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SILABUS
DAN

RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS 4
SEMESTER 1

1

2

PERENCANAAN
Identifikasi nilai-nilai karakter
yang secara substansi dapat
diintegrasikan pada SK/KD ybs
I.

Analisis SK/KD

Tambahkan kolom Nilai
Karakter tepat di sebelah
kanan komponen (kolom) KD
II. Pengembangan
Silabus

Revisi RPP
III. Penyusunan RPP

IV. Penilaian

V. Penyiapan
Bahan Ajar

Ubah/tambah teknik penilaian
dengan teknik penilaian yang
mengukur pencapaian kompetensi
dan karakter peserta didik

Adaptasi/ubah/ tambah/revisi
substansi Bahan Ajar dengan
Bahan Ajar/kegiatan
pembelajaran yang dapat
mengembangkan karakter
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Revisi RPP

….???

1. Revisi/adaptasi Tujuan Pembelajaran hingga satu atau lebih tujuan
pembelajaran tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif dan
psikomotorik, tetapi juga karakter.

2. Ubah (bila perlu) Pendekatan/ Metode Pembelajaran

3. Revisi Langkah-Langkah Pembelajaran agar sebagian atau seluruh
kegiatan pembelajaran pada setiap tahapan memfasilitasi peserta
didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan
dan mengembangkan karakter.

4. Ubah/tambah teknik penilaian dengan teknik
penilaian yang mengukur pencapaian
kompetensi dan karakter peserta didik

5. Adaptasi/ubah/ tambah/revisi substansi
Bahan Ajar dengan Bahan
Ajar/kegiatan pembelajaran yang dapat
mengembangkan karakter
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PELAKSANAAN
Terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup

Peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan

Menerapkan prinsip-prinsip CTL

Perilaku guru sepanjang proses pembelajaran harus merupakan model
pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik

INTERVENSI
Contextual Teaching and Learning



Pendahuluan




Inti:
Eksplorasi
Elaborasi
Konfirmasi

HABITUASI

5

Penutup

PENILAIAN
Ubah/tambah teknik penilaian dengan teknik penilaian yang mengukur
pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik

Teknik penilaian
yang
dipilih
mencerminkan
atau cara untuk
mengukur
pencapaian
kompetensi dan
karakter peserta
didik.

observasi

penilaian antar teman

penilaian diri sendiri

Nilai dinyatakan secara kualitatif, misalnya:
BT/D: Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda -tanda awal perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator).
MT/C: Mulai Terlihat

(apabila peserta didik

sudah mulai memperlihatkan adanya tanda

-tanda awal

perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB/B: Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MK/A: Membudaya (apabila peserta didik

terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang dinyatakan

dalam indikator secara konsisten).
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : PKn
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1

2

3

4

1.

Aziz

BT

MT

MB

2.

Fajar S. Suharto

MK

MK

MK MK

3.

Icha

MK

4.

dst

BT

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

dst

MK

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang dinyatakan
dalam indikator secara konsisten).

NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1

Semangat Kebangsaan

7

Peduli Sosial

12

Kerja keras

17

Rasa Ingin Tahu

2

Cinta Tanah Air

8

Peduli Lingkungan

13

Kreatif

18

Percaya

3

Menghargai Prestasi

9

Religius

14

Mandiri

19

Respek

4

Bersahabat/Komunikatif

10

Jujur

15

Disiplin

20

Bertanggungjawab

5

Cinta Damai

11

Toleran

16

Demokratis

21

Saling Berbagi

6

Senang Membaca

Nilai karakter yang dianjurkan yang secara konsisten untuk diitegrasikan dalam
pembelajaran mata pelajaran PKn.
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MATA PELAJARAN
1. PKn

NILAI KARAKTER
Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi,
Bersahabat / Komunikatif, Cinta Damai, Senang Membaca, Peduli
Sosial, Peduli Lingkungan, Religius, Jujur Toleran, Disiplin, Kerja
Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis
Rasa Ingin Tahu, Percaya, Respek, Bertanggungjawab, Saling
Berbagi

2. Bahasa Indonesia

Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,
Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah
Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Terbuka *

3. Matematika

Teliti, Tekun, Kerja Keras, Rasa Ingin Tahu, Pantang Menyerah

4. IPA

Peduli Kesehatan, Nilai Intelektual, Religius, Empati, Mandiri,
Disiplin, Toleransi, Hati-hati, Bersahabat/komunikatif, Peduli
Sosial, Tanggungjawab, Peduli Lingkungan, Nilai Susila, Kerja
Keras, Rasa Ingin Tahu, Senang Membaca, Estetika, Kreatif,
Teliti, Septis, Mnghargai Prestasi, Pantang Menyerah, Terbuka,
Jujur, Cinta Damai, Objektif, Hemat, Percaya Diri

5. IPS

Religius, Toleransi, Disiplin, Kreatif, Demokratis, Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan, Menghargai Prestasi, Bersahabat, Senang
Membaca, Peduli Lingkungan

MATA PELAJARAN

NILAI KEWIRAUSAHAAN

1. PKn

Mandiri, Kreatif, Berani Mengambil Risiko, Berorientasi pada

2. Bahasa Indonesia

Tindakan, Kepemimpinan, Kerja keras, Jujur, Disiplin, Inovatif,

3. Matematika

Tanggungjawab, Kerjasama, Pantang Menyerah, Komitmen,

4. IPA

Realistis, Rasa Ingin Tahu, Komunikatif, Motivasi Kuat untuk

5. IPS

Sukses
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 Menghargai

Prestasi

dalam

susunan

kecamatan

Pemerintahan

desa dan

menyerah

 Komitmen

 Realistis

 Disiplin

 Kerja keras

 Pantang

 Jujur

 Toleran

 Kerjasama

 Religius

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Peduli

lingkungan,

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Peduli sosial

membaca

 Senang

 Cinta Damai

unikatif

 Bersahabat/Kom

 Cinta tanah air

lembaga

pemerintahan

kebangsaan

 Semangat

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

lembaga-

1.1. Mengenal

Kompetensi Dasar

Materi ajar

desa

pemerintah

susunan

dan

kecamatan

lembagapemerin
tah kecamatan

pemerintah

lembaga-

 Mengidentifikasi  Lembaga

pemerintah desa

lembaga

lembaga

 Mengidentifikasi  Lembaga

Kompetensi

Penilaian

Indikator
Pembelajaran

Kegiatan

mengapa

mencatat hasil

n laporan dan

Mengumpulka

desa?

an pemerintah

penyelenggara

sebagai dana

kekayaan desa

memanfaatkan

desa dapat

pemerintah

Mengapa

Instrumen

lembaga

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Hasil

Pendapat

ikan

Menyampa

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Contoh

diskusi:

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

tentang lembaga-

diperolehnya

informasi yang

- Melengkapi

di lingkungannya

desa dan kecamatan

di pemerintahan

lembaga yang ada

- Mencatat lembaga-

lingkungannya

dan kecamatan di

pemerintahan desa

lembaga

dsb) tentang

pegawai kecamatan

: kepala desa,

nara sumber (misal

- Mewawancarai

Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan

IV (Empat) / 1 (satu)

1.
Nilai

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

PKn

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

SILABUS
TAHUN PELAJARAN 20… /20…

4JP

AW

relevan,

lainnya yang

penunjang

buku

paket dan

- Buku-buku

dsb)

kecamatan

pegawai

kecamatan

desa kepala

perangkat

Kepala desa

(misal :

- Nara sumber

wawancara

- Format

Belajar

Sumber/Alat
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kebangsaan

 Cinta tanah air

 Menghargai

organisasi

desa dan

 Semangat

 Saling berbagi

jawab

 Bertanggung

 Respek

 Percaya

 Rasa ingin tahu

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

-

Penilaian

pemerintah

organisasi

bagan struktur

an desa

pemerintah

- Menyusun bagan

pemerintahan desa

organisasi

- Merancang struktur

menarik

diskusi kelas yang

kesimpulan dari

- Memajangkan hasil

dan kecamatan

pemerintahan desa

perilaku)

(pengamatan

sikap

diskusi:

mencatat hasil

n laporan dan

desa

pemerintahan

organisasi

 Struktur

relevan

tanggung jawab

(unjuk kerja)

peraga yang

lembaga-lembaga

- Gambar/alat

penggaris

tripex,

karton,

- Kertas

tulis

- Alat-alat

koran.

majalah dan

Belajar

Sumber/Alat

tentang tugas dan

4JP

AW

laporan diskusi

Mengumpulka

dan kecamatan

pemerintah desa

Performance

sah?

pemerintah desa

lembaga

organisasi

mengikat dan

lembaga

lembaga-

Membuat

tidak

jawab lembaga-

tanggung jawab

- Menyusun hasil

harus bersifat

kelurahan

tugas dan tanggung

- Mendiskusikan

tugas dan

 Menjelaskan

kepada

sumber lain

lingkungannya

 Motivasi

 Demokratis

kuat

 Komunikatif

 Mandiri

Instrumen

ketiga atau

Instrumen

Contoh

bantuan pihak

Teknik

Bentuk

dan kecamatan di

Pembelajaran

Kegiatan

pemerintah desa

- Struktur

Materi ajar

Penilaian

 Rasa Ingin tahu

Kompetensi

Penilaian

Indikator

 Kreatif

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

kan struktur

1.2. Menggambar

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya
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Kecamatan

pemerintahan

Kompetensi Dasar

Prestasi

 Rasa Ingin tahu

 Komunikatif

 Motivasi

 Kreatif

 Mandiri

 Demokratis

 Saling berbagi

jawab

 Bertanggung

 Respek

 Percaya

untuk sukses

 Realistis

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

 Komitmen

 Disiplin

kuat

menyerah

 Pantang

 Jujur

 Toleran

 Kerjasama

 Religius

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Peduli

lingkungan,

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

 Kerja keras

 Senang

membaca

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

 Cinta Damai

unikatif

 Bersahabat/Kom

risiko

Kewirausahaan

Dan

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya

organisasi
pemerintah
an
kecamatan

organisasi
pemerintah
kecamatan

- Struktur

Materi ajar

bagan struktur

Membuat

desa

Kompetensi

Penilaian

Indikator

depan kelas

dan kecamatan di

pemerintahan desa

struktur organisasi

- Memajangkan

depan kelas

kecamatan di

pemerintahan

organisasi

n struktur

- Memprensentasika

kecamatan

pemerintahan

struktur

- Menyusun bagan

kecamatan

pemerintahan

organisasi

- Merancang struktur

desa di depan kelas
Perbuatan
diskusi

dalam

Keaktifan

Uraian

pemerintah?

gaji dari

mendapatkan

camat

Mengapa

camat?

jawab kepada

bertanggung

kecamatan

PG, Isian,

semua

mengapa

Instrumen

perangkat
Tes tertulis 

Bagan

Instrumen

Contoh

struktur organisasi

Produk

Teknik

Bentuk

- Mempersentasikan

pemerintahan desa

struktur

Pembelajaran

Kegiatan

Penilaian
AW

kecamatan

organisasi

 Struktur

penggaris, dll

spidol, tipex,

karton,

 Kertas

Belajar

Sumber/Alat
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………………………20…….
Guru Kelas / Guru MP

……………………………
NIP.

Mengetahui,

Kepala Sekolah SD/MI

…………………………..

NIP.
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 Menghargai

Prestasi

dalam

susunan

provinsi

kota dan

kabupaten,

menyerah

 Komitmen

 Realistis

 Rasa Ingin tahu

 Disiplin

 Kerja keras

 Kreatif

 Pantang

 Jujur

 Toleran

 Kerjasama

 Religius

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Peduli

lingkungan,

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

 Peduli sosial

membaca

 Senang

 Cinta Damai

unikatif

 Bersahabat/Kom

 Cinta tanah air

lembaga

pemerintahan

kebangsaan

 Semangat

Karakter bangsa

Dan

Nilai

kabupaten, kota

pemerintah

lembaga-lembaga

Menyebutkan

Kompetensi

Penilaian

Indikator

1945?

provinsi

kabupaten, kota dan

di pemerintahan

lembaga yang ada

- Mencatat lembaga-

dan UUD

pemerintahan

n Pancasila

mengamalka

an provinsi

Uraian
tentang lembaga

Produk

pegawai provinsi

teguh dan

memegang

wajib

gubernur

Mengapa

daerah?

otonomi

dengan

dimaksud

pemerintah

PG, Isian,

n pendapat)

menyampaika

untuk

(keberanian

unjuk kerja

Penilaian

Pertanyaan

Apa yang

Instrumen

Instrumen

Daftar

Contoh

Bentuk

susunan

Tes tertulis

Perbuatan

Lisan

Teknik

Penilaian

nara sumber

- Mewawancarai

lingkungannya

kabupaten, kota di

pemerintahan

lembaga

tentang lembaga-

kabupaten, kota)

: pegawai,

nara sumber (misal

- Mewawancarai

Pembelajaran

Kegiatan

dan

- Lembaga

kota

kabupaten/

an

pemerintah

susunan

dan

- Lembaga

Materi ajar

Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi

IV (Empat) / 1 (satu)

2.

lembaga-

1.1. Mengenal

Kompetensi Dasar

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

PKn

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

SILABUS
TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

4JP

AW

dll

penggaris,

tripex,

karton,

- Kertas

koran

majalah, dan

- Buku-buku

provinsi)

kota dan

kabupaten,

pegawai

(misal :

- Nara sumber

wawancara

- Format

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

 Saling berbagi

jawab

 Bertanggung

 Respek

 Percaya

untuk sukses

 Motivasi

 Demokratis

 Rasa ingin tahu

 Komunikatif
kuat

Kewirausahaan

Nilai

 Mandiri

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

hasil diskusi

perolehnya tentang

lembaga
pemerintahan
kabupaten, kota dan
provinsi

jawab
lembagalembaga
pemerintahan

tentang tugas dan

provinsi

- Melakukan diskusi

provinsi

kabupaten, kota dan

pemerintahan

lembaga-lembaga

tanggung jawab

laporan diskusi

kota dan

- Menyusun hasil

jawab lembaga-

kabupaten /

tugas dan tanggung

- Mendiskusikan

lingkungannya

provinsi di

kabupaten, kota dan

pemerintahan

lembaga-lembaga

mencatat

dan

informasi yang di

- Melengkapi

kan laporan

Instrumen

Instrumen
Mengumpul

Contoh

Bentuk

lingkungannya

Teknik

Penilaian

provinsi di

Pembelajaran

tanggung

Materi ajar

Kegiatan

tugas dan

- Menjelaskan

Kompetensi

Penilaian

Indikator
AW
Belajar

Sumber/Alat
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risiko

Prestasi

a, dan

 Berani

mengambil

 Cinta tanah air

organisasi

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

Nilai

kabupaten/kot  Menghargai

kebangsaan

 Semangat

Karakter bangsa

Dan

kan struktur

1.2. Menggambar

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

kabupaten/kota

pemerintahan

organisasi

bagan struktur

- Membuat

Kompetensi

Penilaian

Indikator

ota

kabupaten/k

pemerintah

organisasi

Struktur

Materi ajar

- Merancang struktur

kabupaten/kota.

pemerintahan

organisasi

- Merancang struktur

menarik

diskusi kelas yang

kesimpulan dari

- Memajangkan hasil

provinsi

kabupaten, kota dan

pemerintahan

lembaga-lembaga

tanggung jawab

tentang tugas dan

diskusi kelas

kesimpulan hasil

- Menyusun

provinsi

kabupaten kota dan

pemerintahan

lembaga

jawab lembaga-

dan tanggung

kelas tentang tugas

Pembelajaran

Kegiatan

Lisan

Tertulis

Teknik

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

AW

kabupaten/k

n

pemerintaha

organisasi

- Struktur

Belajar

Sumber/Alat
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provinsi

Kompetensi Dasar

 Rasa Ingin tahu

 Komunikatif

 Motivasi

 Kreatif

 Mandiri

 Demokratis

 Saling berbagi

jawab

 Bertanggung

 Respek

 Percaya

untuk sukses

 Realistis

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

 Komitmen

 Disiplin

kuat

menyerah

 Pantang

 Jujur

 Toleran

 Kerjasama

 Religius

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Peduli

lingkungan,

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

 Kerja keras

 Senang

membaca

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

Kewirausahaan

Nilai

 Cinta Damai

unikatif

 Bersahabat/Kom

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

pemerintah
an propinsi

pemerintahan
provinsi

organisasi

organisasi

Struktur

Materi ajar

bagan struktur

- Membuat

Kompetensi

Penilaian

Indikator

Produk

lembaga-lembaga

tanggung jawab

tentang tugas dan

diskusi kelas

kesimpulan hasil

- Menyusun

provinsi

pemerintahan

struktur organisasi

- Mempresentasikan

kota di depan kelas

kabupaten atau

pemerintahan

struktur organisasi

- Mempresentasikan

provinsi

pemerintahan

struktur
sikap

Tes skala
Perilaku

Pengamatan

Bagan

penggaris dll

- Menyusun bagan

kabupaten / kota

karton,

- Kertas
spidol, tipex,

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

pemerintahan

struktur

- Menyusun bagan

provinsi

provinsi

Keberanian

Instrumen

Instrumen

Belajar

Sumber/Alat

ota dan
Performance

Contoh

Bentuk

AW

pemerintahan

Teknik

Penilaian

organisasi

Pembelajaran

Kegiatan
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Materi ajar

menarik

diskusi kelas yang

kesimpulan dari

- Memajangkan hasil

dan provinsi

kabupaten, kota

pemerintahan

Pembelajaran
Teknik

Contoh
Instrumen

Bentuk
Instrumen

Penilaian
AW

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

………………………, 20…….

Kompetensi

Penilaian

Kegiatan

Guru Kelas / Guru MP

Kewirausahaan

Indikator

Mengetahui,

Karakter bangsa

Dan

Nilai

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
Pendidikan Kewarganegaraan
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
1 Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan.
Kompetensi Dasar
1.1. Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan.
1.2. Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintahan Kecamatan
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengidentifikasi lembaga lembaga pemerintah desa
 Mengidentifikasi lembaga-lembaga pemerintah kecamatan
 Menjelaskan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah desa
 Membuat bagan struktur organisasi pemerintah desa
 Membuat bagan struktur organisasi pemerintah kecamatan
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan kecamatan di
lingkungannya
 Menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah desa dan
kecamatan
 Menjelaskan tentang wilayah desa
 Menjelaskan tentang pemerintahan desa
 Menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Menjelaskan tentang wilayah Kecamatan
 Menjelaskan mengenai pemerintahan kecamatan
 Menjelaskan tentang struktur organisasi pemerintahan desa
 Menjelaskan tentang struktur organisasi pemerintahan kecamatan
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AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1
2
3
4
5
6

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Senang Membaca

7
8
9
10
11

Peduli Sosial
Peduli Lingkungan
Religius
Jujur
Toleran

12
13
14
15
16

Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Disiplin
Demokratis

17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Percaya
Respek
Bertanggungjawab
Saling Berbagi

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Mewawancarai nara sumber (misal : kepala desa, pegawai kecamatan dsb) tentang lembaga
pemerintahan desa dan kecamatan di lingkungannya
 Mendiskusikan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah desa dan kecamatan
 Menyusun hasil laporan diskusi tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga
pemerintahan desa dan kecamatan
 Mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang tugas dan tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan
 Merancang struktur organisasi pemerintahan desa
 Menyusun bagan struktur pemerintahan desa
 Mempresentasikan struktur organisasi desa di depan kelas
 Merancang struktur organisasi pemerintahan kecamatan
 Menyusun bagan struktur pemerintahan kecamatan
 Memprensentasikan struktur organisasi pemerintahan kecamatan di depan kelas
Materi Ajar
 Lembaga dan susunan pemerintah desa
 Lembaga pemerintah kecamatan
 Struktur organisasi pemerintahan desa
 Struktur organisasi pemerintahan kecamatan

19

Alokasi Waktu:
16 x 35 menit (8 pertemuan).
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
 Pendekatan kontekstual.
 Pendekatan Cooperative Learning.
 Diskusi
 Penugasan.
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber
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Elaborasi
 Siswa mewawancarai nara sumber (misal : kepala desa, pegawai kecamatan dsb) tentang
lembaga pemerintahan desa dan kecamatan di lingkungannya
 Siswa mencatat lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan kecamatan di
lingkungannya
Pertemuan 2
 Siswa melengkapi informasi yang diperolehnya tentang lembaga-lembaga pemerintah desa dan
kecamatan di lingkungannya
 Siswa mendiskusikan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah desa dan
kecamatan
Pertemuan 3
 Siswa menyusun hasil laporan diskusi tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga
pemerintahan desa dan kecamatan
Pertemuan 4
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang tugas dan tanggung
jawab lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan
 Guru menjelaskan mengenai wilayah desa, meliputi :
 Keadaan desa
 Syarat-syarat membentuk desapemerintahan desa, meliputi :
 Guru menjelaskan mengenai pemerintahan desa, meliputi :
 Pemerintah Desa : Kepala Desa
 Pamong Desa terdiri dari
Sekretaris Desa(Sekdes/Carik)
Kepala Urusan (Kaur)
Kepala Desa (Kebayanan)
 Guru menjelaskan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Guru menjelaskan mengenai wilayah Kecamatan
 Guru menjelaskan mengenai pemerintahan kecamatan, meliputi :
 Camat
 Sekretaris Kecamatan
 Kepala-Kepala Urusan
 Kepala-Kepala Seksi
 Polsek
 Koramil
Konfirmasi
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi
 Memajangkan hasil kesimpulan dari diskusi kelas yang menarik
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Pertemuan 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat hasil wawancaradengan narasumber
Elaborasi
 Siswa merancang struktur organisasi pemerintahan desa
 Siswa menyusun bagan struktur pemerintahan desa

Pertemuan 6
 Siswa mempresentasikan struktur organisasi desa di depan kelas

Pertemuan 7
 Siswa merancang struktur organisasi pemerintahan kecamatan
 Siswa menyusun bagan struktur pemerintahan kecamatan

Pertemuan 8
 Siswa memprensentasikan struktur organisasi pemerintahan kecamatan di depan kelas
Konfirmasi
 Siswa memajangkan struktur organisasi pemerintahan desa dan kecamatan di depan kelas

Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
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 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Sumber/Bahan Belajar
 Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas IV, terbitan ESIS,
karangan Dra. Dyah Sriwilujeng, P.Pd.)
 Orang tua.
 Teman.
 Lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dst.

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan







Check
V
V
V
V
V

Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V

V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )

V

 Pedoman wawancara

V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama
Siswa

Soal
No.1
1 2 3

Soal
No.2
4 1 2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3

Soal
No.5
4 1 2 3

Σ
4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan!
2. Mengapa organisasi pemerintahan di satu desa dengan desalainnya belum tentu sama?
3. Sebutkan kewajiban kepala desa!
4. Sebutkan siapa saja perangkat kecamatan itu!
5. Gambarkan struktur organisasi pemerintah kecamatan?
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NA

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2

25

jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : PKn
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1
2
3
4
5
6

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Senang Membaca

7
8
9
10
11

Peduli Sosial
Peduli Lingkungan
Religius
Jujur
Toleran

12
13
14
15
16

Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Disiplin
Demokratis

17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Percaya
Respek
Bertanggungjawab
Saling Berbagi

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
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2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Wawancarailah narasumber di kantor kecamatan mengenai tugas dan tanggung jawab lembagalembaga pemerintah desa dan kecamatan dan diskusikanlah !
 Presentasikanlah struktur organisasi desa di depan kelas !
Rubrik Wawancara
NO

1

2

3

ASPEK

INDIKATOR

Ketepatan menulis hal-hal Pokok-pokok informasi lengkap
penting yg terdapat di dalam Pokok-pokok informasi kurang lengkap
wawancara
yang
siswa
dengarkan
Pokok-pokok informasi tidak dirumuskan

Keefektifan
bahasa

Tidak terdapat kesalahan struktur kalimat dan
ejaan
penggunaan
Tedapat satu sampai dua kesalahan struktur
kalimat dan ejaan
Terdapat lebih dari dua kesalahan struktur kalimat
dan ejaan
Isi wawancara mudah dipahami

Kejelasan isi informasi
wawancara

SKOR
5
3
1
5
3
1
5

Isi wawancara mudah dipahami, tetapi dapat
menimbulkan ketidakjelasan bagi pembaca
Isi wawancara sukar dipahami

3

Skor maksimal

15
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1

Nilai siswa diperoleh dgn rumus sbb:
Nilai = Skor perolehan x 100
Skor maksimal

Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%)
lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh atau
lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari
separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan
(yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami
Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit di
pahami

3

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor
Skor maksimal

0
10
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2

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN
Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
Pendidikan Kewarganegaraan
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.
Kompetensi Dasar
2.1.Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi
2.2.Menggambarkan struktur organisasi kabupaten/kota, dan provinsi
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menyebutkan lembaga-lembaga Pemerintah kabupaten, kota
 Menjelaskan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten / kota dan
provinsi
 Membuat bagan struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota
 Membuat bagan struktur organisasi pemerintahan provinsi
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi di
lingkungannya
 Menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten, kota
dan provinsi
 Menjelaskan tentang struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota.
 Menjelaskan tentang struktur organisasi pemerintahan provinsi
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
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NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1
2
3
4
5
6

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Senang Membaca

7
8
9
10
11

Peduli Sosial
Peduli Lingkungan
Religius
Jujur
Toleran

12
13
14
15
16

Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Disiplin
Demokratis

17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Percaya
Respek
Bertanggungjawab
Saling Berbagi

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Mewawancarai narasumber (misal : pegawai, kabupaten, kota) tentang lembaga-lembaga
pemerintahan kabupaten, kota di lingkungannya
 Mewawancarai nara sumber pegawai provinsi tentang lembaga pemerintahan provinsi
 Mendiskusikan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten, kota dan
provinsi
 Menyusun hasil laporan diskusi tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga
pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi
 Melakukan diskusi kelas tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan
kabupaten kota dan provinsi
 Merancang struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota.
 Merancang struktur organisasi pemerintahan provinsi
 Menyusun bagan struktur pemerintahan kabupaten / kota
 Menyusun bagan struktur pemerintahan provinsi
 Mempresentasikan struktur organisasi pemerintahan kabupaten atau kota di depan kelas
 Mempresentasikan struktur organisasi pemerintahan provinsi
Materi Ajar
 Lembaga dan susunan pemerintahan kabupaten/ kota
 Lembaga dan susunan pemerintahan provinsi
 Struktur pemerintah kabupaten/kota.
 Struktur pemerintah provinsi di Indonesia.
Alokasi Waktu:
16 x 35 menit (8 pertemuan).
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Pendekatan dan Metode Pembelajaran
 Pendekatan kontekstual.
 Pendekatan Cooperative Learning.
 Diskusi Kelompok
 Penugasan.
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber
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Pertemuan 2
Elaborasi
 Siswa mewawancarai narasumber (misal : pegawai, kabupaten, kota) tentang lembaga-lembaga
pemerintahan kabupaten, kota di lingkungannya
 Siswa mewawancarai nara sumber pegawai provinsi tentang lembaga pemerintahan provinsi
 Siswa mencatat lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi di
lingkungannya
Pertemuan 3
 Siswa melengkapi informasi yang di perolehnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan
kabupaten, kota dan provinsi di lingkungannya
 Siswa mendiskusikan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten, kota
dan provinsi
 Siswa menyusun hasil laporan diskusi tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga
pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi
Pertemuan 4
 Siswa melakukan diskusi kelas tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga
pemerintahan kabupaten kota dan provinsi
Konfirmasi
 Siswa dan guru menyusun kesimpulan hasil diskusi kelas tentang tugas dan tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi
 Memajangkan hasil kesimpulan dari diskusi kelas yang menarik

Pertemuan 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa merancang struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota.
 Siswa merancang struktur organisasi pemerintahan provinsi

Pertemuan 6
Elaborasi
 Siswa menyusun bagan struktur pemerintahan kabupaten / kota
 Siswa menyusun bagan struktur pemerintahan provinsi

Pertemuan 7
 Siswa mempresentasikan struktur organisasi pemerintahan kabupaten atau kota di depan kelas
36

Pertemuan 8
 Siswa mempresentasikan struktur organisasi pemerintahan provinsi
Konfirmasi
 Siswa dan guru menyusun kesimpulan hasil diskusi kelas tentang tugas dan tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi
 Memajangkan hasil kesimpulan dari diskusi kelas yang menarik

Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh
nilai yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Sumber/Bahan Belajar
 Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas IV, terbitan ESIS,
karangan Dra. Dyah Sriwilujeng, P.Pd.).
 Orang tua.
 Teman.
 Lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dst

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
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Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah
 Menjodohkan

Check
V
V
V

 Isian singkat
 Uraian

V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V
V
V
V

Check
V

V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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V

V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama
Siswa

Soal
No.1
1 2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Soal
No.5
4 1 2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
1. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
2. Mengapa gubernur wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945?
3. Uraikan tugas gubernur.
4. Terangkan hak DPRD.
5. Berapakah jumlah anggota DPRD dalam setiap provinsi?
6. Siapa yang berhak memilih dalam pemilihan umum?
7. Bagaimana proses pemilihan gubernur?

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
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5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
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jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : PKn
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1
2
3
4
5
6

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Senang Membaca

7
8
9
10
11

Peduli Sosial
Peduli Lingkungan
Religius
Jujur
Toleran

12
13
14
15
16

Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Disiplin
Demokratis

17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Percaya
Respek
Bertanggungjawab
Saling Berbagi

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------41

Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
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2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.

CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Wawancarailah narasumber (misal : pegawai, kabupaten, kota) tentang lembaga-lembaga
pemerintahan kabupaten, kota di lingkungannya !
 Wawancarailah pula narasumber pegawai provinsi tentang lembaga pemerintahan provinsi
 Selanjutnya diskusikanlah tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan
kabupaten, kota dan provinsi
 Presentasikanlah struktur organisasi pemerintahan kabupaten atau kota di depan kelas !
 Presentasikanlah pula struktur organisasi pemerintahan provinsi !
Rubrik Wawancara
NO

1

2

3

ASPEK

INDIKATOR

Pokok-pokok informasi lengkap
Ketepatan menulis hal-hal
penting yg terdapat di dalam Pokok-pokok informasi kurang lengkap
wawancara
yang
siswa
Pokok-pokok informasi tidak dirumuskan
dengarkan

Keefektifan
bahasa

Tidak terdapat kesalahan struktur kalimat dan
ejaan
penggunaan
Tedapat satu sampai dua kesalahan struktur
kalimat dan ejaan
Terdapat lebih dari dua kesalahan struktur
kalimat dan ejaan
Isi wawancara mudah dipahami

Kejelasan isi informasi
wawancara

Isi wawancara mudah dipahami, tetapi dapat
menimbulkan ketidakjelasan bagi pembaca
Isi wawancara sukar dipahami

SKOR
5
3
1
5
3
1
5
3
1
15

Skor maksimal

Nilai siswa diperoleh dgn rumus sbb:
Nilai = Skor perolehan x 100
Skor maksimal
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Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%)
lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh
atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari
separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan
(yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit di
2
pahami
Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal
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10

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3
Hasil tugas
Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang

46

SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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ah

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

 Pantangmenyer

 Berani

mengambil

 Kerja keras

operasi hitung

 Kreatif

 Mandiri

 Rasa ingin tahu

 Tekun

 Teliti

Karakter bangsa

Nilai

Kewirausahaan

bilangan cacah

hitung pada

sifat sifat operasi

- Mengidentifikasi

Kompetensi

Indikator Penilaian

hitung

operasi

Sifat-sifat

Materi ajar

diskusi

pengurangan

penjumlahan atau

distributif terhadap

asosiatif dan

hitung komunikatif,

Keaktifan

Pengamatan

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

dalam

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Penilaian

sifat-sifat operasi

untuk menemukan

bilangan cacah

hitung pada

berbagai operasi

pengamatan

- Melakukan

Pembelajaran

Kegiatan

Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah

Dan

asi sifat-sifat

1.1. Mengidentifik

Kompetensi Dasar

1.

IV (Empat) / 1 (satu)

Matematika

Nilai Budaya

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

BILANGAN

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

LKS

Contoh Instrumen

2 JP

AW

hitung

operasi

kartu

- Kartu-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

menyerah

Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

tempat satuan,
puluhan, ratusan,
ribuan dan ratusan
ribu

terkecil atau
sebaliknya

- Menentukan nilai

sebaliknya

terkecil dan

berurutan dan yang

nilainya tidak

bilangan yang

sekelompok

- Mengurutkan

terbesar

bilangan dari yang

- Mengurutkan

yang kecil

bilangan mulai dari

- Mengurutkan

Pembelajaran

bilangan dari

Nilai tempat

hitung

Operasi

Materi ajar

Kegiatan

nilai tempat

- Menentukan

risiko

 Pantang

 Berorientasi

sebaliknya

 Rasa ingin tahu

10 bilangan dari
kecil atau

 Berani

 Kerja keras

dan menyusun

- Mengurutkan

mengambil

 Kreatif

 Tekun

 Mandiri

 Teliti

untuk sukses

 Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

Kompetensi

Kewirausahaan

bilangan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

1.2. Mengurutkan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

LKS

Contoh Instrumen

AW
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

menyerah

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

diskusi

bilangan dua angka
tanpa menyimpan

bersusun

secara bersusun

perkalian dua

- Melakukan

konsep pembagian

dalam

Keaktifan

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

perkalian untuk

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

membaca tabel

- Mengamati dan

100

perkalian sampai

dengan cara

pembagian

membaca tabel

- Mengamati dan

perkalian

- Melakukan

sampai 100

perkalian dan

risiko

 Berani

 Pantang

pembagian

secara lisan

dan

bilangan

tempat

mengambil

 Kerja keras

perkalian dan

 Kreatif

Perkalian

angka pada sebuah

melibatkan nilai

- Menyebutkan

nilai antara dua

masalah yang

sebuah bilangan
- Menentukan selisih

pemecahan

melalui

jumlah nilai antara

- Menentukan

bilangan

angka pada sebuah

- Menentukan nilai

Pembelajaran

dua angka pada

 Rasa ingin tahu

 Tekun

 Mandiri

Materi ajar

Kegiatan

dua bilangan

- Membandingkan

Kompetensi

Kewirausahaan

untuk sukses

Indikator Penilaian

Nilai

pembagian

 Teliti

operasi

Karakter bangsa

1.3. Melakukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

LKS

Contoh Instrumen

2 JP

2 JP

AW

perkalian

- Tabel

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya
Kompetensi

Kewirausahaan

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

pembagian
bilangan dua angka
dengan satu angka

pembagian
bersusun tanpa
sisa

- Melakukan
pembagian
bilangan dua angka

- Menenetukan
hasil bagi dan
sisa suatu

tanpa sisa

dengan dua angka

bilangan tiga angka

pembagian

- Melakukan

angka tanpa sisa

angka dengan dua

pembagian dua

- Melakukan

tanpa sisa

- Melakukan

- Melakukan

bersusun

menyimpan secara

 Realistis

bilangan dua angka

perkalian dua

- Melakukan

Pembelajaran

dengan teknik

Materi ajar

Kegiatan

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

Indikator Penilaian

Nilai

-

Teknik
Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

2 JP

2 JP

AW

-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

diskusi

hitung campuran
dengan
menggunakan dua
tanda operasi
hitung pada soal

hitung
campuran dan
menggunakan
dalam

- Melakukan operasi

operasi hitung

atau 4 tanda

menggunakan 3

hitung dengan

Keaktifan

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

dalam

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

- Melakukan operasi

aturan operasi

- Menentukan

secara efisien

risiko

 Pantang

menyerah

hitung

penghitungan

 Berorientasi

dua tanda operasi

melakukan

 Berani

yang menggunakan

hitung campuran

- Melakukan operasi

dengan sisa

dengan dua angka

bilangan tiga angka

- Pembagian

dengan sisa

dengan satu angka

Pembelajaran

campuran untuk

operasi hitung

Menggunakan sifat

Materi ajar

Kegiatan

mengambil

 Kerja keras

campuran

 Kreatif

 Mandiri

Kompetensi

Kewirausahaan
pembagian

Indikator Penilaian

Nilai

 Rasa ingin tahu

 Tekun

 Teliti

Karakter bangsa

operasi hitung

1.4. Melakukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

LKS

Contoh Instrumen

2 JP

JP

2

AW

soal

contoh

- Contoh-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

Operasi

terdekat

ratusan terdekat

risiko

 Pantang

menyerah

ratusan, atau ribuan

puluhan atau

mengambil

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

dari operasi hitung
ke puluhan, ratusan
atau ribuan

ke puluhan,
ratusan atau
ribuan terdekat

terdekat

pembulatan hasil

- Melakukan

operasi hitung

- Menaksir hasil

ke puluhan,

bilangan-bilangan

 Rasa ingin tahu

- Membulatkan

pembulatan

 Berani

hitung

 Kerja keras

hitung dalam

hasil operasi

dan

- Membulatkan

 Tekun

 Kreatif

 Teliti

 Mandiri

soal cerita

operasi hitung pada

dengan 3 atau 4

hitung campuran

untuk sukses

 Komunikatif

cerita
- Melakukan operasi

masalah

Pembelajaran

 Motivasi kuat

memecahkan

 Rasa Ingin tahu

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

penaksiran

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

1.5. Melakukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

diskusi

dalam

Keaktifan

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

LKS

Contoh Instrumen

2 JP

2 JP

AW

soal

contoh

- Contoh-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

puluhan ribuan
rupiah terdekat

barang yang
dijual sehari-

risiko

 Rasa ingin tahu

 Pantang

menyerah

ribuan, atau

sekumpulan

 Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

 Berani

mata uang ratusan,
lima ratusan dan
seterusnya

dalam bentuk
rupiah

- Mengamati nilai

barang ke ratusan,

nilai mata uang

- Menuliskan

hari

dari

harga sekelompok

mengambil

- Memperkirakan

 Kerja keras

jumlah harga

uang

- Menaksir

melibatkan

 Kreatif

 Mandiri

 Tekun

kuat

Pembelajaran

 Teliti

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

masalah yang

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

1.6. Memecahkan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

diskusi

dalam

Keaktifan

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

LKS

Contoh Instrumen

2 JP

AW
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

NIP.

NIP.

Contoh Instrumen

……………………………

Instrumen

…………………………..

Teknik

AW

………………………, 20…….

Pembelajaran

Bentuk

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

untuk sukses

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

Mengetahui,

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat
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risiko

 Rasa ingin tahu

 Pantang

kelipatan

menyerah

mengambil

 Kerja keras

faktor dan

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

 Berani

 Kreatif

 Tekun

 Mandiri

 Teliti

an konsep

Karakter bangsa

Nilai

Kewirausahaan

Dan

2.1. Mendeskripsik

Kompetensi Dasar

Kegiatan

diskusi

berjenjang.

bilangan asli secara

bilangan dengan

suatu bilangan

- Melakukan

dari suatu bilangan

merupakan faktor

pembagi

pembilangan

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

Bentuk

dalam

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

bahwa bilangan

- Menyimpulkan

habis

bilangan sampai

pembagian suatu

- Melakukan

Pembelajaran

perkalian sebuah

kelipatan

Faktor dan

Materi ajar

arti kelipatan

- Menjelaskan

bilangan

arti faktor suatu

- Menjelaskan

Kompetensi

Indikator Penilaian

2. Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah

IV (Empat) / 1 (satu)

Matematika

Nilai Budaya

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

BILANGAN

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

2 JP

2 JP

AW

-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

risiko

 Rasa ingin tahu

 Pantang

bilangan

menyerah

mengambil

 Kerja keras

faktor suatu

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

 Berani

 Kreatif

 Tekun

kelipatan dan

 Mandiri

untuk sukses

-

Menentukan

bilangan satu

bilangan dua angka

kelipatan-kelipatan

- Menentukan

angka

kelipatan kelipatan

bilangan

- Menentukan

diskusi

bilangan dua angka

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

dalam

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Bentuk
Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

faktor-faktor

- Menentukan

angka

bilangan satu

faktor-faktor

kelipatan suatu

Menentukan

faktor-faktor

- Menenetukan

sebuah bilangan

kelipatan dari

merupakan suatu

perkalian

kuat

 Motivasi

- Menyimpulkan

Pembelajaran

bahwa hasil

Materi ajar

Kegiatan

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

Kompetensi

Kewirausahaan

 Teliti

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

2.2. Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

2 JP

AW

-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

persekutuan

terkecil (KPK)

terbesar (FPB)

persekutuan

menyerah

 Pantang

 Tekun

kelipatan

dan faktor

 Teliti

Karakter bangsa

2.3. Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

 Motivasi

kuat

diskusi

persekutuan dari

kelipatan

- Menentukan

angka

dua bilangan satu

kelipatan

- Menentukan

dalam

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

bilangan dua angka

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Bentuk
Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

kelipatan dua

- Menentukan

angka

bilangan satu

kelipatan dua

- Menentukan

Pembelajaran

bilangan

Materi ajar

Kegiatan

KPK dari dua

- Menentukan

bilangan

dari dua

persekutuan

kelipatan

- Menentukan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Komunikatif

Indikator Penilaian

Nilai

2 JP

2 JP

AW

-

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya
Kompetensi

Kewirausahaan

diskusi

dan dua angka

dua bilangan satu

persekutuan dari

faktor-faktor

- Menentukan

angka

dua bilangan dua

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

dalam

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Bentuk
Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

faktor-faktor dari

- Menentukan

angka

dari dua
bilangan

bilangan satu

persekutuan

- Menentukan

angka

dua bilandan dua

terkecil (KPK) dari

persekutuan

kelipatan

- Menentukan

angka

dua bilangan dua

persekutuan dari

Pembelajaran

faktor-faktor dua

Materi ajar

Kegiatan

faktor

- Menentukan

Indikator Penilaian

Nilai

2 JP

AW

-

-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Rasa ingin tahu

dengan KPK

menyerah

 Pantang

 Kerja keras

dan FPB

 Tekun

berkaitan

 Teliti

Karakter bangsa

masalah yang

2.4. Menyelesaikan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

persekutuan dari

bilangan

penyederhanaan

- Melakukan

menggunakan KPK

kehidupan
sehari-hari

dengan

pecahan biasa

pengurangan

penjumlahan dan

- Melakukan operasi

dua bilangan

terbesar (FPB) dari

persekutuan

faktor-faktor

- Menentukan

angka

dua bilangan dua

persekutuan dari

faktor-faktor

- Menentukan

angka

dengan

dihubungkan

yang

KPK dan FPB

- Menentukan

faktor-faktor
dua bilangan satu

- Menentukan

Pembelajaran

FPB dari dua

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

- Menentukan

Indikator Penilaian

Nilai

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

diskusi

dalam

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

Bentuk
Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

2 JP

2 JP

AW
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

menggunakan FPB

 Inovatif

……………………………
NIP.

NIP.

Contoh Instrumen

…………………………..

Instrumen

AW

………………………, 20…….

kuat

menggunakan KPK

hari dengan

kehidupan sehari-

berkaitan dengan

soal cerita yang

Teknik

Bentuk

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

- Menyelesaikan

dengan

 Disiplin

 Tanggung jawab

pecahan biasa

Pembelajaran

 Jujur

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

Mengetahui,

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat
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:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

3.

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

dengan satuan

tidak baku dan

menyerah

 Pantang

 Tekun

besar sudut

satuan derajat

 Teliti

Karakter bangsa

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

Dan

3.1. Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

-

menggunakan
sudut satuan tak

dan satuan baku
(derajat)

- Menggunakan

baku

suatu sudut dengan

satuan tak baku

- Melakukan

besar dua sudut

membandingkan

lipatan kertas untuk

sudut siku-siku dari

- Menggunakan

Pembelajaran

penyelidikan besar

Pengukuran

Materi ajar

Kegiatan

sudut dengan

Mengukur

besar dua sudut

- Membandingkan

Kompetensi

Indikator Penilaian

Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan masalah

IV (Empat) / 1 (satu)

Matematika

GEOMETRI DAN PENGUKURAN

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

diskusi

dalam

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

Bentuk

Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

benda di sekitar
yang mempunyai
sudut siku-siku

sekitar dan
beberapa
bangun datar
yang memiliki

untuk sukses

suatu sudut

menggunakan

ditentukan

sudut yang telah

sudut dengan besar

- Menggambar suatu

mengukur besar

sudut dengan
busur derajat

busur derajat untuk

- Menggunakan

besar suatu

- Menentukan

siku-siku

mempunyai sudut

bangun datar yang

terhadap beberapa

penyelidikan

- Melakukan

terhadap benda-

benda-benda

sudut siku-siku

penyelidikan

- Menentukan

Motivasi kuat

- Melakukan

suatu sudut

 Rasa Ingin tahu

 Komunikatif

mengukur besar

 Realistis

Pembelajaran
busur derajat untuk

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

 Komitmen

Indikator Penilaian

Nilai
Teknik
Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

2 JP

2 JP

AW
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

berat

antar satuan

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

antar satuan

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kerja keras

satuan waktu,

panjang, dan

 Kreatif

hubungan antar  Tekun

tentang hubungan

satuan panjang

menggunakan

operasi hitung yang

- Menentukan hasil

panjang

antara satuan

penyelidikan

- Melakukan

waktu

kesetaraan antar

- Menghitung

tahun, windu, abad

minggu, bulan,

antara hari,

tentang hubungan

penyelidikan

- Melakukan

dan jam

antara detik, menit

tentang hubungan

penyelidikan

- Melakukan

Pembelajaran

satuan panjang

Materi ajar

Kegiatan

kesetaraan antar

- Menentukan

satuan waktu

kesetaraan antar

- Menjelaskan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Mandiri

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

 Teliti

3.2. Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

diskusi

dalam

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

Bentuk
Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

2 JP

2 JP

AW
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Rasa ingin tahu

dengan satuan

berat

panjang, dan

menyerah

 Pantang

 Kerja keras

berkaitan

waktu,

 Tekun

 Teliti

Karakter bangsa

masalah yang

3.3. Menyelesaikan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kompetensi

Kewirausahaan

satuan panjang

panjang

langkah-langkah

soal-soal dengan

- Menyelesaikan

berkaitan dengan

berkaitan
dengan satuan

cerita yang

masalah yang

- Menelaah soal

diskusi

langkah-langkah

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

dalam

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Bentuk
Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

soal-soal dengan

- Menyelesaikan

satuan waktu

berkaitan dengan

cerita yang

- Menelaah soal

satuan berat

menggunakan

operasi hitung yang

- Menentukan hasil

masalah-

- Menyelesaikan

waktu

dengan satuan

berkaitan

masalah yang

- Menyelesaikan

tentang hubungan
antara satuan berat

penyelidikan

- Melakukan

Pembelajaran

satuan berat

Materi ajar

Kegiatan

kesetaraan antar

- Menentukan

Indikator Penilaian

Nilai

2 JP

2 JP

2 JP

AW
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Rasa ingin tahu

dengan satuan

menyerah

 Pantang

 Kerja keras

kuantitas

 Tekun

berkaitan

 Teliti

Karakter bangsa

masalah yang

3.4. Menyelesaikan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Kompetensi

Kewirausahaan

 Komunikatif

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

kuat

satuan berat

dengan satuan

 Rasa Ingin tahu

 Motivasi

berkaitan dengan

berkaitan

diskusi

unsur yang terdapat
pada soal cerita
yang berkaitan
dengan satuan
kuantitas

berkaitan
dengan lusin,
kodi, dan gros
pada soal cerita

- Menentukan unsur-

gross)

(lusin, kodi, dan

satuan kuantitas

berkaitan dengan

dalam

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

soal-soal yang

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Bentuk
Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

- Menyelesaikan

kuantitas yang lain

tertentu kesatuan

satuan kuantitas

kesetaraan dari

- Menentukan

masalah yang

- Menyelesaikan

gross

lusin, kodi dan

dengan ukuran

yang berkaitan

operasi hitung

- Melakukan

langkah-langkah

soal-soal dengan

- Menyelesaikan

cerita yang

masalah yang

 Realistis

berat

- Menelaah soal

Pembelajaran

- Menyelesaikan

Materi ajar

Kegiatan

 Komitmen

menyerah

Indikator Penilaian

Nilai

2 JP

2 JP

2 JP

AW
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

……………………………
NIP.

…………………………..

Contoh Instrumen

NIP.

Instrumen

AW

Guru Kelas / Guru MP

Teknik

Bentuk

Penilaian

Kepala Sekolah SD/MI

kodi dan gross)

kuantitas (lusin,

dengan satuan

 Motivasi

untuk sukses

yang berkaitan

 Komunikatif
kuat

soal-soal cerita

- Menyelesaikan

Pembelajaran

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

………………………, 20…….

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Mengetahui,

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat
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:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

4.

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

luas jajar

genjang dan

menyerah

 Pantang

 Tekun

keliling dan

segitiga

 Teliti

Karakter bangsa

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

Dan

3.1. Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

genjang

luas jajar

keliling dan

menentukan

- Mengenal dan

Kompetensi

Indikator Penilaian

Genjang

Jajar

Materi ajar

diskusi

luas jajar genjang

menentukan rumus

persegi untuk

genjang menjadi

bangun jajar

- Mengubah bentuk

genjang

keliling jajar

dalam

Keaktifan

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

menemukan

Perbuatan

Skala sikap

Tertulis

Teknik

Bentuk

Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

jajar genjang untuk

- Mengukur sisi-sisi

unsurnya

menentukan

jajar genjang untuk

- Mengamati bangun

Pembelajaran

Kegiatan

Menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar sederhana dalam pemecahan masalah

IV (Empat) / 1 (satu)

Matematika

GEOMETRI DAN PENGUKURAN

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

2 JP

AW

-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Tekun

 Kerja keras

berkaitan

 Teliti

Karakter bangsa

masalah yang

3.2. Menyelesaikan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

-

genjang

Motivasi kuat

unsurnya

luas segitiga

luas jajar

keliling dan

Menentukan

menentukan unsur-

keliling dan

berkaitan dengan

unsur yang

- Menemukan unsur-

rumus segitiga

menggunakan

soal dengan

- Menyelesaikan

luas segitiga

untuk merumuskan

persegi panjang

segitiga menjadi

- Mengubah bentuk

kelilingnya

menentukan

segitiga untuk

- Mengukur sisi-sisi

segitiga untuk

menentukan

- Mengamati bangun

rumus luas jajar

 Komunikatif

untuk sukses

menggunakan

 Rasa Ingin tahu

- Menyelesaikan

Pembelajaran

soal-soal dengan

Segitiga

Materi ajar

Kegiatan

 Realistis

- Mengenal dan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Komitmen

Indikator Penilaian

Nilai

Tertulis

Teknik

Uraian

Isian,

PG,

Instrumen

Bentuk
Contoh Instrumen

LKS

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

-

-

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

segitiga

menyerah

 Pantang

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

genjang dan

mengambil

-

segitiga

keliling dan luas

berkaitan dengan

soal cerita yang

- Menyelesaikan

cerita

terdapat pada soal

segitiga yang

keliling dan luas

berkaitan dengan

pada soal cerita

- Menemukan unsur-

jajar genjang

keliling dan luas

berkaitan dengan

soal cerita yang

- Menyelesaikan

cerita

terdapat pada soal

jajar genjang yang

keliling dan luas

Pembelajaran

unsur yang

Materi ajar

Kegiatan

luas segitiga

keliling dan

Menentukan

cerita

dengan soal

berkaitan

genjang yang

Kompetensi

Kewirausahaan

dan luas jajar

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

dengan keliling  Rasa ingin tahu

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Perbuatan

Skala sikap

Teknik

diskusi

dalam

Keaktifan

Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

AW
Belajar

Sumber/Alat
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………………………, 20…….
Guru Kelas / Guru MP

……………………………
NIP.

Mengetahui,

Kepala Sekolah SD/MI

…………………………..

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
Matematika
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
1. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah
Kompetensi Dasar
1.1. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung
1.2. Mengurutkan bilangan
1.3. Melakukan operasi perkalian dan pembagian
1.4 Melakukan operasi hitung campuran
1.5. Melakukan penaksiran dan pembulatan
1.6 Memecahkan masalah yang melibatkan uang
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengidentifikasi sifat sifat operasi hitung pada bilangan cacah
 Mengurutkan dan menyusun 10 bilangan dari kecil atau sebaliknya
 Menentukan nilai tempat bilangan dari terkecil atau sebaliknya
 Membandingkan dua bilangan melalui pemecahan masalah yang melibatkan nilai tempat
 Menyebutkan secara lisan perkalian dan pembagian sampai 100
 Melakukan perkalian dengan cara bersusun
 Melakukan pembagian bersusun tanpa sisa
 Menentukan hasil bagi dan sisa suatu pembagian
 Menggunakan sifat operasi hitung campuran untuk melakukan penghitungan secara efisien
 Membulatkan hasil operasi hitung dalam puluhan atau ratusan atau ribuan terdekat
 Menaksir hasil operasi hitung ke puluhan, ratusan atau ribuan terdekat
 Menaksir jumlah harga dari sekumpulan barang yang dijual sehari-hari
 Menuliskan nilai mata uang dalam bentuk rupiah
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, secara :
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KOGNITIF
 Mengetahui sifat sifat operasi hitung pada bilangan cacah
 Mengurutkan dan menyusun 10 bilangan dari kecil atau sebaliknya
 Menentukan nilai tempat bilangan dari terkecil atau sebaliknya
 Membandingkan dua bilangan melalui pemecahan masalah yang melibatkan nilai tempat
 Menyebutkan secara lisan perkalian dan pembagian sampai 100
 Menguasai perkalian dgn cara bersusun
 Melakukan pembagian bersusun tanpa sisa
 Menentukan hasil bagi dan sisa suatu pembagian
 Menggunakan sifat operasi hitung campuran
 Menentukan aturan operasi hitung campuran dan menggunakan dalam memecahkan masalah
 Menggunakan sifat operasi hitung campuran
 Membulatkan hasil operasi hitung dalam puluhan atau ratusan terdekat
 Menaksir hasil operasi hitung ke puluhan, ratusan atau ribuan terdekat
 Menaksir jumlah harga dari sekumpulan barang yang dijual sehari-hari
 Menuliskan nilai mata uang dalam bentuk rupiah
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Melakukan diskusi kelompok dan latihan untuk mengetahui sifat-sifat operasi hitung
komunikatif, asosiatif dan distributif terhadap penjumlahan atau pengurangan
 Bersama kelompok diskusi mengerjakan latihan soal berkaitan dengan operasi hitung dengan
menggunakan 3 atau 4 tanda operasi hitung
 Bersama kelompok diskusi mengerjakan latihan soal berkaitan dengan operasi hitung campuran
dengan 3 atau 4 operasi hitung pada soal cerita
 Siswa bersama kelompok diskusi mengerjakan latihan soal berkaitan dengan memperkirakan
harga sekelompok barang ke ratusan, ribuan, atau puluhan ribuan rupiah terdekat
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Materi Ajar
 Sifat-sifat operasi hitung
 Operasi hitung
 Nilai tempat
 Perkalian dan pembagian
Alokasi Waktu :
26 x 35 menit(13 x Pertemuan)
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, diskusi dan praktek

Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
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Pertemuan ke 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa melakukan pengamatan berbagai operasi hitung pada bilangan cacah
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui sifat-sifat operasi hitung komunikatif
terhadap penjumlahan dan perkalian
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
 Guru membimbing siswa mengisi tabel penjumlahan
 Guru menjelaskan bahwa dalam penjumlahan dan perkalian bilangan berlaku sifatpertukaran
atau sifat komutatif dengan rumus :
 a+b=b+a
 a×b=b×a
 Guru dan siswa membahas contoh soal dan menyelesaikannya dengan bantuan tabel
penjumlahan
 Siswa mengerjakan latiha soal berkaitan dengan sifat komunitatif pada penjumlahan dan
perkalian, masing-masing jumlah soal 10 butir
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan sifat komunitatif pada penjumlahan
dan perkalian
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui sifat-sifat operasi hitung asosiatif
terhadap penjumlahan dan perkalian
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
 Guru menjelaskan bahwa dalam penjumlahan dan perkalian bilangan berlaku sifat
pengelompokan atau sifat asosiatif, yaitu:
(a + b) + c = a + (b + c)
(a × b) × c = a × (b × c)
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan sifat asosiatif
 Siswa mengerjakan latihan soal berkaitan dengan sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan sifat asosiatif pada penjumlahan dan
perkalian
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui sifat-sifat operasi distributif terhadap
penjumlahan dan perkalian
 Guru menjelaskan bahwa sifat penyebaran atau sifat distributif perkalian terhadap
penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan berlaku rumus.
a × (b + c) = (a × b) + (a × c)
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a × (b – c) = (a × b) – (a × c)
 Siswa mengerjakan latihan soal berkaitan dengan sifat penyebaran atau sifat distributif
terhadap penjumlahan dan perkalian
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan sifat distributif perkalian terhadap
penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan
 Siswa mengerjakan latihan soal berkaitan dengan sifat distributif perkalian terhadap
penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal dengan sifat distributif perkalian terhadap
penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan
 Siswa menemukan sifat-sifat operasi hitung komunikatif, asosiatif dan distributif terhadap
penjumlahan atau pengurangan

Pertemuan ke 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa pelajaran pada kelasI sampai kelas III mengenai bilangan satuan yang terdiri dari 1 angka,
puluhan yang terdiri dari 2 angka dan ratusan yang terdiri dari 3 angka
 Guru memperkenalkan siswa pada untuk mempelajari bilangan yang lebih besar lagi, yaitu
bilangan yang terdiri dari 4 angka
Elaborasi
 Guru menjelaskan cara mengurutkan bilangan mulai dari yang kecil
 Guru menjelaskan cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar
Konfirmasi
 Siswa mengurutkan sekelompok bilangan yang nilainya tidak berurutan dari yang terkecil dan
sebaliknya
Pertemuan ke 4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai cara mengurutkan bilangan mulai dari yang kecil dan
sebaliknya
Elaborasi
 Guru menjelaskan cara menentukan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan ratusan ribu
 Siswa berlatih menentukan nilai angka pada sebuah bilangan
Konfirmasi
 Siswa menentukan jumlah nilai antara dua angka pada sebuah bilangan
 Siswa menentukan selisih nilai antara dua angka pada sebuah bilangan
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Pertemuan ke 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati dan membaca tabel perkalian sampai 100
Elaborasi
 Siswa menghafal tabel perkalian sampai 100
 Siswa menghafal tabel perkalian untuk konsep pembagian
Konfirmasi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang hafalan siswa

Pertemuan ke 6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati contoh perkalian bersusun
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal perkalian dua bilangan dua angka tanpa menyimpan
secara bersusun
 Siswa mengerjakan soal perkalian dua bilangan dua angka tanpa menyimpan secara bersusun
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal perkalian dua bilangan dua angka tanpa menyimpan
secara bersusun
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal perkalian dua bilangan dua angka dengan teknik
menyimpan secara bersusun
 Siswamengerjakan soal perkalian dua bilangan dua angka dengan teknik menyimpan secara
bersusun
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal perkalian dua bilangan dua angka dengan teknik
menyimpan secara bersusun

Pertemuan ke 7-8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai materi perkalian bersusun
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal melakukan pembagian bilangan dua angka dengan satu
angka tanpa sisa
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 Siswa mengerjakan latihan soal melakukan pembagian bilangan dua angka dengan satu angka
tanpa sisa
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal melakukan pembagian bilangan dua angka dengan satu
angka tanpa sisa
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal melakukan pembagian dua angka dengan dua angka
tanpa sisa
 Siswa mengerjakan latihan soal melakukan pembagian dua angka dengan dua angka tanpa sisa
 Guru dan siswa membahas contoh soal melakukan pembagian dua angka dengan dua angka
tanpa sisa
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal melakukan pembagian dua angka dengan dua angka
tanpa sisa
 Siswa melakukan pembagian bilangan tiga angka dengan dua angka tanpa sisa

Pertemuan ke 9
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai melakukan pembagian bilangan dua angka dengan satu angka
tanpa sisa dan melakukan pembagian dua angka dengan dua angka tanpa sisa
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal melakukan pembagian bilangan dua angka dengan satu
angka dengan sisa
 Siswa mengerjakan latihan soal melakukan pembagian bilangan dua angka dengan satu angka
dengan sisa
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban latihan soal melakukan pembagian bilangan dua angka
dengan satu angka dengan sisa
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal pembagian bilangan tiga angka dengan dua angka dengan
sisa
 Siswa mengerjakan latihan soal melakukan pembagian bilangan tiga angka dengan dua angka
dengan sisa
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas jawaban latihan soal melakukan pembagian bilangan tiga angka
dengan dua angka dengan sisa.
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Pertemuan ke 10
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati operasi hitung campuran yang menggunakan dua tanda operasi hitung
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal operasi hitung campuran yang menggunakan dua tanda
operasi hitung
 Siswa melakukan operasi hitung campuran yang menggunakan dua tanda operasi hitung
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal operasi hitung campuran yang menggunakan dua tanda
operasi hitung
Eksplorasi
 Siswa mengamati operasi hitung dengan menggunakan 3 atau 4 tanda operasi hitung
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal operasi hitung dengan menggunakan 3 atau 4 tanda
operasi hitung
 Siswa bersama kelompok diskusi mengerjakan latihan soal berkaitan dengan operasi hitung
dengan menggunakan 3 atau 4 tanda operasi hitung
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahasjawaban latihan soal berkaitan dengan operasi hitung dengan
menggunakan 3 atau 4 tanda operasi hitung

Pertemuan ke 11
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati operasi hitung campuran dengan menggunakan dua tanda operasi hitung pada
soal cerita
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal operasi hitung campuran dengan menggunakan dua tanda
operasi hitung pada soal cerita
 Siswa bersama kelompok diskusi mengerjakan latihan soal berkaitan dengan operasi hitung
campuran dengan 3 atau 4 operasi hitung pada soal cerita
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal operasi hitung campuran dengan menggunakan dua
tanda operasi hitung pada soal cerita
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Pertemuan ke 12
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati cara membulatkan bilangan-bilangan ke puluhan terdekat
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal membulatkan bilangan-bilangan ke puluhan terdekat
 Siswa mengerjakan latihan soal berkaitan dengan pembulatan bilangan-bilangan ke puluhan
terdekat
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal membulatkan bilangan-bilangan ke puluhan terdekat
Eksplorasi
 Siswa mengamati cara membulatkan bilangan-bilangan ke ratusan terdekat
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal membulatkan bilangan-bilangan ke ratusan terdekat
 Siswa mengerjakan latihan soal berkaitan dengan pembulatan bilangan-bilangan ke ratusan
terdekat
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan pembulatan bilangan-bilangan ke
ratusan terdekat
Eksplorasi
 Siswa mengamati cara membulatkan bilangan-bilangan ke ribuan terdekat
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal membulatkan bilangan-bilangan ke ribuan terdekat
 Siswa mengerjakan latihan soal berkaitan dengan pembulatan bilangan-bilangan ke ribuan
terdekat
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan pembulatan bilangan-bilangan ke
ribuan terdekat
Pertemuan ke 13
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati cara memperkirakan harga sekelompok barang ke ratusan, ribuan, atau
puluhan ribuan rupiah terdekat
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal memperkirakan harga sekelompok barang ke ratusan,
ribuan, atau puluhan ribuan rupiah terdekat
 Siswa bersama kelompok diskusi mengamati nilai mata uang ratusan, lima ratusan dan
seterusnya sebagai panduan mengerjakan latihan soal berkaitan dengan memperkirakan harga
sekelompok barang ke ratusan, ribuan, atau puluhan ribuan rupiah terdekat
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Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal memperkirakan harga sekelompok barang ke ratusan,
ribuan, atau puluhan ribuan rupiah terdekat
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket Matematika Kelas IV
 Kartu-kartu operasi hitung
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V

V
V
V

 Daftar pertanyaan
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Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi

Check
V
V
V
V

Check
V

 Tes uji petik kerja produk
 Tes uji petik kerja prosedur
 Tes uji petik kerja prosedur dan produk

V

 Pekerjaan rumah

V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
Soal
Soal
Nama
No
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
Siswa
.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20
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Σ

N
A

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
 Apakah 1 + 3 hasilnya sama dengan 3 + 1?
 Apakah 4 + 6 hasilnya sama dengan 6 + 4?
Urutkan bilangan-bilangan 5.235, 6.981, 4.564
 2.371 = . . . . + . . . . + . . . . + . . . .
 2. 3.049 = . . . . + . . . . + . . . . + . . .
 4.816 = . . . . + . . . . + . . . . + . . . .
 6.530 = . . . . + . . . . + . . . . + . . . .
Bagaimana cara membagi bilangan 20 dengan 5? Mari kita kurangi secara berulang.
20 – 5 = 15
15 – 5 = 10
10 – 5 = 5
5–5=0
Berapa kali pengurangan dilakukan? Berapa hasil akhir pengurangan berulang tersebut? Dalam
operasi pembagian
dituliskan bagaimana ?Coba kalian tentukan di antara pembagian-pembagian berikut, manakah
yang merupakan pembagian tanpa sisa dan mana yang merupakan pembagian bersisa.
a. 45 : 9
b. 100 : 30
c. 110 : 12
Mari menyelesaikan soal-soal berikut.
1. 25 – 13 + 123 = . . .
2. 794 + 521 – 1.250 =
3. 368 + 992 – 725 = . .
4. 1.250 – 350 + 250 =
5. 789 – 654 + 123 =
Mari menyelesaikan operasi hitung campuran berikut.
1. 34 × 17 + 635
2. 1243 + 61 × 48
3. 6.844 : 4 – 1235
4. 7.836 – 1.364 : 22
5. 5.732 + 1.944 : 54
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Mari membulatkan bilangan ke satuan terdekat.
1. 14,4 dibulatkan menjadi .
2. 20,3 dibulatkan menjadi .
Mari membulatkan bilangan ke puluhan terdekat.
1. 46 dibulatkan menjadi . . .
2. 52 dibulatkan menjadi . . .
Mari membulatkan bilangan ke ratusan terdekat.
1. 146 dibulatkan menjadi . . .
2. 369 dibulatkan menjadi . . .
Daftar harga barang barang di koperasi sekolah adalah sebagai berikut.
Buku gambar Rp1.675,00
Pensil Rp950,00
Buku tulis Rp1.450,00
Penghapus Rp675,00
Bolpoin Rp1.275,00
Rautan Rp750,00
Jika Abid ingin membeli 2 buku tulis, 1 bolpoin, dan 1 penghapus, kira-kira berapa banyaknya uang
yang harus dimiliki Abid?
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
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Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
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--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Lakukanlah diskusi kelompok dan latihan untuk mengetahui sifat-sifat operasi hitung
komunikatif, asosiatif dan distributif terhadap penjumlahan atau pengurangan!
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN
Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
MATEMATIKA
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
2. Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah
Kompetensi Dasar
2.1 Mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan
2.2. Menentukan kelipatan dan faktor suatu bilangan
2.3. Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor persekutuan terbesar (FPB)
2.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan arti faktor suatu bilangan
 Menjelaskan arti kelipatan suatu bilangan
 Menentukan faktor-faktor
 Menentukan kelipatan suatu bilangan
 Menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan
 Menentukan KPK dari dua bilangan
 Menentukan factor persekutuan dari dua bilangan
 Menentukan FPB dari dua bilangan
 Menentukan KPK dan FPB yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Memahami arti faktor suatu bilangan
 Memahami arti kelipatan suatu bilangan
 Menentukan faktor-faktor
 Menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan
 Menentukan KPK dari dua bilangan
 Menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan
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Menentukan FPB dari dua bilangan
Menentukan KPK dan FPB yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Mendiskusikan cara melakukan pembagian suatu bilangan sampai habis
 Mendiskusikan cara melakukan perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli secara
berjenjang
 Berdiskusi mengenai penentuan faktor-faktor bilangan satu angka
 Berdiskusi mengenai penentuan kelipatan dua bilangan satu angka
 Berdiskusi mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan
menggunakan KPK
Materi Ajar
Faktor dan kelipatan
Alokasi Waktu :
18 JP ( 9 X Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
1. Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
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Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,






perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan ke 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati guru melakukan pembagian suatu bilangan sampai habis
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal pembagian suatu bilangan sampai habis
 Siswa bersama kelompok diskusi mengerjakan latihan soal pembagian suatu bilangan sampai
habis
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal pembagian suatu bilangan sampai habis
 Guru dan siswa menyimpulkan bahwa bilangan pembilangan pembagi merupakan faktor dari
suatu bilangan
Pertemuan ke 2-3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai pembagian suatu bilangan sampai habis
Elaborasi
 Guru melakukan perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli secara berjenjang.
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 Guru dan siswa membahas contoh soal perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli secara
berjenjang
 Siswa bersama kelompok diskusi mengerjakan latihan soal melakukan perkalian sebuah bilangan
dengan bilangan asli secara berjenjang.
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli secara
berjenjang
 Guru dan siswa menyimpulkan bahwa hasil perkalian merupakan suatu kelipatan dari sebuah
bilangan

Pertemuan ke 4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai penentuan faktor-faktor bilangan satu angka
Elaborasi
 Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan mengenai menentukan faktor-faktor bilangan satu
angka
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mengenai menentukan faktor-faktor bilangan satu angka
 Guru dan siswa membahas contoh soal mengenai menentukan faktor-faktor bilangan satu angka
 Siswa melakukan latihan soal menentukan faktor-faktor bilangan satu angka
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal mengenai menentukan faktor-faktor bilangan satu
angka
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal menentukan faktor-faktor bilangan dua angka
 Siswa mengerjakan latihan soal menentukan faktor-faktor bilangan dua angka
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal menentukan faktor-faktor bilangan dua angka
 Siswa berlatih menentukan kelipatan kelipatan bilangan satu angka
Pertemuan ke 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai penentuan kelipatan dua bilangan satu angka
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan mengenai penentuan kelipatan dua bilangan satu angka
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mengenai penentuan kelipatan dua bilangan satu angka
 Guru dan siswa membahas contoh soal mengenai penentuan kelipatan dua bilangan satu angka
 Siswa melakukan latihan soal menentukan kelipatan dua bilangan satu angka
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Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal mengenai penentuan kelipatan dua bilangan satu angka
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal menentukan kelipatan dua bilangan dua angka
 Siswa mengerjakan latihan soal menentukan kelipatan dua bilangan dua angka
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban latihan soal menentukan kelipatan dua bilangan dua angka

Pertemuan ke 6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai penentuan kelipatan persekutuan dari dua
bilangan satu angka
Elaborasi
 Siswamendiskusikan mengenai penentuan kelipatan persekutuan dari dua bilangan satu angka
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mengenai penentuan kelipatan persekutuan dari dua
bilangan satu angka
 Guru dan siswa membahas contoh soal mengenai penentuan kelipatan persekutuan dari dua
bilangan satu angka
 Siswa melakukan latihan soal menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan satu angka
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal mengenai penentuan kelipatan persekutuan dari dua
bilangan satu angka
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan dua
angka
 Siswa mengerjakan latihan soal menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan dua angka

Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan
dua angka
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari
dua bilangan dua angka
 Siswa mengerjakan latihan soal menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua
bilangan dua angka
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Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban latihan soal menentukan kelipatan persekutuan terkecil
(KPK) dari dua bilangan dua angka
Pertemuan ke 7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan review materi tentang faktor-faktor dua bilangan satu angka, faktor-faktor dari
dua bilangan dua angka faktor-faktor persekutuan dari dua bilangan satu dan dua angka
kemudian diadakan sesi tanya jawab tentang soal-soal yang belum dimengerti.
 Siswa diminta untuk menyiapkan kertas kosong dan peralatan tulis secukupnya di atas meja
karena akan diberikan uji kompetensi.
Elaborasi
 Siswa diberikan lembar soal.
 Siswa diingatkan mengenai waktu pengerjaan soal tugas / kuis, serta diingatkan untuk
mengerjakannya dengan baik.
Konfirmasi
 Guru mengumpulkan kertas tugas jika pengerjaan tugas / kuis telah selesai.
Pertemuan ke 8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai
 Menentukan faktor-faktor persekutuan dari dua bilangan satu angka
 Menentukan faktor-faktor persekutuan dari dua bilangan dua angka
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal mengenai penentuan faktor-faktor persekutuan terbesar
(FPB) dari dua bilangan
 Siswa mengerjakan latihan soal mengenai penentuan faktor-faktor persekutuan terbesar (FPB)
dari dua bilangan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal mengenai penentuan faktor-faktor persekutuan terbesar
(FPB) dari dua bilangan

Pertemuan ke 9
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan
pecahan biasa dengan menggunakan KPK
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Elaborasi
 Siswa mendiskusikan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan
menggunakan KPK
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi tersebut
 Guru dan siswa membahas contoh soal mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan
biasa dengan menggunakan KPK
 Siswa melakukan latihan soal operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan
menggunakan KPK
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa
dengan menggunakan KPK
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal penyederhanaan pecahan biasa dengan menggunakan
FPB
 Siswa mengerjakan latihan soal penyederhanaan pecahan biasa dengan menggunakan FPB
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal penyederhanaan pecahan biasa dengan menggunakan
FPB
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
dengan menggunakan KPK
 Siswa mengerjakan latihan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan
menggunakan KPK
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
dengan menggunakan KPK

Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
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 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket Matematika Kelas IV

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan

Bentuk Instrumen
 Pengamatan





Check
V
V
V
V
V

Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )

V

 Pedoman wawancara

V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
IPK : Menjelaskan arti faktor suatu bilangan
Mari kita tuliskan faktor dari bilangan berikut ini.
1. 20
2. 45
3. 32
4. 60
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

IPK : Menjelaskan arti kelipatan suatu bilangan
2 3 5 7 11
13 17 19 23 29
31 37 41 43 47
53 59 61 67 71
73 79 83 91 97
Coba kamu tuliskan faktor-faktor dari masing-masing bilangantersebut. Keistimewaan apa yang
kamu dapatkan?
IPK :
 Menentukan faktor-faktor
 Menentukan kelipatan suatu bilangan
Apakah faktor dari bilangan-bilangan di bawah ini, sebutkan dan ada berapa banyak masingmasingnya ?
9, 11, 21, 27, 39
IPK : Menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan
Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12 , 16, 20, 24 , 28, 32, 36 , 40, 48, …
Kelipatan 6 adalah 6, 12 , 18, 24 , 30, 36 , 42, 48 , 54, 60, …
IPK : Menentukan KPK dari dua bilangan
Kelipatan 4 adalah . . .
Kelipatan 7 adalah . . .
Kelipatan persekutuan 4 dan 7 adalah . . . .
Jadi, KPK dari 4 dan 7 adalah . . . .
IPK : Menentukan faktorpersekutuan dari dua bilangan
Kelipatan 12 adalah . . .
Kelipatan 16 adalah . . .
Kelipatan persekutuan 12 dan 16 adalah . . .
Jadi, KPK dari 12 dan 16 adalah . . . .
IPK : Menentukan FPB dari dua bilangan
Faktor dari 10 adalah . Faktor dari 15 adalah . Faktor persekutuan 10 dan 15 adalah . . . .
Jadi, FPB dari 10 dan 15 adalah . . . .
IPK : Menentukan KPK dan FPB yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari
Ema dan Menik sama-sama ikut les matematika. Ema masuksetiap 4 hari sekali, sedangkan Menik
masuk setiap 6 hari sekali. Jika hari ini mereka masuk les bersama-sama, berapa hari lagi mereka
masuk les bersama-sama dalam waktu terdekat?
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Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
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jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
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3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai penentuan faktor-faktor bilangan satu angka
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai pembagian suatu bilangan sampai habis
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli secara
berjenjang
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai menentukan faktor-faktor bilangan satu angka
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai penentuan kelipatan dua bilangan satu angka
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa
dengan menggunakan KPK
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NO

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
SIKAP/ASPEK YANG
NAMA KELOMPOK/
NILAI
DINILAI
PESERTA DIDIK
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab
Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
MATEMATIKA
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
3. Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan masalah
Kompetensi Dasar
3.1 Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat
3.2. Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat
3.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang, dan berat
3.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan kuantitas
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Membandingkan besar dua sudut
 Mengukur sudut dengan satuan tak baku dan satuan baku (derajat)
 Menentukan benda-benda sekitar dan beberapa bangun datar yang memiliki sudut siku-siku
 Menentukan besar suatu sudut dengan menggunakan busur derajat
 Menjelaskan kesetaraan antar satuan waktu
 Menentukan kesetaraan antar satuan panjang
 Menentukan kesetaraan antar satuan berat
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu
 Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan satuan panjang
 Melakukan operasi hitung yang berkaitan dengan ukuran lusin, kodi dan gross
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lusin, kodi, dan gros pada soal cerita
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Membandingkan besar dua sudut
 Mengukur sudut dengan satuan tak baku dan satuan baku (derajat)
 Menentukan benda-benda sekitar dan beberapa bangun datar yang memiliki sudut siku-siku
 Menentukan besar suatu sudut dengan menggunakan busur derajat
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Mengetahui kesetaraan antar satuan waktu
Menentukan kesetaraan antar satuan panjang
Menentukan kesetaraan antar satuan berat
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu
Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan satuan panjang
Melakukan operasi hitung yang berkaitan dengan ukuran lusin, kodi dan gross
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lusin, kodi, dan gros pada soal cerita

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Menggunakan sudut siku-siku dari lipatan kertas untuk membandingkan besar dua sudut
 Berdiskusi melakukan penyelidikan terhadap beberapa bangun datar yang mempunyai sudut
siku-siku
 Menggambar suatu sudut dengan besar sudut yang telah ditentukan
 Berdiskusi kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan antara detik, menit dan
jam
 Berdiskusi kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan antara satuan panjang
 Berdiskusi kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan antara satuan berat
Materi Ajar
 Pengukuran
 Satuan waktu
 Satuan panjang
 Satuan berat
 Operasi hitung satuan panjang
 Operasi hitung satuan berat
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Alokasi Waktu :
22 JP (11 X Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan ke 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati guru menggunakan sudut siku-siku dari lipatan kertas untuk membandingkan
besar dua sudut
Elaborasi
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai penggunakan sudut siku-siku dari lipatan kertas untuk
membandingkan besar dua sudut
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 Guru dan siswa membahas contoh soal membandingkan besar dua sudut dengan menggunakan
sudut siku-siku dari lipatan kertas
 Siswa mengerjakan soal membandingkan besar dua sudut dengan menggunakan sudut siku-siku
dari lipatan kertas
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal membandingkan besar dua sudut dengan menggunakan
sudut siku-siku dari lipatan kertas

Pertemuan ke 2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk melakukan penyelidikan besar suatu sudut
dengan menggunakan sudut satuan tak baku
Elaborasi
 Guru mendemonstrasikan penggunaan busur derajat untuk mengukur besar suatu sudut
 Guru dan siswa membahas contoh soal melakukan pengukuran besar suatu sudut menggunakan
busur derajat
 Siswa mengerjakan latihan soal melakukan pengukuran besar suatu sudut menggunakan busur
derajat
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil pengukuran besar suatu sudut menggunakan busur derajat yang
dilakukan oleh siswa

Pertemuan ke 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk melakukan penyelidikan terhadap benda-benda
di sekitar yang mempunyai sudut siku-siku
Elaborasi
 Siswa bersama kelompok diskusi melakukan penyelidikan terhadap beberapa bangun datar yang
mempunyai sudut siku-siku
 Siswa melakukan presentasi atas hasil diskusi kelompok
Konfirmasi
 Siswa dan guru membuat kesimpulan dari hasil diskusi.
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Pertemuan ke 4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat penggunaan busur derajat untuk mengukur besar suatu sudut
Elaborasi
 Guru memberi tugas kepada siswa untuk menggambar suatu sudut dengan besar sudut yang telah
ditentukan
 Siswa menggambar suatu sudut dengan besar sudut yang telah ditentukan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil pelaksanaan tugas siswa
Pertemuan ke 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan
antara detik, menit dan jam
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan antara
detik, menit dan jam
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi mengenai hubungan antara
detik, menit dan jam
 Guru dan siswa membahas contoh soal tentang hubungan antara detik, menit dan jam
 Siswa mengerjakan latihan soal tentang hubungan antara detik, menit dan jam
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal tentang hubungan antara detik, menit dan jam
Elaborasi
 Guru dan siswa melakukan penyelidikan tentang hubungan antara hari, minggu, bulan, tahun,
windu, abad
 Guru dan siswa membahas contoh soal tentang hubungan antara hari, minggu, bulan, tahun,
windu, abad
 Bersama kelompok diskusi siswa mengerjakan soal menghitung kesetaraan antar waktu
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal menghitung kesetaraan antar waktu
Pertemuan ke 6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan
antara satuan panjang
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Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan antara
satuan panjang
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
 Guru dan siswa membahas contoh soal menentukan hasil operasi hitung yang menggunakan
satuan panjang
 Siswa mengerjakan latihan soal tentang hasil operasi hitung yang menggunakan satuan panjang
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal operasi hitung yang menggunakan satuan panjang

Pertemuan ke 7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan
antara satuan berat
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan antara
satuan berat
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang hubungan antara satuan
berat
 Guru dan siswa membahas contoh soal menentukan hasil operasi hitung yang menggunakan
satuan berat
 Siswa mengerjakan latihan soal tentang hasil operasi hitung yang menggunakan satuan berat
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal operasi hitung yang menggunakan satuan berat

Pertemuan ke 8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan review materi tentang satuan waktu kemudian diadakan sesi tanya jawab
tentang soal-soal yang belum dimengerti.
Elaborasi
 Siswa menelaah soal cerita yang berkaitan dengan satuan waktu
Konfirmasi
 Siswa menyelesaikan soal-soal dengan langkah-langkah
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Pertemuan ke 9
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan review materi tentang satuan panjang kemudian diadakan sesi tanya jawab
tentang soal-soal yang belum dimengerti.
Elaborasi
 Siswa menelaah soal cerita yang berkaitan dengan satuan panjang
Konfirmasi
 Siswa menyelesaikan soal-soal dengan langkah-langkah

Pertemuan ke 10
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa materi tentang penentuan kesetaraan dari satuan
kuantitas tertentu kesatuan kuantitas yang lain
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal yang berkaitan dengan satuan kuantitas (lusin, kodi, dan
gross)
 Siswa menelaah soal soal-soal yang berkaitan dengan satuan kuantitas (lusin, kodi, dan gross)
 Siswa menyelesaikan soal-soal dengan langkah-langkah
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal yang berkaitan dengan satuan kuantitas (lusin, kodi, dan
gross)
Pertemuan ke 11
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan review materi tentang satuan kuantitas kemudian diadakan sesi tanya jawab
tentang soal-soal yang belum dimengerti.
Elaborasi
 Siswa menelaah soal cerita yang berkaitan dengan satuan kuantitas
 Siswa menentukan unsur-unsur yang terdapat pada soal cerita yang berkaitan dengan satuan
kuantitas
 Siswa menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan satuan kuantitas (lusin, kodi dan
gross) dengan langkah-langkah
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal-soal cerita yang berkaitan dengan satuan kuantitas
(lusin, kodi dan gross)
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Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket Matematika Kelas IV
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan
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Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Check
V
V
V

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

V

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan







Check
V

Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

Contoh soal:
IPK : Membandingkan besar dua sudut
1. Marbun berjalan ke arah selatan kemudian berbelok 90° ke kanan. Sekarang Marbun berjalan ke
arah . . . .
2. Menik berdiri menghadap ke arah barat. Kemudian ia memutar badan menjadi menghadap
selatan. Menik berputar membetuk sudut sebesar . . . .°
3. Abid berdiri menghadap arah timur. Jika ia memutar badan ke kiri 180°, maka ia menghadap
arah . . . .
IPK : Mengukur sudut dengan satuan tak baku dan satuan baku (derajat)

IPK : Menentukan benda-benda sekitar dan beberapa bangun datar yang memiliki sudut
siku-siku
Kawan-kawan, mari kalian perhatikan sudut-sudut papan tulis dan sudut pada tegel atau keramik
lantai. Kira-kira sudut apakah itu? Berapa besarnya?
IPK : Menentukan besar suatu sudut dengan menggunakan busur derajat

Tentukan besar sudut berikut denganmenggunakan busur derajat.
Sudut ABC = . . . .°
Sudut EDA = . . . .°
Sudut ABF = . . . .°
Sudut EDF = . . . .°
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Sudut BFH = . . . .°
Sudut HFG = . . . .°
Sudut BAD = . . . .°
IPK : Menjelaskan kesetaraan antar satuan waktu
Lengkapi hubungan antar satuan waktu di bawah ini.
 1 jam = 60 menit
 1 hari = . . . . jam
 1 minggu = . . . . hari
 1 tahun = . . . . bulan
 4 menit + 30 detik = . . . . detik
 36 menit – 360 detik = . . . . menit
IPK : Menentukan kesetaraan antar satuan panjang
1. 40 km = . . . . dm
2. 750 dam = . . . . m
3. 30 cm = . . . . mm
4. 250 dm = . . . .mm
5. 8 hm = . . . . cm
IPK : Menentukan kesetaraan antar satuan berat
1. 2 kuintal + 4 kg = . . . . hg
2. 3 ton + 12 kuintal = . . . . kg
3. 3 kg + 10 hg = . . . . dag
4. 5 hg + 4 dag = . . . . g
5. 600 gr + 500 dg = . . . . dag
IPK : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu
Umur Marbun 41 hari lebih tua daripada umur Abid. Abid dilahirkan pada tanggal 11 September.
Tanggal berapakah Marbun lahir?
IPK : Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan satuan panjang
Marbun dan ayahnya setiap hari Minggu bersepeda santai menempuh jarak 12 km. Berapa jarak
yang ditempuh Marbun dan ayahnya dalam setahun?
IPK : Melakukan operasi hitung yang berkaitan dengan ukuran lusin, kodi dan gross
 5 lusin mangkok = . . . buah mangkok
 24 lusin kapur = . . . . gros kapur
 288 buah paku = . . . . gros paku
 100 lembar pakaian = . . . . kodi pakaian
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 9 rim kertas = . . . . lembar kertas
IPK : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lusin, kodi, dan gros pada soal cerita
Di koperasi sekolah terdapat 7 lusin pensil, 6 lusin bolpoin,36 buah penggaris, dan 60 buah buku.
Berapa lusin banyaknyabarang-barang tersebut?
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
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jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4
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5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Gunakanlah sudut siku-siku dari lipatan kertas untuk membandingkan besar dua sudut
 Lakukanlah diskusi untuk menyelidiki terhadap beberapa bangun datar yang mempunyai sudut
siku-siku
 Gambarlah suatu sudut dengan besar sudut yang telah ditentukan
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk menyelidiki tentang hubungan antara detik, menit dan jam
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk menyelidiki tentang hubungan antara satuan panjang
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang hubungan antara satuan
berat
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2
3

Kerja sama kelompok
Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :

122

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
MATEMATIKA
IV (Empat)
I (Satu )

Standar Kompetensi
4. Menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar sederhana dalam pemecahan masalah
Kompetensi Dasar
4.1 Menentukan keliling dan luas jajar genjang dan segitiga
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas jajar genjang dan segitiga
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengenal dan menentukan keliling dan luas jajar genjang
 Mengenal dan menentukan keliling dan luas segitiga
 Menentukan keliling dan luas jajar genjang yang berkaitan dengan soal cerita
 Menentukan keliling dan luas segitiga pada soal cerita
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Mengetahui bangun jajar genjang dan unsur-unsurnya
 Menyelesaikan soal mengenai keliling dan luas jajar genjang
 Mengetahui bangun segitiga dan unsur-unsurnya
 Menyelesaikan soal mengenai keliling dan luas segitiga
 Menemukan unsur-unsur yang berkaitan dengan keliling dan luas jajar genjang yang terdapat
pada soal cerita
 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas jajar genjang
 Menemukan unsur-unsur yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga yang terdapat pada
soal cerita
 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi mengenai bangun jajar genjang dan unsurunsurnya
 Mengukur sisi-sisi jajar genjang untuk menemukan keliling jajar genjang
 Mengubah bentuk bangun jajar genjang menjadi persegi untuk menentukan rumus luas jajar
genjang
 Mendiskusikan bangun segitiga untuk menentukan unsur-unsurnya dan mempresentasikannya
 Mengukur sisi-sisi segitiga untuk menentukan kelilingnya
 Mengubah bentuk segitiga menjadi persegi panjang untuk merumuskan luas segitiga
Materi Ajar
Jajar Genjang dan Segitiga
Alokasi Waktu :
8 JP ( 4 X Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
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 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan ke 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mengamati bangun jajar genjang guna
menentukan unsurnya
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan bangun jajar genjang guna menentukan unsurnya
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi bangun jajar genjang dan unsurunsurnya
 Guru dan siswa mengukur sisi-sisi jajar genjang untuk menemukan keliling jajar genjang
 Guru dan siswa mengubah bentuk bangun jajar genjang menjadi persegi untuk menentukan
rumus luas jajar genjang
 Guru dan siswa membahas contoh soal mengenai keliling dan luas jajar genjang
 Siswa menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan rumus luas jajar genjang
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal-soal mengenai keliling dan luas jajar genjang

Pertemuan ke 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mengamati bangun segitiga untuk menentukan
unsur-unsurnya
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan bangun segitiga untuk menentukan unsur-unsurnya
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 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
 Guru dan siswa mengukur sisi-sisi segitiga untuk menentukan kelilingnya
 Guru dan siswa mengubah bentuk segitiga menjadi persegi panjang untuk merumuskan luas
segitiga
 Guru dan siswa membahas contoh soal mengenai keliling dan luas segitiga
 Siswa bersama kelompok diskusi menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan rumus segitiga
Konfirmasi
 Guru dan siswamembahas jawaban soal-soal yang berkaitan dengan penggunaan rumus segitiga

Pertemuan ke 4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat rumus mengenai keliling dan luas jajar genjang keliling dan luas segitiga
Elaborasi
 Siswa menemukan unsur-unsur yang berkaitan dengan keliling dan luas jajar genjang yang
terdapat pada soal cerita
 Siswa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas jajar genjang
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas jajar
genjang
Elaborasi
 Siswa menemukan unsur-unsur yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga yang terdapat
pada soal cerita
 Siswa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga

Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
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 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket Matematika Kelas IV
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Bentuk Instrumen
Tes Tertulis
 Pilihan ganda
 Benar-salah

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Check
V
V

 Menjodohkan
 Isian singkat
 Uraian

V
V
V

 Daftar pertanyaan

V






Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman

Check
V
V
V
V

 Buku catatan jurnal






Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk

 Tes uji petik kerja prosedur
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Check
V

V

 Tes uji petik kerja prosedur dan produk
 Pekerjaan rumah

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja

V

 Tugas Proyek
 Produk

Penilaian portofolio

Wawancara

 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal

Contoh soal:
IPK : Mengenal dan menentukan keliling dan luas jajar genjang
Keliling WXYZ = . . . .
Luas WXYZ = . . . .

IPK : Mengenal dan menentukan keliling dan luas segitiga
Marbun, Abid, Ema, dan Menik adalah satu regu dalam kegiatan Pramuka di sekolah. Mereka
sedang membuat
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bendera regu dengan bentuk dan ukuran dari gambarkan sebagai berikut. Berapa luas kain yang
mereka butuhkan?

Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menentukan keliling dan luas jajar genjang yang berkaitan dengan soal cerita
 Menentukan keliling dan luas segitiga pada soal cerita
 Sebuah papan kayu berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi yang saling tegak lurus
adalah 13 m dan 40 m. Berapa keliling dan luas papan kayu tersebut?
 Berapakah keliling dan luas sawah kakek Marbun?

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
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Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
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jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
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4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
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CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Lakukanlah diskusi mengenai bangun jajar genjang dan tentukanlah unsurnya.
LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Nilai 1-11

Berarti sangat kurang

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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 Disiplin

penjelasan yang

 Inovatif

 Disiplin

 Komitmen

 Realistis

 Terbuka *

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

munikatif

 Bersahabat/Ko

Prestasi

 Menghargai

 Cinta Tanah Air  Tanggung jawab

Kebangsaan

 Semangat

 Jujur

 Kerja keras

 Rasa Ingin

Tahu

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

berdasarkan

didengar

 Jujur

 Religius

Karakter bangsa

Nilai

Kewirausahaan

Kegiatan

perjalanan dari
rumah ke sekolah

yang dilalui

- Membuat denah

dengan rute

sekolah sesuai

sikap

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Tes skala

didengar

penjelasan yang

berdasarkan

- Membuat denah

penjelasan guru

penting dari

- Mencatat hal-hal

cermat

denah dengan

penjelasan tentang

- Mendengarkan

Pembelajaran

rumah ke

Denah

Materi ajar

perjalanan dari

- Membuat denah

didengar

penjelasan yang

berdasarkan

- Membuat denah

penjelasan

hal penting dari

- Mencatat hal-

petunjuk denah

penjelasan

- Mendengarkan

Kompetensi

Indikator Penilaian

Mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah / lambang korps

Dan

gambar/ denah

1.1.Membuat

Kompetensi Dasar

1.

IV (Empat) / 1 (satu)

Bahasa Indonesia

Nilai Budaya

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

MENDENGARKAN

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perilaku

Pengamatan

Denah

Pendapat

Menyampaikan

uk

KeberanianUnt

Pertanyaan

Daftar

Uraian

KD

Soal Sesuai

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

6 JP

AW

- Denah

Kelas IV

Indonesia

bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Disiplin

penjelasan

korps

daerah/ lambang

 Inovatif

 Disiplin

 Realistis

 Terbuka *

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

munikatif

 Bersahabat/Ko

Prestasi

 Menghargai

 Cinta Tanah Air  Tanggung jawab

Kebangsaan

 Semangat

 Jujur

 Kerja keras

 Rasa Ingin

Tahu

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

-

-

-

-

kalpataru

di dinding kelas

lambang kalpataru

- Memajang

maupun kelompok

pemberian
hadiah

baik individu

tujuan

dari pemberian

- Menjelaskan tujuan

lambang kalpataru

- Menggambar

penjelasan teman

penting dari

- Mencatat hal-hal

lambang kalpataru

- Menjelaskan

petunjuk denah

- Menjelaskan

dengan runtut

Pembelajaran

hadiah kalpataru

Kalpataru

Lambang

Materi ajar

Kegiatan

Menjelaskan

kalpataru

lambang

Menggambar

teman

penjelasan

hal penting dari

Mencatat hal-

kalpataru

lambang

Menjelaskan

 Motivasi

untuk sukses

petunjuk denah

 Komunikatif
kuat

kembali isi

- Menjelaskan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Rasa Ingin tahu

Indikator Penilaian

Nilai

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

tentang simbol

 Jujur

lisan atau tertulis

 Religius

Karakter bangsa

kembali secara

1.2. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Kalpataru

Lambang

Pendapat

n

Menyampaika

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

KD

Soal Sesuai

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

6 JP

AW

kalpataru

lambang

- Gambar

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

……………………………
NIP.

NIP.

Instrumen

Instrumen

………………………..

Teknik

AW

Guru Kelas / Guru MP

kuat

Pembelajaran

Contoh

Bentuk

Penilaian

Kepala Sekolah SD/MI

untuk sukses

 Motivasi

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

………………………, 20…….

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Mengetahui,

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat
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 Disiplin

denah atau

runtut

kalimat yang

 Inovatif

 Disiplin

 Terbuka

munikatif

 Bersahabat/Ko

Prestasi

 Menghargai

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Cinta Tanah Air  Tanggung jawab

Kebangsaan

 Semangat

 Jujur

 Kerja keras

 Rasa Ingin

Tahu

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

sesuai dengan

gambar dengan

 Jujur

 Religius

Karakter bangsa

Nilai

Kewirausahaan

dideskripsikan

tempat yang

- Menyebutkan

dideskripsikan

yang

nama tempat

- menjelaskan

denah

sesuai dengan

suatu tempat

- Mendeskripsikan

Kompetensi

Indikator Penilaian

alat

tempat dan

tentang

Deskripsi

Materi ajar

tempat pada denah

- Menemutunjukkan

dideskripsikan

denah yang

- Penjelasan tentang

denah suatu tempat

- Diskusi tentang

suatu tempat

- Mengamati denah

Pembelajaran

Kegiatan

Mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan suatu alat

Dan

an tempat

3.1. Mendeskripsik

Kompetensi Dasar

2.

IV (Empat) / 1 (satu)

Bahasa Indonesia

Nilai Budaya

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

BERBICARA

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

sikap

Tes skala

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

tempat

Menunjukkan

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

6 JP

AW

denah

- Gambar

kelas IV

Indonesia

bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Disiplin

suatu alat

benar

yang baik dan

 Inovatif

 Disiplin

 Terbuka

munikatif

 Bersahabat/Ko

Prestasi

 Menghargai

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Cinta Tanah Air  Tanggung jawab

Kebangsaan

 Semangat

 Jujur

 Kerja keras

 Rasa Ingin

Tahu

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

Motivasi kuat

 Komunikatif

-

-

-

dengan petunjuk

suatu alat

- Menjelaskan

pengelompokan

- Membacakan hasil

tersebut sesuai

Menggunakan

- Menggunakan alat

suatu alat

alat

menggunakan

sikap

- Tes skala

- Produk

Perilaku

Pengamatan

Brosur

Pendapat

Menyampaikan

- Menjelaskan cara

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

LKS

Instrumen

Instrumen

petunjuk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Contoh

Bentuk

Penilaian

yang terkait dengan

- Mencatat hal-hal

tentang isi bacaan

- Tanya jawab

penggunaan alat

- Membaca petunjuk

Pembelajaran

manfaat suatu

alat

penggunaan

Petunjuk

Materi ajar

Kegiatan

Menyebutkan

alat secara rinci

penggunaan

petunjuk

Menjelaskan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Rasa Ingin tahu

Indikator Penilaian

Nilai

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

penggunaan

dengan bahasa

 Jujur

 Religius

Karakter bangsa

petunjuk

3.2. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

6 JP

AW

- SI, SKL

musik

- Alat

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

……………………………
NIP.

…………………………..

Instrumen

Instrumen

NIP.

Teknik

AW

………………………, 20…….

brosur yang dibuat

teman tentang

kepada teman-

Pembelajaran

Contoh

Bentuk

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

untuk sukses

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

Mengetahui,

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat
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 Disiplin

panjang (150-

sekilas

membaca

dengan cara

 Inovatif

 Disiplin

 Komitmen

 Realistis

 Terbuka

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

munikat

 Bersahabat/Ko

Prestasi

 Menghargai

 Cinta Tanah Air  Tanggung jawab

Kebangsaan

 Semangat

 Jujur

 Kerja keras

 Rasa Ingin

Tahu

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

teks agak

200) kata

 Jujur

 Religius

Karakter bangsa

Nilai

Kewirausahaan

Kegiatan

paragraf

- Menuliskan pokok

bacaan

pada setiap

yang terdapat

- Mencari pokok

pertanyaan bacaan
sikap

- Tes skala

Perilaku

Pengamatan

Pendapat

Menyampaikan

- Menjawab

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

atau guru

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Penilaian

yang dibaca teman

- Menyimak teks

teks

sesuai dengan isi

intonasi yang

panjang dengan

- Membaca teks agak

Pembelajaran

pikiran dari teks

sekilas

Membaca

Materi ajar

pokok pikiran

- Menemukan

bacaan

pertanyaan

- Menjawab

dengan isi teks

yang sesuai

dengan intonasi

beragam teks

- Membaca

Kompetensi

Penilaian

Indikator

Memahami teks agak panjang (150-200 kata), petunjuk pemakaian, makna kata dalam kamus / ensiklopedi

Dan

pikiran pokok

3.1. Menemukan

Kompetensi Dasar

3.

IV (Empat) / 1 (satu)

Bahasa Indonesia

Nilai Budaya

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

MEMBACA

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

LKS

Instrumen

Contoh

6 JP

AW

bacaan

- Teks

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Disiplin

petunjuk

yang dibaca

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

pemakaian

 Jujur

berdasarkan

 Religius

Karakter bangsa

sesuatu

3.2. Melakukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

teks dengan

untuk sukses

-

-

-

pertanyaan

atau alat

penggunaan obat

Menjawab

urutan petunjuk

- Menjelaskan

petunjuk sederhana

hati sebuah teks

kepada teman

dan lain-lain

obat, alat,

- Membaca dalam

dalam teks

yang terkandung

- Menuliskan pesan

teks atau cerita

terkandung dalam

isi petunjuk

Menyampaikan

obat

penggunaan

urutan petunjuk

Menjelaskan
penggunaan

dalam teks /
tentang pesan yang

dengan runtut
- Bertanya jawab

terkandung
cerita

penjelasan isi teks

- Menuliskan

tentang isi teks

- Mendiskripsikan

pesan yang

- Menuliskan

runtut

- Menjelaskan isi

Motivasi kuat

paragraph

Pembelajaran

 Komunikatif

Petunjuk

Materi ajar

Kegiatan

pikiran tiap

Kompetensi

Penilaian

Indikator

 Rasa Ingin tahu

Kewirausahaan

Nilai

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

Instrumen

Contoh

6 JP

AW

bacaan

- Teks

kelas IV

Indonesia

bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Disiplin

secara tepat

memindai

membaca

melalui

ensiklopedia

 Rasa Ingin

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

informasi

 Religius

 Terbuka

munikatif

 Bersahabat/Ko

Prestasi

 Menghargai

 Jujur

dalam kamus /

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

Kewirausahaan

Nilai

kuat

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Cinta Tanah Air  Kerjasama

Kebangsaan

 Semangat

Tahu

 Rasa Ingin

Karakter bangsa

makna dan

3.3. Menemukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

alat

-

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Pendapat

Performance

Lisan

„

Tertulis

Menyampaikan

atau ensiklopedia

tepat dari kamus

informasi secara

- Menemukan

bacaan

- Membaca teks

Perilaku

Pengamatan

Kata kata Sulit

Pendapat

Instrumen

tepat untuk

memindai

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik

Bentuk

Penilaian

langkah yang

langkah-

dengan

kamus sesuai

Membaca

dalam bacaan

si kata sulit

kesimpulan

- Membacakan

penggunaan alat

petunjuk

- Menyimpulkan

ditemukan

penggunaan

kata sulit yang

- Menulis arti kata-

sulit dalam bacaan

- Mencari kata –kata

pertanyaan bacaan

- Menjawab

Pembelajaran

petunjuk

Membaca

Materi ajar

Kegiatan

tentang

kesimpulan

Menuliskan

dalam petunjuk

arti kata sulit

Menemukan

- Mengidentifika

-

-

petunjuk

tentang isi

Kompetensi

Penilaian

Indikator

LKS

Instrumen

Contoh

6 JP

AW

dia

- Ensiklope

- Kamus

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

pelajaran

- Buku

- Gambar

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

Kewirausahaan

sehingga jelas
maknanya

kalimat dengan
kata-kata sulit

NIP.

NIP.

Instrumen

AW

……………………………

Perilaku

Pengamatan

Instrumen

Contoh

…………………………..

sikap

- Tes skala

Teknik

Bentuk

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

dibuat

kalimat yang

- Membacakan

dalam bacaan

yang ditemukan

dari kata-kata sulit

- Membuat kalimat

Pembelajaran

Membuat

Materi ajar

Kegiatan

Kepala Sekolah SD/MI

untuk sukses

 Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

-

kata sulit

mencari arti

Kompetensi

Penilaian

Indikator

………………………, 20…….

 Terbuka

munikat

 Bersahabat/Ko

Prestasi

 Menghargai

 Cinta Tanah Air  Kerjasama

Kebangsaan

 Semangat

Tahu

Karakter bangsa

Nilai

Mengetahui,

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Disiplin

selesai

tanda petik)

dua, dan

(tanda titik

n penggunaan

memperharika

 Tanggung jawab

 Menghargai

unikat

 Bersahabat/Kom

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Inovatif

 Cinta Tanah Air

Prestasi

 Disiplin

 Jujur

 Semangat

Kebangsaan

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif
percakapan

pada teks

tanda titik dua

- Menggunakan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Mandiri

Indikator Penilaian

Nilai

tanda petik

titik dua dan

tanpa baca,

lengkap

yang belum

percakapan

Teks

Materi ajar

belum lengkap

percakapan yang

- Membaca teks

petik

titik dua dan tanda

penggunaan tanda

- Diskusi tentang

percakapan

terdapat dalam

tanda baca yang

- Mengidentifikasi

percakapan

- Membaca contoh

Pembelajaran

Kegiatan

sikap

- Tes skala

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Hasil Diskusi

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk percakapan, petunjuk, cerita dan surat

 Rasa Ingin Tahu

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

yang belum

 Religius

 Jujur

dengan

4.

Karakter bangsa

percakapan

4.1. Melengkapi

Kompetensi Dasar

Bahasa Indonesia

IV (Empat) / 1 (satu)

Nilai Budaya

:

Standar Kompetensi

MENULIS

:

:

MATA PELAJARAN

KELAS / SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

5

AW

percakapan

- Teks

kelas IV

Indonesia

bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Disiplin

melakukan

sesuatu

membuat

tentang cara

penjelasan

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

sesuatu atau

 Jujur

untuk

 Religius

 Terbuka

Karakter bangsa

petunjuk

4.2. Menulis

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

ejaan dengan

Motivasi kuat

untuk sukses

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

- Menggunakan

 Komunikatif

-

-

-

petunjuk untuk

menggunakan

sesuatu

membuat

tentang cara

petunjuk

Menulis

petunjuk

Membaca

benar

ejaan yang

tertentu dengan

percakapan

- Menulis

sesuatu

membuat

cara

ditentukan

dengan tanda

membuat sesuatu

- Tanya jawab cara

yang dibaca

contoh petunjuk

- Diskusi tentang

petunjuk

- Membaca contoh

tema yang telah

langsung
baca yang tepat

percakapan dengan

- Menulis

benar

petikan

- Menuliskan

tepat

belum selesai

yang benar
dengan ejaan yang

percakapan yang

dengan struktur

 Rasa Ingin tahu

- Melengkapi teks

Pembelajaran

percakapan

Petunjuk

Materi ajar

Kegiatan

 Realistis

- Melengkapi

Kompetensi

Kewirausahaan

 Komitmen

Indikator Penilaian

Nilai

Performance

Lisan

„

Tertulis

Teknik

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

5 JP

AW

petunjuk

- Contoh

kelas IV

Indonesia

bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Disiplin

(rumpang)

yang padu

menjadi cerita

sehingga

yang tepat

kata/kalimat

menggunakan

 Kerja keras

 Jujur

 Semangat

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

 Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin Tahu

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

dengan

 Jujur

yang hilang

 Religius

 Realistis

 Terbuka

 Rasa Ingin tahu

 Komitmen

menyerah

unikat

 Bersahabat/Kom

 Pantang

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

 Disiplin

Kebangsaan

 Semangat

-

utuh.

itu menjadi

sehingga cerita

yang hilang

akhir cerita

tengah, atau

bagian awal,

Melengkapi
EYD

rumpang

petunjuk

alur ceritanya

diikuti jalan atau

utuh dan mudah

sehingga menjadi

(rumpang)

cerita yang hilang

- Melengkapi bagian

dengan seksama

cerita yang ada

- Membaca bagian

membuat sesuatu

ditulis untuk

petunjuk yang

- Menggunakan

dibuat

petunjuk yang

- Membacakan

membuat sesuatu

tentang cara

- Menulis petunjuk

berdasarkan

Pembelajaran

sesuatu

Cerita

Materi ajar

Kegiatan

membuat

Kompetensi

Kewirausahaan

 Jujur

Indikator Penilaian

Nilai

 Rasa Ingin Tahu

Karakter bangsa

bagian cerita

4.3. Melengkapi

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Performance

Lisan

Tertulis

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Petunjuk

LKS

Instrumen

Instrumen
Pendapat

Contoh

Bentuk

Penilaian

5 JP

AW

- SI, SKL

rumpang

- Cerita

kelas IV

Indonesia

bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Tanggung jawab

 Menghargai

 Disiplin

tentang

ejaan (huruf

n penggunaan

memperhatika

benar dan

baik dan

bahasa yang

dengan

atau cita-cita

kuat

 Disiplin

 Inovatif

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Menghargai

 Jujur

 Semangat

Kebangsaan

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Rasa Ingin Tahu

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

pengalaman

 Jujur

sebaya

 Religius

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

menyerah

 Komitmen

unikat

 Pantang

 Terbuka

 Bersahabat/Kom

 Kerjasama

 Inovatif

Prestasi

 Disiplin

-

-

-

pengalaman

tentang

Menulis surat

surat pribadi

bagian-bagian

Menyebutkan
EYD

surat pribadi

belum selesai
- Memerankan

dengan isinya

sebaya tentang

untuk teman

- Menulis surat

pribadi

bagian-bagian surat

hasil diskusi

- Menyimpulkan

pribadi

bagian-bagian surat

- Mendiskusikan

surat pribadi

- Membaca contoh

depan kelas

percakapan di

percakapan yang

- Melengkapi

belum selesai

percakapan yang

- Mendiskusikan isi

Pembelajaran

selesai sesuai

Menulis

Materi ajar

Kegiatan

yang belum

percakapan

Melanjutkan

Kompetensi

Kewirausahaan

Kebangsaan

Indikator Penilaian

Nilai

 Cinta Tanah Air

Karakter bangsa

untuk teman

4.4. Menulis surat

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

- Produk

Performance

Lisan

„

Tertulis

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik

Hasil Diskusi

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

LKS

Instrumen

Instrumen
Laporan

Contoh

Bentuk

Penilaian

5 JP

AW

- SI, SKL

- Buku EYD

kelas IV

Indonesia

bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Komitmen

yang dibacakan
teman

disempurnakan
dengan benar

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

Perilaku

Pengamatan

Instrumen

Instrumen

AW

Guru Kelas / Guru MP

dibaca

isi surat yang

pertanyaan tentang

- Menjawab

pembacaan surat

- Mendengarkan

ejaan yang

Menggunakan

komunikatif

sikap

- Tes skala

Teknik

Contoh

Bentuk

Penilaian

Kepala Sekolah SD/MI

kuat

-

bahasa yang

yang menarik

cita-cita dengan

pengalaman atau

Pembelajaran

penceritaan

dengan gaya

dan cita-cita

Materi ajar

Kegiatan

………………………, 20…….

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

menyerah

unikat

 Pantang

 Kerjasama

Kompetensi

Kewirausahaan

 Terbuka

 Bersahabat/Kom

Prestasi

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Mengetahui,

koma dll)

titik, tanda

besar, tanda

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
BAHASA INDONESIA
IV (EMPAT)
1 (Satu)

MENDENGARKAN
Standar Kompetensi
1. Mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah / lambang korps
Kompetensi Dasar
1.1.Membuat gambar/ denah berdasarkan penjelasan yang didengar
1.2. Menjelaskan kembali secara lisan atau tertulis penjelasan tentang simbol daerah/ lambang korps
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mendengarkan penjelasan petunjuk denah
 Mencatat hal-hal penting dari penjelasan
 Membuat denah berdasarkan penjelasan yang didengar
 Membuat denah perjalanan dari rumah ke sekolah sesuai dengan rute yang dilalui
 Menjelaskan kembali isi petunjuk denah
 Menjelaskan lambang kalpataru
 Mencatat hal-hal penting dari penjelasan teman
 Menggambar lambang kalpataru
 Menjelaskan tujuan pemberian hadiah kalpataru
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Memberi penjelasan tentang lambang/simbol petunjuk denah
 Menjelaskan cara membuat gambar/denah.
 Menjelaskan lambang kalpataru
 Menjelaskan tujuan pemberian hadiah kalpataru
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AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Membuat denah
 Menggambar lambang kalpataru
Materi Ajar
 Denah
 Lambang Kalpataru
Alokasi Waktu :
12 x 35 menit ( 6x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
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 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mendengarkan penjelasan tentang denah dengan cermat
Elaborasi
 Siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru
 Guru menjelaskan tentang petunjuk Arah Mata Angin
U

B

T

S
Konfirmasi
 Siswa membuat denah berdasarkan penjelasan yang didengar
 Menjelaskan tujuan pemberian hadiah kalpataru
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Pertemuan 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mendengarkan penjelasan tentang denah dengan cermat
Elaborasi
 Siswa membuat denah perjalanan dari rumah ke sekolah dengan runtut
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan petunjuk denah

Pertemuan 4-5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menjelaskan tentang lambang kalpataru
Elaborasi
 Siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru
Konfirmasi
 Siswa menggambar lambang kalpataru
Pertemuan 6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menjelaskan makna dari lambang kalpataru
Elaborasi
 Guru menjelaskan tujuan dari pemberian hadiah kalpataru baik individu maupun kelompok
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan makna dari lambang kalpataru
 Siswa menjelaskan tujuan dari pemberian hadiah kalpataru baik individu maupun kelompok
 Siswa memajang lambang kalpataru di dinding kelas
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
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 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket BAHASA INDONESIA Kelas IV
 Denah/Atlas
 Lambang kalpataru
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan

Bentuk Instrumen
 Pengamatan





Check
V
V
V
V
V

Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
 Jelaskan arti lambang Kapataru !
 Apakah tujuan dari pemberian hadiah kalpataru ?
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
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jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : BahasaIndonesia
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
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2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat

Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.

CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal :
 Buatlah denah perjalanan dari rumah ke sekolah dengan runtut !
 Buatlah gambar lambang kalpataru !
 Setelah kalian paham tentang arah mata angin, bukalah buku atlasmu!
a. Sebutkan nama kota yang terletak di sebelah utara kotamu!
b. Sebutkan nama kota yang terletak di sebelah selatan kotamu!
c. Sebutkan nama kota yang terletak di sebelah barat kotamu!
d. Sebutkan nama kota yang terletak di sebelah timur kotamu
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Rubrik Pembuatan Peta/Denah
NO
1

2

3

4

ASPEK
Penulisan Legenda

INDIKATOR

SKOR

Peserta didik membuat legenda lengkap sesuai
dengan keadaan
Peserta didik membuat legenda kurang lengkap

3

Peserta didik tidak membuat legenda pada peta

1

Pembuatan Skala

Membuat skala sesuai dengan jarak sesungguhnya

3
2

Penulisan arah

Membuat skala tapi tidak sesuai dengan
sesungguhnya
Tidak mencantumkan skala
Arah mata angin di cantumkan secara tepat
Arah mata angin di cantumkan kurang tepat

2

Arah mata angintidak di cantumkan pada peta

1

Peta bersih dan jelas
Kurang bersih atau kurang jelas
Kotor dan kurang jelas

3
2
1
12

Penampilan

Skor maksimal
Perhitungan nilai dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut :
Perolehan skor
Tes tertulis = --------------------- x skor ideal (100) x bobot (40%) =..........
Skor Maksimal
Perolehan skor
Produk = ------------------------- x skor ideal (100) x bobot (60%) = ..........
Skor maksimal
Perhitungan nilai akhir
Skor tes tertulis ditambah skor penilaian produk
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2

1
3

RUBRIK PENILAIAN
KETERAMPILAN MENGGUNAKAN PETA/ATLAS/DENAH
Aspek yang dinilai/skor maksimal
No

Nama SISWA

Mencari nama
tempat pada
daftar indeks

Mencari
halaman

Mencari
kolom dan
baris

Menunjuk
letak
tempat

4

4

4

4

Jumlah
skor
16

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55
Berarti amat baik
Nilai 34-44
Berarti baik
Nilai 23-33
Berati sedang
Nilai 12-22
Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN
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Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
BAHASA INDONESIA
IV (EMPAT)
1 (Satu)

BERBICARA
Standar Kompetensi
2. Mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan suatu alat
Kompetensi Dasar
2.1. Mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang runtut
2.2. Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mendeskripsikan suatu tempat sesuai dengan denah
 Menjelaskan nama tempat yang dideskripsikan
 Menyebutkan tempat yang dideskripsikan
 Menjelaskan petunjuk penggunaan alat secara rinci
 Menyebutkan manfaat suatu alat
 Menggunakan suatu alat
 Menyebutkan manfaat suatu alat
 Menggunakan suatu alat
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan secara lisan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang runtut.
 Menjelaskan nama tempat yang dideskripsikan
 Menyebutkan tempat yang dideskripsikan
 Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar.
 Menjelaskan manfaat suatu alat
 Menggunakan suatu alat
 Menyebutkan manfaat suatu alat
 Menggunakan suatu alat
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AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Diskusi tentang denah suatu tempat
 Menemutunjukkan tempat pada denah
 Menggunakan alat tersebut sesuai dengan petunjuk
Materi Ajar
Deskripsi tentang tempat dan alat
Petunjuk penggunaan alat
Alokasi Waktu :
12 JP ( 6 X Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
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 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati denah suatu tempat
Elaborasi
 Siswa berdiskusi kelompok tentang denah suatu tempat
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil diskusi kelompok dan membuat kesimpulan.

Pertemuan 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati denah suatu tempat
Elaborasi
 Bersama kelompok diskusi siswa membahas penjelasan tentang denah yang dideskripsikan
Konfirmasi
 Siswa menemutunjukkan tempat pada denah
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Pertemuan 4-5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca petunjuk penggunaan alat
Elaborasi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi bacaan
 Siswa mencatat hal-hal yang terkait dengan petunjuk
 Guru menjelaskan cara menggunakan suatu alat
Konfirmasi
 Siswa menggunakan alat tersebut sesuai dengan petunjuk

Pertemuan 6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat tentang menggunakan alat tersebut sesuai dengan petunjuk
Elaborasi
 Siswa bersama kelompok diskusi untuk membuat brosur tentang penggunaan alat
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan kepada teman-teman tentang brosur yang dibuat
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh
nilai yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
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Alat Dan Sumber Bahan
Buku Paket BAHASA INDONESIA Kelas IV
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan individual
atau kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan

Bentuk Instrumen
 Pengamatan





Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal







Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur

 Tes uji petik kerja prosedur dan produk
 Pekerjaan rumah
 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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Check
V
V
V
V

Check
V

V
V
V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama
Siswa

Soal
No.1
1 2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Soal
No.5
4 1 2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!
a. Paling sedikit, berapa kali orang harus menggosok gigi?
b. Sebutkan waktu yang tepat untuk menggosok gigi?
c. Sebutkan tujuan menggosok gigi?
d. Sebutkan cara menggosok gigi yang benar!
Berdasarkan tabel petunjuk pemakaian obat di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan
benar! Kerjakan di buku tugasmu!
a. Sebutkan fungsi Landomin!
b. Jelaskan perbedaan penggunaan pestisida dan herbisida!
c. Jelaskan dosis dan waktu pemakaian obat itu untuk padi sawah!
d. Jelaskan dosis dan waktu pemakaian obat untuk tanaman jagung!
e. Jelaskan dosis dan waktu pemakaian obat itu untuk tanaman tebu!
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
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2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
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Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
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12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
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5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh Soal :
Setelah mendengarkan petunjuk di atas, lakukan kegiatan berikut ini!
1) Carilah letak tempat berikut yang disebutkan dalam petunjuk!
a) Pasar Gede
b) Pasar Klewer
Jelaskan secara lisan di depan kelas cara menuju tempat-tempat berikutini! (Kamu dapat memilih
salah satu).
1) dari Terminal Lama Kartasura ke Stasiun Balapan
2) dari Simpang Empat Gendengan ke Pasar Klewer
3) dari Stasiun Balapan ke Pasar Gede
RUBRIK PENILAIAN
KETERAMPILAN MENGGUNAKAN PETA/DENAH
Aspek yang dinilai/skor maksimal
No

Nama Siswa

Mencari
nama tempat
pada daftar
indeks

Mencari
halaman

Mencari
kolom
dan baris

Menunjuk
letak
tempat

Jumlah
skor

4

4

4

4

16
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55
Berarti amat baik
Nilai 34-44
Berarti baik
Nilai 23-33
Berati sedang
Nilai 12-22
Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
BAHASA INDONESIA
IV (EMPAT)
1 (Satu)

MEMBACA
Standar Kompetensi
3. Memahami teks agak panjang (150-20 kata), petunjuk pemakaian, makna kata dalam kamus /
ensiklopedi
Kompetensi Dasar
3.1. Menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150-20) kata dengan cara membaca sekilas
3.2. Melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk pemakaian yang dibaca
3.3. Menemukan makna dan informasi secara tepat dalam kamus / ensiklopedia melalui membaca
memindai
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Membaca beragam teks dengan intonasi yang sesuai dengan isi teks
 Menjawab pertanyaan bacaan
 Menemukan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf
 Menjelaskan isi teks dengan runtut
 Menuliskan pesan yang terkandung dalam teks / cerita
 Menjelaskan urutan petunjuk penggunaan obat
 Menyampaikan isi petunjuk kepada teman
 Menjawab pertanyaan tentang isi petunjuk
 Menemukan arti kata sulit dalam petunjuk
 Menuliskan kesimpulan tentang petunjuk penggunaan alat
 Mengidentifikasi kata sulit dalam bacaan
 Membaca kamus sesuai dengan langkah-langkah yang tepat untuk mencari arti kata sulit
 Membuat kalimat dengan kata-kata sulit
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
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KOGNITIF
 Menjawab pertanyaan bacaan
 Menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150–20 kata) dengan cara membaca sekilas.
 Menjelaskan isi teks dengan runtut
 Menuliskan pesan yang terkandung dalam teks / cerita
 Menjelaskan urutan petunjuk penggunaan obat
 Menyampaikan isi petunjuk kepada teman
 Menjawab pertanyaan tentang isi petunjuk
 Menemukan arti kata sulit dalam petunjuk
 Menuliskan kesimpulan tentang petunjuk penggunaan alat
 Mengidentifikasi kata sulit dalam bacaan
 Membuat kalimat dengan kata-kata sulit
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk yang dibaca.
 Berdiskusi menjawab pertanyaan bacaan
 Berdiskusi mencari pokok pikiran dari teks bacaan
 Berdiskusi menuliskan penjelasan isi teks dengan runtut
 Berdiskusi menemukan informasi secara tepat dari kamus atau ensiklopedia
 Membaca kamus sesuai dengan langkah-langkah yang tepat untuk mencari arti kata sulit
Materi Ajar
 Membaca sekilas
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Petunjuk penggunaan obat, alat, dan lain-lain
Membaca memindai

Alokasi Waktu :
14 JP ( 7 x pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
1. Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
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Pertemuan 1-3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca teks agak panjang dengan intonasi yang sesuai dengan isi teks
Elaborasi
 Siswa menyimak teks yang dibaca kembali teman atau guru
 Bersama kelompok diskusi siswa menjawab pertanyaan bacaan
 Bersama kelompok diskusi siswa mencari pokok pikiran dari teks bacaan
Konfirmasi
 Siswa menuliskan pokok pikiran tiap paragraph
Eksplorasi
 Guru mendiskripsikan tentang isi teks
Elaborasi
 Siswa bersama kelompok diskusi menuliskan penjelasan isi teks dengan runtut
 Bertanya jawab tentang pesan yang terkandung dalam teks atau cerita
Konfirmasi
 Siswa menuliskan pesan yang terkandung dalam teks

Pertemuan 4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca dalam hati sebuah teks petunjuk sederhana
Elaborasi
 Guru menjelaskan urutan petunjuk penggunaan obat atau alat
 Siswa bersama kelompok diskusi menjawab pertanyaan bacaan
 Siswa mencari kata –kata sulit dalam bacaan sebagai tugas individu
Konfirmasi
 Guru menulis arti kata-kata sulit yang ditemukan
 Guru dan siswa menyimpulkan petunjuk penggunaan alat
 Perwakilan siswa membacakan kesimpulan
Pertemuan 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca teks bacaan dan mencatat kata-kata yang sulit
Elaborasi
 Bersama kelompok diskusi siswa menemukan informasi secara tepat tentang kata-kata yang
sulitdari kamus atau ensiklopedia
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Konfirmasi
 Guru dan siswa membuat kalimat dari kata-kata sulit yang ditemukan dalam bacaan sehingga
jelas maknanya

Pertemuan 6-7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca teks untuk mencari kata-kata yang sulit
Elaborasi
 Siswa bersama kelompok diskusi menemukan informasi secara tepat dari kamus atau
ensiklopedia
 Guru membimbing siswa membuat kalimat dari kata-kata sulit yang ditemukan dalam bacaan
sehingga jelas maknanya
Konfirmasi
 Siswa membacakan kalimat yang dibuatbersama kelompok diskusinya
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh
nilai yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
Buku Paket BAHASA INDONESIA Kelas IV
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PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Check
V
V
V
V









Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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V
V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Jawablah dengan benar di buku tugasmu!
a. Kapan kegiatan mengharumkan sekolah dilaksanakan?
b. Mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan?
c. Bagaimana cara siswa melaksanakan gerakan tersebut?
d. Selain kelas, sebutkan tempat lain yang perlu diharumkan!
e. Mengapa kamar kecil perlu diharumkan?
Apakah yag dimaksud dengan :
a. polio
b. apotek
c. rumah bersalin
d. UGD
e. vaksin
f. apotek jaga
g. puskesmas
h. resep
i. dokter jaga
Jelaskan arti istilah-istilah di bawah ini!
a. kasus
b. jalan tol
c. akselerasi
d. resep
e. hibrida
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
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Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas:……….
NO.
1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
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 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh Soal :
Coba baca kemudian praktikkan/peragakan petunjuk menggunakan obat batuk berikut ini!
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55
Berarti amat baik
Nilai 34-44
Berarti baik
Nilai 23-33
Berati sedang
Nilai 12-22
Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
BAHASA INDONESIA
IV (EMPAT)
1 (Satu)

MENULIS
Standar Kompetensi
4. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk percakapan,
petunjuk, cerita dan surat
Kompetensi Dasar
4.1. Melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperharikan penggunaan (tanda titik
dua, dan tanda petik)
4.2. Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu
4.3. Melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) dengan menggunakan kata/kalimat yang tepat
sehingga menjadi cerita yang padu
4.4. Menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman atau cita-cita dengan bahasa yang baik
dan benar dan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma dll)
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menggunakan tanda titik dua pada teks percakapan
 Melengkapi percakapan dengan struktur yang benar
 Menggunakan ejaan dengan tepat
 Menuliskan petikan langsung dengan tanda baca yang tepat
 Menulis percakapan tertentu dengan ejaan yang benar
 Membaca petunjuk
 Menulis petunjuk tentang cara membuat sesuatu
 Menggunakan petunjuk untuk membuat sesuatu
 Melengkapi bagian awal, tengah, atau akhir cerita yang hilang sehingga cerita itu menjadi utuh.
 Melanjutkan percakapan yang belum selesai sesuai dengan isinya
 Menyebutkan bagian-bagian surat pribadi
 Menulis surat tentang pengalaman dan cita-cita dengan gaya penceritaan yang menarik
 Menggunakan ejaan yang disempurnakan dengan benar
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Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni setelah KBM diharapkan siswa dapat secara :
KOGNITIF
 Melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperhatikan penggunaan ejaan (tanda
titik dua dan tanda petik).
 Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu.
 Melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) dengan menggunakan kata/kalimat yang tepat
sehingga menjadi cerita yang padu.
 Menyebutkan bagian-bagian surat pribadi
 Menulis surat tentang pengalaman dan cita-cita dengan gaya penceritaan yang menarik
 Menggunakan ejaan yang disempurnakan dengan benar
 Menuliskan petikan langsung dengan tanda baca yang tepat
 Menulis percakapan tertentu dengan ejaan yang benar
 Membaca petunjuk
 Melengkapi bagian awal, tengah, atau akhir cerita yang hilang sehingga cerita itu menjadi utuh.
 Melanjutkan percakapan yang belum selesai sesuai dengan isinya
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Berdiskusi tentang penggunaan tanda titik dua dan tanda petik
 Berdiskusi tentang contoh petunjuk yang dibaca
 Menggunakan petunjuk untuk membuat sesuatu
 Mendiskusikan isi percakapan yang belum selesai
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 Memerankan percakapan di depan kelas
 Mendiskusikan bagian-bagian surat pribadi
Materi Ajar
 Teks percakapan yang belum lengkap tanpa baca, titik dua dan tanda petik
 Petunjuk cara membuat sesuatu
 Cerita rumpang EYD
 Menulis surat pribadi EYD
Alokasi Waktu :
20 JP ( 20 x pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
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Pertemuan 1-3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru membacakan contoh percakapan
Elaborasi
 Siswa mengidentifikasi tanda baca yang terdapat dalam percakapan
 Siswa berdiskusi tentang penggunaan tanda titik dua dan tanda petik
 Siswa membaca teks percakapan yang belum lengkap
 Siswa melengkapi teks percakapan yang belum selesai dengan ejaan yang benar
 Siswa menulis percakapan dengan tema yang telah ditentukan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas percakapan yang dibuat siswa

Pertemuan 4-6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca contoh petunjuk
Elaborasi
 Siswa berdiskusi tentang contoh petunjuk yang dibaca
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang cara membuat sesuatu berdasarkan petunjuk
 Siswa menuliskan petunjuk tentang cara membuat sesuatu
 Siswa membacakan petunjuk yang dibuat
Konfirmasi
 Siswa menggunakan petunjuk yang ditulis untuk membuat sesuatu

Pertemuan 7-9
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca bagian cerita yang ada dengan seksama
Elaborasi
 Siswa melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) sehingga menjadi utuh dan mudah diikuti
jalan atau alur ceritanya
 Siswa mendiskusikan isi percakapan yang belum selesai
 Siswamelengkapi percakapan yang belum selesai
Konfirmasi
 Siswa memerankan percakapan di depan kelas
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Pertemuan 10-12
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru membacakan contoh surat pribadi
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan bagian-bagian surat pribadi
 Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi bagian-bagian surat pribadi
Elaborasi
 Siswa menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman atau cita-cita dengan bahasa yang
komunikatif
 Siswa mendengarkan pembacaan surat yang dibacakan teman
Konfirmasi
 Siswa menjawab pertanyaan tentang isi surat yang dibaca
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh
nilai yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket BAHASA INDONESIA Kelas IV
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PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan individual
atau kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner
 Lembar penilaian antarteman
 Buku catatan jurnal

Bentuk Instrumen





Check
V
V
V
V
V

Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk

 Tes uji petik kerja prosedur
 Tes uji petik kerja prosedur dan produk
 Pekerjaan rumah
 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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Check
V
V
V
V

Check
V
V
V
V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal

Contoh soal:
Buatlah kalimat tanya dengan jawaban di bawah ini! Kerjakan di buku tugasmu!
a. Di rumah sakit Bakti Husada
b. Ke perpustakaan sekolah
c. Dari Kota Makassar
d. Karena lupa membawa pensil
e. Pada hari Senin
Berdasarkan contoh cara membaca petunjuk di atas, coba tulislah petunjuk berdasarkan gambar di
bawah ini!Selanjutnya, sampaikan di depan kelas secara lisan! Lakukan secara bergantian dengan
teman-temanmu!

Salin dan lengkapilah cerita rumpang berikut ini!
Menanam Padi
Sebelum mengolah lahan sawahnya, para petani membuat tempat persemaian. Tempat persemaian
ini dibuat di atas sebagian petak sawah. Tujuannya agar setelah lahan siap,benih telah cukup umur
untuk ditanam. Selanjutnya, petani menyebar _________________ Setelah menyebar benih, petani
mengolah tanah agar siap
ditanami. _________________
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Aku ingin engkau datang pada pesta ulang tahunku nanti.
Kalimat tersebut termasuk bagian ....
a. isi
b. kalimat
c. penutup
d. pembuka
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
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mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4
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5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh Soal :
 Diskusikanlah tentang penggunaan tanda titik dua dan tanda petik !
 Diskusikanlah tentang contoh petunjuk yang dibaca !
 Diskusikanlah isi percakapan yang belum selesai !
 Perankanlah percakapan itu di depan kelas!
 Diskusikanlah bagian-bagian surat pribadi !
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55
Berarti amat baik
Nilai 34-44
Berarti baik
Nilai 23-33
Berati sedang
Nilai 12-22
Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :

201

202

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

1.

 Religius

 Empati

antara

struktur

fungsinya

dengan

manusia

tubuh

 Tanggung jawab

 Peduli

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Peduli sosial

unikatif

 Bersahabat/kom

 Hati-hati

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

kan hubungan

kerangka

 Pedulikesehatan

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

3.1. Mendeskripsi

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

tubuh

fungsi kerangka

- Menjelaskan

manusia

kerangka tubuh

struktur

- Menjelaskan

Kompetensi

Indikator Penilaian

fungsinya

manusia dan

Rangka

Materi ajar

tubuh

fungsi kerangka

sikap

- Tes skala

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

- Mendiskripsikan

aikan

UntukMenyamp

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

LKS

Instrumen

Instrumen

tubuh manusia
- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Contoh

Bentuk

Penilaian

struktur kerangka

mendiskusikan

- Secara kelompok

manusia

atau gambar rangka

rangka manusia

mengamati model

- Secara klasikal

Pembelajaran

Kegiatan

Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya

IV (Empat) / 1 (satu)

IPA

MAKHLUK HIDUP DAN PROSES KEHIDUPAN

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

4 JP

AW

rangka

- Gambar

kerangka

- Model

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

203

Dan

 Empati

kesehatan

tubuh

pada tindakan

 Kepemimpinan

 Kerja keras

 Hati-hati

 Bersahabat/kom

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

kuat

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Religius

memelihara

kerangka

 Nilai intelektual

 Pedulikesehatan

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

 Septis

untuk sukses

 Motivasi

 Kreatif

 Teliti

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

tidur

berdiri, dan cara

cara duduk, cara

rangka, misalkan

menjaga bentuk

baik untuk

sikap tubuh yang

- Mempraktekkan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Realistis

Indikator Penilaian

Nilai

 Estetika

membaca

 Senang

Karakter bangsa

cara

3.2. Menerapkan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

rangka tubuh

n kesehatan

Pemeliharaa

Materi ajar

mempraktekkan

- Secara bergiliran

cara tidur

cara berdiri, dan

baik : cara duduk,

sikap tubuh yang

mengamati gambar

- Secara klasikal

Pembelajaran

Kegiatan

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

AW

yang baik

tubuh

sikap

- Gambar

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

204

Kompetensi Dasar

 Tanggung jawab

 Peduli

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

 Septis

 Teliti

 Kreatif

 Estetika

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

membaca

 Komitmen

 Senang

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Kerjasama

 Inovatif

lingkungan

 Disiplin

 Tanggung jawab

informasi tentang
penyakit yang
berkaitan dengan
rangka

berkaitan
dengan rangka

- Mengumpulkan

rangka

pertumbuhan

sikap tubuh dengan

- Mendiskusikan

tidur

berdiri dan cara

cara duduk, cara

Pembelajaran

penyakit yang

Materi ajar

Kegiatan

tentang

informasi

Mencari

Kompetensi

Kewirausahaan

 Jujur

Indikator Penilaian

Nilai

 Peduli sosial

unikatif

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan Hasil

Pendapat

Contoh

Bentuk

Penilaian
AW
Belajar

Sumber/Alat

205

Dan

 Religius

 Empati

struktur panca

panca indera

kesehatan

memelihara

cara

3.4. Menerapkan

fungsinya

 Kerja keras

 Bersahabat/kom

 Tanggung jawab

 Peduli

 Motivasi kuat

untuk sukses

 Kreatif

 Teliti

ditempat yang
kurang terang,

prestasi

membaca

akibat kebiasaan

kelainan alat indera

- Mendiskusikan

kebiasaan buruk

buruk, misalnya

disebabkan oleh

alat indra yang

tentang kelainan

mengamati gambar

- Secara klasikal

kepekaan alat indra

Tes skala

Performance

Lisan

Tertulis

sikap

melakukan
pengujian

Tes skala

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

berpasangan

- Secara

fungsi alat indra

mendiskusikan alat

berkelompok

- Secara

chart

alat indra atau

mengamati model

- Secara klasikal

Pembelajaran

kebiasaan

panca indera

n kesehatan

Pemeliharaa

fungsinya

dengan

panca indra

Struktur

Materi ajar

Kegiatan

disebabkan oleh

alat indra yang

tentang kelainan

informasi

- Mencari

fungsi alat indra

- menjelaskan

pengamatan

berdasarkan

manusia

 Menghargai

 Septis

 Komunikatif

 Estetika

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Senang

membaca

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Kerjasama

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

 Kepemimpinan

 Hati-hati

unikatif

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

alat indra

- Mendiskusikan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Mandiri

Indikator Penilaian

Nilai

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

antara

indera dengan

 Pedulikesehatan

kan hubungan

Karakter bangsa

3.3. Mendeskripsi

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Pengamatan

Praktek

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

4 JP

AW

kebiasaan

karena

alat indra

kelainan

- Gambar

- Buku teks

alat indra

- Model

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

206

Dan

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

Karakter bangsa

Kompetensi

Kewirausahaan

indra

AW

……………………………
NIP.

NIP.

………………………, 20…….

Perilaku

Instrumen

Instrumen

…………………………..

sikap

Teknik

Contoh

Bentuk

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

indra

merawat alat

mempraktekkan

- Secara bergiliran

buruk

Pembelajaran

cara merawat alat

Materi ajar

Kegiatan

contoh cara

- Memberi

panas

minum air

Indikator Penilaian

Nilai

Kepala Sekolah SD/MI

Mengetahui,

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat

207

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

2.

 Religius

 Empati

antara struktur

akar tumbuhan

fungsinya

 Kerja keras

 Bersahabat/kom

 Tanggung jawab

 Peduli

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

 Kepemimpinan

 Hati-hati

unikatif

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

hubungan

dengan

 Pedulikesehatan

 Mandiri

Dan

Karakter bangsa

Nilai

Kewirausahaan

Nilai Budaya

2.1 Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Kegiatan

sikap

b. Ciri-ciri akar
tunggang

Tes skala

Produk
serabut

ciri-ciri akar

mendiskusikan a.

Perilaku

Pengamatan

Hasil Diskusi

Pendapat

Menyampaikan

- Secara kelompok

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

akar tumbuhan

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Penilaian

tumbuhan fungsi

struktur akar

akar tunggang

- Secara kelompok

akar tumbuhan

mengamati gambar

- Secara klasifikal

Pembelajaran

mendiskusikan

fungsinya

dengan

tumbuhan

Struktur akar

Materi ajar

contoh ciri-ciri

- Memberi

akar serabut

contoh, ciri-ciri

- Memberi

Kompetensi

Indikator Penilaian

Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya

IV (Empat) / 1 (satu)

IPA

MAKHLUK HIDUP DAN PROSES KEHIDUPAN

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

4 JP

AW

Belajar

Sumber/Alat

208

Dan

 Teliti

tumbuhan

hubungan

2.3 Menjelaskan

fungsinya

 Pedulikesehatan

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

 Septis

 Kreatif

batang

dengan

 Estetika

membaca

 Senang

Karakter bangsa

antara struktur

hubungan

2.2 Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

 Mandiri

untuk sukses

 Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

rumput, berbatang
kayu dan berbatang

berbatang
rumput

basah

berbatang

contoh

bentuk susunan

daun

tumbuhan batang

tumbuhan

mengamati jenis

- Secara klasifikal

basah

menunjukkan

contoh

Memberi

- Secara bergiliran

batang tumbuhan

tumbuhan
Memberi

jenis dan fungsi

fungsi batang

Performance

sikap

- Tes skala

- Produk

Keberanian

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan Hasil

Pendapat

Menyampaikan

lingkungan sekolah

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

LKS

Instrumen

Instrumen

Untuk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Contoh

Bentuk

Penilaian

tumbuhan

mengamati batang

berkelompok

- Secara

batang tumbuhan

mengamati gambar

- Secara klasifikal

Pembelajaran

- Berdiskusi tentang

Struktur

fungsinya

dengan

tumbuhan

batang

Struktur

Materi ajar

Kegiatan

Menjelaskan

tumbuhan

jenis batang

Menyebutkan

- Menjelaskan

-

-

-

-

Kompetensi

Kewirausahaan

 Realistis

Indikator Penilaian

Nilai

4 JP

AW

tumbuhan

batang

jenis

- Gambar

tumbuhan

- Gambar

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

209

Dan

 Empati

 Mandiri

dengan

fungsinya

fungsinya

dengan

antara bunga

hubungan

2.4. Menjelaskan

 Religius

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

 Septis

untuk sukses

 Motivasi

 Kreatif

 Teliti

 Komunikatif

 Estetika
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Senang

membaca

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

lingkungan

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Tanggung jawab

 Peduli

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

Bunga dan

b. fungsi bunga

bunga,

bagian-bagian

mendiskusikan a.

fungsi bunga

langsung

atau bunga

mengamati gambar

- Secara klasifikal

- Secara kelompok

fungsinya

daun

susunan tulang

daun dan bentuk

menunjukkan jenis

- Secara bergiliran

daun

- Menjelaskan

bunga

bagian-bagian

 Kerja keras

 Bersahabat/kom

unikatif

 Kepemimpinan

 Hati-hati
susunan tulang

daun; c. bentuk

tentang : a. jenis

mendiskusikan

- Secara kelompok

daun tumbuhan

Pembelajaran

daun, b. fungsi

- Menyebutkan

fungsinya

dengan

tumbuhan

Materi ajar

Kegiatan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

daun

Kompetensi

Kewirausahaan

 Kreatif

Indikator Penilaian

Nilai

 Toleransi

 Disiplin

 Nilai intelektual

daun tumbuhan

Karakter bangsa

antara struktur

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Performance

Lisan

Tertulis

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik
Instrumen

Instrumen

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan Hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

AW

bunga

bagian

bagian-

- Gambar

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

210

Dan

 Percaya diri

 Hemat

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

………………………, 20…….

Perilaku

Pengamatan

Hasil Diskusi

Instrumen

Instrumen

Guru Kelas / Guru MP

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik

Contoh

Bentuk

Penilaian

Kepala Sekolah SD/MI

pemberian tugas

dilanjutkan

- Tanya jawab

gurunya

dengan bimbingan

- Siswa

Pembelajaran

 Objektif

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

menyimpulkan

Indikator Penilaian

Nilai

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

Karakter bangsa

Mengetahui,

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
AW
Belajar

Sumber/Alat

211

3.

Dan

 Kerja keras

 Bersahabat/kom

 Tanggung jawab

 Peduli

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

 Kepemimpinan

 Hati-hati

unikatif

pada tindakan

 Berorientasi

 Toleransi

 Disiplin

Menyampaikan
Pendapat

makanannya

sikap

hewan berdasarkan

dilanjutkan dengan

- Tanya jawab

Perilaku

Pengamatan

- Tes skala
menyebutkan jenis
makanannya

Hasil Diskusi

- Produk

- Bergiliran

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

berdasarkan sumber

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

jenis hewan

- Mengelompokkan

risiko

individu mengamati

 Mandiri

hewan
jenis hewan

berdasarkan
gambar berbagai

 Berani

berkelompok/

- Secara

makanan

hewan

makanan

Jenis

mengambil

 Religius

makanan

 Kreatif

n hewan

- Menggolongka

Pembelajaran

 Empati

 Nilai intelektual

 Mandiri

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

sumber

 Pedulikesehatan

asi jenis

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Menggolongkan hewan berdasarkan Jenis makanannya

3.1. Mengidentifik

Kompetensi Dasar

:

Standar Kompetensi

IPA

IV (Empat) / 1 (satu)

Nilai Budaya

:

:

MATA PELAJARAN

KELAS / SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

LKS

Contoh Instrumen

3 JP

AW

nya

makanan

dan

hewan

- Gambar

teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

212

Dan

 Kreatif

 Teliti

 Septis

 Menghargai

berdasarkan

jenis

makanannya

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Estetika

an hewan

membaca

 Senang

Karakter bangsa

3.2. Menggolongk

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

untuk sukses

 Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

dengan bimbingan

(omnivora)

pemberian tugas

dilanjutkan dengan

- Tanya jawab

gurunya

menyimpulkan

- Siswa

daging

tumbuhan dan

hewan pemakan

sikap

Tes skala

Produk

Hasil Diskusi

carnivora dan
omnivora

herbivora,

- Menggolongkan

Pendapat

tergolong

(karnivora)

Perilaku

Pengamatan

Menyampaikan

Untuk

daging

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

mendata hewan

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

- Secara kelompok

makanannya

hewan dan

berdasarkan jenis

mengamati gambar

- Secara klasifikal

pemberian tugas

Pembelajaran

Bentuk

Penilaian

hewan pemakan

Materi ajar

Kegiatan

- Menggolongkan

(herbivora)

stumbuhan

hewan pemakan

- Menggolongkan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Realistis

Indikator Penilaian

Nilai

LKS

Contoh Instrumen

AW

-

Belajar

Sumber/Alat

213

………………………, 20…….
Guru Kelas / Guru MP

……………………………
NIP

Mengetahui,

Kepala Sekolah SD/MI

…………………………..

NIP.

214

 Religius

 Empati

hidup

beberapa

dan kucing

kupu-kupu,

nyamuk,

kecoa,

misalnya

sekitar,

lingkungan

 Tanggung jawab

 Peduli

 Komitmen

 Realistis

 Senang

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Kerjasama

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Peduli sosial

unikatif

 Bersahabat/kom

 Hati-hati

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

kan daur

hewan di

 Pedulikesehatan

4.1. Mendeskripsi

Karakter bangsa

Nilai

Kewirausahaan

Kegiatan

pemberian tugas

yang sama
- Menyimpulkan

dilanjutkan dengan

dengan cara

berubah bentuk

- Tanya jawab

gurunya

semua hewan

dengan bimbingan

menyimpulkan

- Siswa

hasil pengamatan

mendiskusikan

- Secara kelompok

kecoa

kupu, nyamuk dan

daur hidup kupu-

mengamati gambar

- Secara klasikal

Pembelajaran

bahwa tidak

hewan

Daur hidup

Materi ajar

pengamatan

berdasarkan

- Menyimpukan

sederhana

secara

dan kecoa

kupu, nyamuk

hidup kupu-

urutan daur

- Menjelaskan

Kompetensi

Indikator Penilaian

Memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup

Dan

4.

IV (Empat) / 1 (satu)

IPA

Nilai Budaya

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan Hasil

Pendapat

Menyampaikan

uk

KeberanianUnt

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

AW

hewan

hidup

daur

- Gambar

teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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dan ikan

kucing, ayam,

misalnya

peliharaan,

hewan

terhadap

kepedulian

4.2. Menunjukkan

Kompetensi Dasar

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

 Septis

untuk sukses

 Motivasi

 Kreatif

 Teliti

 Komunikatif
kuat

peliharaan

hewan

memelihara

guru

dengan bimbingan

menyimpulkan

- Siswa

kelas

laporan di depan

- Memaparkan

hewan

merawat dan

kegiatan

- Membuat laporan

masing-masing

hewan di rumah

pemeliharaan

melakukan

- Secara perorangan

Pembelajaran

pemeliharaan

peliharaan

hewan

terhadap

Peduli

Materi ajar

Kegiatan

ikan cara

- Mendemonstras

peliharaan

hewan

memelihara

dan

cara merawat

- Menjelaskan

pertumbuhan

adanya

menunjukkan

hewan

bentuk pada

berubahnya

bahwa

Kompetensi

Kewirausahaan

 Rasa Ingin tahu

Indikator Penilaian

Nilai

 Estetika

membaca

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Kegiatan

Laporan

Laporan

Pemaparan

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

AW

peliharaan

hewan

- Gambar

teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Dan
Teknik
Instrumen

Contoh Instrumen

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

………………………, 20…….

pemberian tugas

dilanjutkan dengan

- Tanya jawab

Pembelajaran

Bentuk

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

Mengetahui,

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
AW
Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Religius

 Empati

jenis hubungan

khas

makanan)

(rantai

makhluk hidup

dimakan” antar

“makan dan

hubungan

 Tanggung

 Peduli

 Senang

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

 Kerjasama

 Nilai susila

jawab

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

mendiskusikan
manfaat dan
kerugian
simbiosis

yang terjadi
akibat
hubungan antar
makhluk hidup

berpasangan

- Secara

simbiosis

adanya

membuktikan

lingkungan

- Mengamati

simbiosis

gambar tentang

mengamati

klasifikal

- Secara

Pembelajaran

dan kerugian

Materi ajar

Kegiatan

sikan manfaat

- mengkomunika

mangunya

parasit

tumbuhan

bunga

kupu-kupu dan

misalnya lebah/

(simbiosis),

hidup

antar makhluk

hubungan khas

- Menjelaskan

Kompetensi

Kewirausahaan

 Peduli sosial

unikatif

 Bersahabat/kom

 Hati-hati

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

(simbiosis) dan

 Pedulikesehatan

si beberapa

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

sikap

- Tes skala

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya

IV (Empat) / 1 (satu)

5.

5.1. Mengidentifika

Kompetensi Dasar

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

IPA

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perilaku

Pengamatan

Hasil Diskusi

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

AW

simbiosis

Gambar

Buku teks

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

 Motivasi

 Teliti

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

 Septis

 Komunikatif

 Kreatif
untuk sukses

kuat

 Rasa Ingin tahu

 Estetika

membaca

 Realistis

Kegiatan

hubungan
hewan dan
tumbuhan di
lingkungan

dimakan antar
makhluk hidup
(rantai
makanan)

dilanjutkan

- Tanya jawab

bimbingan guru

dengan

menyimpulkan

- Siswa

pengamatan

- Mendata hasil

busuk

makan daun

dan cacing

makan jagung

rumput, ayam

kambing makan

misalnya

terdekat,

mengamati

makanan dan

- Secara

Pembelajaran

berkelompok

Materi ajar

hubungan

- Menjelaskan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya
Teknik

Contoh
Instrumen

Bentuk
Instrumen

Penilaian
AW
Belajar

Sumber/Alat
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 Empati

hidup dengan

 Tanggung

 Peduli

 Komunikatif

 Motivasi

 Kreatif

 Teliti

kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Estetika

membaca

 Senang

menyerah

 Pantang

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

 Kerjasama

 Nilai susila

jawab

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

 Kerja keras

 Bersahabat/kom

unikatif

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Hati-hati

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Religius

antara makhluk

lingkungannya

 Nilai intelektual

 Pedulikesehatan

 Mandiri

-

Kegiatan

di lingkungan
sekitar

sekitar

dengan

menyimpulkan

- Siswa

pengamatan

hasil

- Mendiskusikan

sekolah

disekitar

tumbuhan

hewan dan

mengamati

kelompok

- Secara

dan tumbuhan

gambar hewan

mengamati

klasifikal

- Secara

tugas

pemberian

dengan

Pembelajaran

lingkungan

Materi ajar

hidup dengan

antara makhluk

ketergantungan

tentang

Mejelaskan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

an hubungan

5.2. Mendeskripsik

Kompetensi Dasar

sikap

- Tes skala

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan hasil

Pendapat

Menyampaikn

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

3 JP

AW

sekitar

lingkungan

hewan dan

Gambar

Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

220

Kegiatan

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

Instrumen

Instrumen

AW

Guru Kelas / Guru MP

Contoh

Bentuk

Kepala Sekolah SD/MI

tugas

pemberian

dengan

Teknik

………………………, 20…….

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

dilanjutkan

 Pantang

bimbingan guru

Pembelajaran

- Tanya jawab

Materi ajar

prestasi

 Menghargai

 Septis

untuk sukses

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

Mengetahui,

Kompetensi Dasar

Penilaian
Belajar

Sumber/Alat
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 Religius

 Empati

padat, cair dan

gas memiliki

 Bersahabat/kom

 Tanggung

 Peduli

 Kerjasama

 Pantang

 Nilai susila

 Kerja keras

jawab

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

 Kerja keras

 Hati-hati

unikatif

pada tindakan

 Kepemimpinan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

si wujud benda

sifat tertentu

 Pedulikesehatan

Karakter bangsa

Nilai
Kewirausahaan

Kegiatan

pengamatan

basah

tertentu

Membahas hasil

keras, lunak dan

memiliki sifat

benda benda

bersifat halus,

padat, cair dan gas

Mengelompokkan

benda-benda yang

bahwa benda

sekolah

dan lingkungan

ruang kelas

benda yang ada di

mengamati benda-

berkelompoK

Secara

Pembelajaran

Mengelompokkan

tertentu

memiliki sift

cair dan gas

benda padat,

Wujud

Materi ajar

Menjelaskan

padat, cair dan gas

wujud benda

Menjelaskan

Kompetensi

Indikator Penilaian

sikap

- Tes skala

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya

Dan

6.

6.1. Mengidentifika

Kompetensi Dasar

IPA

IV (Empat) / 1 (satu)

Nilai Budaya

:

Standar Kompetensi

BENDA DAN SIFATNYA

:

:

MATA PELAJARAN

KELAS / SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

4 JP

AW

kelas

sekitar

- Benda

cair, gas

padat,

- Benda

teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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gas

cair, padat 

cair  gas 

padat  cair,

wujud cair 

perubahan

an terjadinya

6.2. Mendeskripsik

Kompetensi Dasar

 Motivasi

 Teliti

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

untuk sukses

kuat

 Komunikatif

 Kreatif

Terjadinya

mempengaruhi
perubahan wujud

perubahan
wujud benda

Secara bergiliran
menceritakan
perubahan wujud

contoh
perubahan
wujud benda

benda

faktor yang

mempengaruhi

- Memberikan

Mendiskusikan

fakta yang

semula

kembali kewujud

- Menjelaskan

benda yang dapat

 gas – cair,
padat  gas

membuktikan

percobaan untuk

Melakukan

perubahan wujud

wujud benda

berubah

 cair , cair

wujud --? Padat

si perubahan

- Mengidentifika

guru

dengan bimbingan

hasil pengamatan

menyimpulkan

diskusi kelas

jawab dalam

wujudnya

 Komitmen

 Realistis

melalui tanggung

 Rasa Ingin tahu

 Septis

Kegiatan
Pembelajaran

berdasarkan

 Estetika

membaca

 Senang

 Rasa ingin tahu

Materi ajar

menyerah

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

AW

air

masak

- Gambar

- Es batu

- Air

kita

disekitar

- Benda

teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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 Religius

 Empati

antara sifat

bahan dengan

 Kerja keras

 Bersahabat/kom

 Tanggung

 Peduli

 Estetika

membaca

 Senang

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

 Kerjasama

 Nilai susila

jawab

 Inovatif

 Tanggung jawab

lingkungan

 Disiplin

 Peduli sosial

 Jujur

 Kepemimpinan

 Hati-hati

unikatif

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

kegunaannya

 Pedulikesehatan

hubungan

 Mandiri

Kegiatan

menentukan
berbagai bahan
yang cocok
untuk tujuan

bahan yang
paling cocok
untuk tujuan
tertentu

- Secara

tertentu

berpasangan

- Secara

n berbagai

- Membandingka

sikap

Tes skala

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan hasil

Pendapat

benda sesuai
Produk

Menyampaikan

kegunaan
bahannya

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

mendiskusikan

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

berkelompok

- Secara

sekitar

dari lingkungan

berbagai benda

- Mengumpulkan

guru

dengan bimbingan

Menyimpulkan

benda

Pembelajaran

jas hujan

kegunaannya

dan

Sifat bahan

Materi ajar

plastik untuk

misalnya

kegunaannya,

dengan

sifat bahan

si kesesuaian

- Mengidentifika

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

6.3. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Penilaian

2 JP

AW

Penunjang

Buku IPA

hujan

plastik, jas

Benda

Belajar

Sumber/Alat

224

Kompetensi

Dan

Kegiatan

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

Instrumen

Instrumen

AW

Guru Kelas / Guru MP

Contoh

Bentuk

Kepala Sekolah SD/MI

tugas

pemberian

dengan

dilanjutkan

- Tanya jawab

Teknik

………………………, 20…….

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

kegunaannya

prestasi

jenis bahan,

membuat tablet

berpasangan

Pembelajaran

sifatnya dan

untuk sukses

Materi ajar

 Menghargai

 Septis

 Motivasi

 Teliti

kuat

 Komunikatif

 Kreatif

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

Mengetahui,

Kompetensi Dasar

Penilaian
Belajar

Sumber/Alat

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
1.Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta
pemeliharaannya
Kompetensi Dasar
1.1Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya
1.2 Menerapkan cara memelihara kesehatan kerangka tubuh
1.3 Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera dengan fungsinya
1.4. Menerapkan cara memelihara kesehatan panca indera
Indikator Pencapaian Kompetensi:
 Menjelaskan struktur kerangka tubuh manusia
 Menjelaskan fungsi kerangka tubuh
 Mempraktekkan sikap tubuh yang baik untuk menjaga bentuk rangka, misalkan cara duduk, cara
berdiri, dan cara tidur
 Mencari informasi tentang penyakit yang berkaitan dengan rangka
 Mendiskusikan alat indra manusia berdasarkan pengamatan
 Menjelaskan fungsi alat indra
 Mencari informasi tentang kelainan alat indra yang disebabkan oleh kebiasaan buruk, misalnya
membaca ditempat yang kurang terang, minum air panas
 Memberi contoh cara merawat alat indra
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan fungsi rangka manusia
 Menjelaskan hubungan sikap tubuh dengan pertumbuhan rangka
 Mengenal cara pemeliharaan kesehatan
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 Mengenal Alat Indera Manusia (Bagian, cara kerja dan kepekaan terhadap rangsang alat indera) :
 Mata (hlm.12)
 Telinga (hlm.18)
 Lidah (hlm.21)
 Hidung (hlm.23)
 Kulit (hlm.25)
 Menjelaskan Alat Indera Manusia (Merawat dan memelihara kesehatan) :
 Mata (hlm.16)
 Telinga (hlm.20)
 Lidah (hlm.22)
 Hidung (hlm.25)
 Kulit (hlm.27)
 Menjelaskan kelainan alat indera akibat kebiasaan buruk
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Secara kelompok mendiskusikan struktur kerangka tubuh manusia
 Secara bergiliran mempraktekkan cara duduk, cara berdiri dan cara tidur
 Mendiskusikan sikap tubuh dengan pertumbuhan rangka
 Mempresentasikan hasil diskusi
 Secara berkelompok mendiskusikan fungsi alat indra
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 Secara berpasangan melakukan pengujian kepekaan alat indra
 Mendiskusikan kelainan alat indera akibat kebiasaan buruk
 Secara bergiliran mempraktekkan cara merawat alat indra
Materi Ajar
 Rangka dan Panca Indera Manusia
 Pemeliharaan kesehatan rangka tubuh
 Memelihara kesehatan rangka (hlm.8)
 Penyakit yang menyerang tulang (hlm.9)
 Bersikap tubuh yang benar (hlm.9)
 Makanan bergizi dan berolah raga teratur (hlm.11)
 Struktur panca indra dengan fungsinya
 Pemeliharaan kesehatan panca indera
Alokasi Waktu :
16 JP ( 8x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
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 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasikal siswa mengamati model rangka manusia atau gambar rangka manusia
Elaborasi
 Secara kelompok siswa mendiskusikan struktur kerangka tubuh manusia
 Bagian-Bagian Rangka Manusia
 Bentuk-bentuk Tulang Rangka Manusia
 Hubungan Antartulang (Persendian)
 Fungsi Rangka
 Siswa mendiskripsikan fungsi kerangka tubuh
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil diskusi siswa
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi
Pertemuan 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasikal siswa mengamati gambar sikap tubuh yang baik : cara duduk, cara berdiri, dan
cara tidur
Elaborasi
 Secara bergiliran siswa mempraktekkan cara duduk, cara berdiri dan cara tidur
 Siswa mendiskusikan sikap tubuh dengan pertumbuhan rangka
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi
Konfirmasi
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi
 Siswa mengumpulkan informasi tentang penyakit yang berkaitan dengan rangka

Pertemuan 5-6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasikal siswa mengamati model alat indra atau chart
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Elaborasi
 Secara berkelompok siswa mendiskusikan fungsi alat indra
1. Indra Penglihat
2. Indra Pendengar
3. Indra Pencium
4. Indra Pengecap
5. Indra Peraba
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan fungsi alat indra
 Secara berpasangan siswa melakukan pengujian kepekaan alat indra
Konfirmasi
 Guru membimbing siswa membuat rangkuman materi

Pertemuan 7-8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasikal siswa mengamati gambar tentang kelainan alat indra yang disebabkan oleh
kebiasaan buruk
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan kelainan alat indera akibat kebiasaan buruk. Misal :
1. Indra Penglihat
 Membaca buku sambil tiduran
2. Indra Pendengar
 Tidak membersihkan kotoran yang terdapat di bagian telinga luar
 Menggunakan benda tajam ketikamembersihkan telinga luar itu
 Memakan obat seperti pil kina berlebihan
 Bila Tidak segera menutup kedua lubang telinga ketuka ada suara memekakkan telinga
3. Indra Pencium
 Tidak membersihkan kotoran yang terdapat dalam rongga hidung
 Membiarkan bagian kepala belakang terbentur
 Tidak membiasakanlah menghirup udara pernapasan melalui hidung.
Konfirmasi
 Secara bergiliran siswa mempraktekkan cara merawat alat indra
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
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 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Rangka Manusia
 Benda yang berat (misalnya seember air, setumpuk buku atau tas sekolah), meja dan kursi kelas
 Otototip snellen, penggaris
 Dua sendok, dua mangkok, saputangan, kapas.
 Segelas air bening, air garam, sirup, air jeruk nipis, air rebusan pepaya dan sapu tangan
 Bunga melati, jeruk, kopi bubuk, teh.
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah
 Menjodohkan

Check
V
V
V

 Isian singkat
 Uraian

V
V

 Daftar pertanyaan

V
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Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan







Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V
V
V
V

Check
V
V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )

V

 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama
Siswa

Soal
No.1
1 2 3

Soal
No.2
4 1 2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
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Soal
No.5
4 1 2 3

Σ
4

NA

Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan struktur kerangka tubuh manusia
 Menjelaskan fungsi kerangka tubuh
1.Tulang-tulang yang tersusun secara teratur membentuk ....
a. sendi
b. rangka
c. otot
d. sel
2.Sendi yang dapat digerakkan ke samping dan ke depan ialah sendi ....
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mempraktekkan sikap tubuh yang baik untuk menjaga bentuk rangka, misalkan cara duduk, cara
berdiri, dan cara tidur
 Mencari informasi tentang penyakit yang berkaitan dengan rangka
 Mengapa kebanyakan orang tua (nenek-nenek atau kakek-kakek) tampak bungkuk?
 Apa sebabnya?
 Dapatkah hal itu dihindari?
 Bagaimana caranya?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mendiskusikan alat indra manusia berdasarkan pengamatan
 Menjelaskan fungsi alat indra
 Bagian kulit yang paling peka terhadap rangsangan yaitu ....
a)hidung
b) pipi
c)ujung jari
d) telapak tangan
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mencari informasi tentang kelainan alat indra yang disebabkan oleh kebiasaan buruk, misalnya
membaca ditempat yang kurang terang, minum air panas
 Memberi contoh cara merawat alat indra
 Gangguan tulang belakang biasanya disebabkan sikap duduk danberdiri sering membungkuk
disebut ....
a. skoliosis
b. porosis
c. lordosis
d. kifosis
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 Penyakit yang mengakibatkan tulang mudah retak atau patah disebut ....
a. asam urat
b. TBC tulang
c. osteoporosis
d. kurang vitamin
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
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jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4
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5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
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-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai struktur kerangka tubuh manusia!
 Praktekkanlah cara duduk, cara berdiri dan cara tidur yang benar
 Diskusikanlah hubungan sikap tubuh dengan pertumbuhan rangka
 Presentasikan hasil diskusimu!
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai fungsi alat indra!
 Lakukanlah pengujian kepekaan alat indra secara berpasangan!
 Diskusikanlah kelainan alat indera akibat dari kebiasaan buruk!
 Praktekkanlah cara merawat alat indra secara bergiliran!
236

Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%)
lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari
separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
2. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya
Kompetensi Dasar
2.1 Menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya
2.2 Menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya
2.3 Menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya
2.4. Menjelaskan hubungan antara bunga dengan fungsinya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Memberi contoh, ciri-ciri akar serabut
 Memberi contoh ciri-ciri akar tunggang
 Menyebutkan jenis batang tumbuhan
 Menjelaskan fungsi batang tumbuhan
 Memberi contoh tumbuhan berbatang rumput
 Memberi contoh berbatang basah
 Menjelaskan bentuk susunan daun
 Menyebutkan bagian-bagian bunga
 Menjelaskan fungsi bunga
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, secara :
KOGNITIF
Siswa mengenal Akar (hlm.35)
 Struktur akar
 Kegunanan akar
Siswa mengenal Batang (hlm.38)
 Jenis batang
 Kegunaan batang
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Siswa mengenal Daun (hlm.41)
 Bentuk daun
 Kegunaan daun
Siswa mengenal Bagian Lain Tumbuhan (hlm.44)
 Bunga
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Secara kelompok mendiskusikan struktur akar tumbuhan fungsi akar tumbuhan
 Secara kelompok mendiskusikan ciri-ciri akar serabut dan ciri-ciri akar tunggang
 Mempresentasikan hasil diskusi
 Berdiskusi tentang jenis dan fungsi batang tumbuhan
 Secara kelompok mendiskusikan tentang : jenis daun, fungsi daun dan bentuk susunan tulang
daun
 Secara kelompok mendiskusikan bagian-bagian bunga dan fungsi bunga
Materi Ajar
 Struktur akar tumbuhan dengan fungsinya
 Struktur batang tumbuhan dengan fungsinya
 Struktur daun tumbuhan dengan fungsinya
 Bunga dan fungsinya

242

Alokasi Waktu :
16 JP ( 8X Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasifikal siswa mengamati gambar akar tumbuhan
Elaborasi
 Secara kelompok siswa mendiskusikan struktur akar tumbuhan fungsi akar tumbuhan
 Secara kelompok siswa mendiskusikan
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a. ciri-ciri akar serabut
b. ciri-ciri akar tunggang
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mengenai ciri-ciri akar serabut dan akat tunggang
 Guru menjelaskan mengenai bagian-bagian akar
 Guru menjelaskan mengenai jenis-jenis akar dan klasifikasinya
 Guru menjelaskan mengenai fungsi akar
Konfirmasi
 Siswa menyebutkan bagian-bagian akar
 Siswa menyebutkan jenis-jenis akar dan klasifikasinya
 Siswa menyebutkan fungsi akar
 Guru membimbing siwa membuat rangkuman materi

Pertemuan 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasifikal siswa mengamati gambar batang tumbuhan
 Secara berkelompok siswa mengamati batang tumbuhan lingkungan sekolah
Elaborasi
 Siswa berdiskusi tentang jenis dan fungsi batang tumbuhan
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi
 Guru menjelaskan mengenai bagian-bagian batang
 Guru menjelaskan mengenai jenis-jenis batang dan klasifikasinya
Konfirmasi
 Siswa menyebutkan bagian-bagian batang
 Siswa menyebutkan jenis-jenis batang dan klasifikasinya
 Secara bergiliran siswa menunjukkan tumbuhan batang rumput, berbatang kayu dan berbatang
basah

Pertemuan 5-6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasifikal siswa mengamati jenis daun tumbuhan
Elaborasi
 Secara kelompok siswa mendiskusikan tentang : jenis daun, fungsi daun dan bentuk susunan
tulang daun
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi
 Guru menjelaskan mengenai bagian-bagian daun
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 Guru menjelaskan mengenai jenis-jenis daun dan klasifikasinya
 Guru menjelaskan mengenai fungsi daun
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai bagian-bagian daun
 Siswa menjelaskan mengenai jenis-jenis daun dan klasifikasinya
 Siswa menjelaskan mengenai fungsi daun
 Secara bergiliran siswa menunjukkan jenis daun dan bentuk susunan tulang daun

Pertemuan 7-8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasifikal siswa mengamati gambar atau bunga langsung
Elaborasi
 Secara kelompok siswa mendiskusikan bagian-bagian bunga dan fungsi bunga
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi
 Guru menjelaskan mengenai bagian-bagian bunga
 Guru menjelaskan mengenai jenis-jenis bunga dan klasifikasinya
 Guru menjelaskan fungsi bunga
Konfirmasi
 Siswa menyebutkan bagian-bagian bunga
 Siswa menyebutkan jenis-jenis bunga dan klasifikasinya
 Siswa menjelaskan fungsi bunga
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab dilanjutkan pemberian tugas
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
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 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Tumbuhan kecil
 Baskom dan air secukupnya
 Tumbuhan pacar cina
 Pisau, gelas, air
 Pewarna makan
 Berbagai daun
 Kertas gambar dan alat tulis
 Buku yang relevan
 Kembang sepatu
 Kertas gambar dan alat tulis
 Buku yang relevan

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal

Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan

V













Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Memberi contoh, ciri-ciri akar serabut
 Memberi contoh ciri-ciri akar tunggang
Carilah beberapa tumbuhan yang kamu temukan di sekitarmu. Tulislah nama tumbuhan jenis
akarnya dan gambarlah bentuk akarnya pada buku tugasmu!
1. Yang berguna sebagai penopang dan penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan adalah ....
a. akar
c. daun
b. batang d. buah
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Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menyebutkan jenis batang tumbuhan
 Menjelaskan fungsi batang tumbuhan
 Memberi contoh tumbuhan berbatang rumput
 Memberi contoh berbatang basah
 Sebutkan 2 fungsi batang bagi tumbuhan!
 Berdasarkan struktur batangnya, tumbuhan ada yang memiliki batang yang lunak ada juga
tumbuhan yang berkayu. Berilah 2 macam contoh masing-masingnya !
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan bentuk susunan daun
 Apakah tumbuhan kaktus memiliki daun ?
 Warna hijau pada daun terjadi karena adanya ..
a. oksigen c. air
b. zat hara d. klorofil
 Apakah perbedaan daun tunggal dengan daun majemuk?

Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menyebutkan bagian-bagian bunga
 Menjelaskan fungsi bunga
 Yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga ialah ....
a. putik
b. tangkai bunga
c. benang sari
d. mahkota bunga
 Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik disebut ..
a. stomata
b. penyerbukan
c. klorofil
d. perkembangbiakan

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
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Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
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jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
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12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
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Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Diskusikanlah secara kelompok mengenai struktur akar tumbuhan fungsi akar tumbuhan !
 Diskusikanlah secara kelompok mengenai ciri-ciri akar serabut dan ciri-ciri akar tunggang!
 Presentasikanlah hasil diskusimu!
 Berdiskusilah tentang jenis dan fungsi batang tumbuhan
 Diskusikanlah secara kelompok tentang : jenis daun, fungsi daun dan bentuk susunan tulang
daun!
 Diskusikanlah secara kelompok bagian-bagian bunga dan fungsi bunga !
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Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%)
lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh
atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari
separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan
(yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit
di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal
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10

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
3. Menggolongkan hewan berdasarkan Jenis makanannya
Kompetensi Dasar
3.1Mengidentifikasi jenis makanan hewan
3.2 Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menggolongkan hewan berdasarkan sumber makanan
 Menggolongkan hewan pemakan tumbuhan (herbivora)
 Menggolongkan hewan pemakan daging (karnivora)
 Menggolongkan hewan pemakan tumbuhan dan daging (omnivora)
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
Menjelaskan Berbagai Jenis, Makan Hewan (hlm.54)
o Makanan berupa tumbuhan
o Makanan berupa hewan
Menjelaskan penggolongan Hewan (hlm.55)
 Herbivora
 Karnivora (hlm.57)
 Omnivora (hlm.59)

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Secara kelompok mendata hewan tergolong herbivora, carnivora dan omnivora
Materi Ajar
 Jenis makanan hewan
 Penggolongan hewan
Alokasi Waktu :
8 JP ( 4 x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
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 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara berkelompok/ individu siswa mengamati gambar berbagai jenis hewan
Elaborasi
 Guru menjelaskan bahwa sumber makanan hewan dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu
tumbuhan dan hewan.
 Guru menjelaskan bahwa makanan yang berasal dari tumbuhan di antaranya dapat berupa daun,
batang,buah, biji-bijian, dan akar atau umbi-umbian.
 Guru menjelaskan bahwa makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, tulang,
dan serangga.
 Siswa mengelompokkan jenis hewan berdasarkan sumber makanannya
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan sumber makanan hewan
 Siswa menjelaskan mengenai makanan yang berasal dari tumbuhan.
 Siswa menjelaskan mengenai makanan yang berasal dari hewan.
 Secara bergiliran siswa menyebutkan jenis hewan berdasarkan makanannya
 Tanya jawab dilanjutkan dengan pemberian tugas
Pertemuan 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasifikal siswa mengamati gambar berdasarkan jenis hewan dan makanannya
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Elaborasi
 Guru menjelaskan bahwa hewan pemakan tumbuhan saja atau disebut herbivora
 Guru menjelaskan bahwa hewan yang memakan hewan lain disebut karnivora
 Guru menjelaskan bahwa hewan omnivora adalah hewan pemakan segala
 Secara kelompok siswa mendata hewan tergolong herbivora, carnivora dan omnivora
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan tentang hewan pemakan tumbuhan saja
 Siswa menjelaskan tentang hewan yang memakan hewan lain
 Siswa menjelaskan tentang hewan pemakan segala
 Secara kelompok siswa mendata hewan tergolong herbivora, carnivora dan omnivora
 Siswa menyimpulkan dengan bimbingan gurunya
 Tanya jawab dilanjutkan dengan pemberian tugas

Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan
 Gambar berbagai bagian tumbuhan (daun, batang, buah)
 Gambar berbagai herbivor, serangga, karnivor
 Kertas gambar, lem dan alat tulis
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PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan

Penilaian diri
 Lembar penilaian diri/kuesioner
Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen





Check
V
V
V
V
V

Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk

 Tes uji petik kerja prosedur
 Tes uji petik kerja prosedur dan produk
 Pekerjaan rumah

Check
V
V
V
V

Check
V
V
V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menggolongkan hewan berdasarkan sumber makanan
Berdasarkan tabel :
 Makanan hewan apa saja yang berasal dari tumbuhan?
 Makanan hewan apa saja yang berasal dari hewan?
 Adakah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan sekaligus? Hewan apakah
itu?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menggolongkan hewan pemakan tumbuhan (herbivora)
 Menggolongkan hewan pemakan daging (karnivora)
 Menggolongkan hewan pemakan tumbuhan dan daging (omnivora)
 Sebutkan golongan hewan berdasarkan jenis makanannya!
 Sebutkan 5 jenis hewan herbivora!
 Sebutkan 5 jenis hewan omnivora!
 Sebutkan jenis makanan omnivora!
 Bagaimanakah bentuk gigi hewan pemakan daging! Gambarkan dan sebutkan kegunaannya!
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
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Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1

263

jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
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Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Secara kelompok buatlah data penggolongan hewan , tergolong herbivora, carnivora atau
omnivora !
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Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%)
lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh
atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari
separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan
(yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit
di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal
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10

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2
3

Kerja sama kelompok
Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
4. Memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup
Kompetensi Dasar
4.1.Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar, misalnya kecoa, nyamuk,
kupukupu, dan kucing
4.2 Menunjukkan kepedulian terhadap hewan peliharaan, misalnya kucing, ayam, dan ikan
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan urutan daur hidup kupu-kupu, nyamuk dan kecoa secara sederhana
 Menyimpukan berdasarkan pengamatan bahwa tidak semua hewan berubah bentuk dengan cara
yang sama
 Menyimpulkan bahwa berubahnya bentuk pada hewan menunjukkan adanya pertumbuhan
 Menjelaskan cara merawat dan memelihara hewan peliharaan
 Mendemonstrasikan cara merawat dan memelihara hewan peliharaan
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :

KOGNITIF
Siswa mengenal Daur Hidup Tanpa Metamorfosis
 Daur Hidup Ayam (hlm.65)
 Daur Hidup Kucing (hlm.66)
 Daur Hidup Kanguru (hlm.66)

Siswa mengenal Daur Hidup dengan Metamorfosis
 Daur Hidup Kupu-Kupu (hlm.68)
 Daur Hidup Nyamuk (hlm.70)
 Daur Hidup Lalat (hlm.70)
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 Daur Hidup Kecoa (hlm.71)
 Daur Hidup Katak (hlm.70)
Siswa mengetahui cara memelihara Hewan Peliharaan (hlm.72)
 Memberi makan yang sehat
 Menjaga kebersihan tubuh hewan
 Membuat kandang hewan
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Secara kelompok mendiskusikan hasil pengamatan
 Secara perorangan melakukan pemeliharaan hewan di rumah masing-masing
 Memaparkan laporan di depan kelas
Materi Ajar
 Daur hidup hewan
 Peduli terhadap hewan peliharaan
Alokasi Waktu :
8 JP ( 4x Pertemuan )
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Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasikal siswa mengamati gambar daur hidup kupu-kupu, nyamuk dan kecoa
Elaborasi
 Secara kelompok siswa mendiskusikan hasil pengamatan
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi
 Guru menjelaskan mengenai daur hidup nyamuk
 Guru menjelaskan mengenai daur hidup kupu-kupu
 Guru menjelaskan mengenai daur hidup kecoa
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Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai daur hidup nyamuk
 Siswa menjelaskan mengenai daur hidup kupu-kupu
 Siswa menjelaskan mengenai daur hidup kecoa
 Siswa menyimpulkan dengan bimbingan gurunya
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab dilanjutkan dengan pemberian tugas

Pertemuan 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara perorangan siswa melakukan pemeliharaan hewan di rumah masing-masing
Elaborasi
 Guru menjelaskan agar siswa memberi makanan yang sehat
 Guru menjelaskan agar siswa menjaga kebersihan dan kesehatan hewan
 Guru menjelaskan agar siswa membuat kandang dan menjaga kebersihannya

Pertemuan 4
 Siswa membuat laporan kegiatan pemeliharaan hewan
 Siswa memaparkan laporan di depan kelas
Konfirmasi
 Siswa menyimpulkan dengan bimbingan guru
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab dilanjutkan dengan pemberian tugas

Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;

273

 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan

V

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan

Check
V
V

 Lembar penilaian diri/kuesioner

V

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal
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V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan urutan daur hidup kupu-kupu, nyamuk dan kecoa secara sederhana
 Menyimpukan berdasarkan pengamatan bahwa tidak semua hewan berubah bentuk dengan cara
yang sam
 Menyimpulkan bahwa berubahnya bentuk pada hewan menunjukkan adanya pertumbuhan
Yang merupakan proses daur hidup pada nyamuk adalah..
a. telur - jentik-jentik - kecebong – nyamuk
b. telur - belatung - pupa - nyamuk

275

c. telur - jentik-jentik - pupa - nyamuk
d. telur - pupa - jentik-jentik – nyamuk
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan cara merawat dan memelihara hewan peliharaan
 Mendemonstrasikan cara merawat dan memelihara hewan peliharaan
 Bagaimana memelihara hewan yang baik dan benar?
 Berilah ciontoh beberapa hewan peliharaan yang membutuhkan kandang yang khusus !

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
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Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4
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5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
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-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Diskusikanlah hasil pengamatanmu bersama kelompokmu
 Secara perorangan lakukanlah pemeliharaan hewan di rumah masing-masing
 Paparkanlah laporan pemeliharaan hewanmu di depan kelas
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Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar
(75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang
dari separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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Penilaian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Kefasihan

Isi

Nama Siswa

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Bahasa
Performance
( Kontak mata, Skor
mimik
wajah,
bahasa tubuh)

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten 2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
I (Satu)

Standar Kompetensi
5. Memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya
Kompetensi Dasar
5.1Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas (simbiosis) dan hubungan “makan dan dimakan”
antar makhluk hidup (rantai makanan)
5.2Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan hubungan khas antar makhluk hidup
 (simbiosis), misalnya lebah/ kupu-kupu dan bunga tumbuhan parasit mangunya
 Mengkomunikasikan manfaat dan kerugian yang terjadi akibat hubungan antar makhluk hidup
 Menjelaskan hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup (rantai makanan )
 Menjelaskan tentang ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :

KOGNITIF
Siswa mengetahui hubungan antar makhluk hidup
o Simbiosis mutualisme (hlm.83)
o Simbiosis komensalisme (hlm.84)
o Simbiosis parasitisme (hlm.85)
Siswa mengenal hubungan makhluk hidup dalam ekosistem
o Ekosistem hutan (hlm.86)
o Ekosistem sawah (hlm.87)
o Ekosistem sawah (hlm.87)
o Ekosistem kolam hias (hlm.88)
o Ekosistem kebun (hlm.89)
Siswa mengenal pengaruh perubahan lingkungan (hlm.93)
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o Pencemaran
o Penebangan dan kebakaran hutan
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Secara berpasangan mendiskusikan manfaat dan kerugian simbiosis
 Mendiskusikan hasil pengamatan
Materi Ajar
 Hubungan simbiosis dan mata rantai makanan
 Ekosistem
Alokasi Waktu :
8 JP ( 4x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
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 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasifikal siswa mengamati gambar tentang simbiosis
 Siswa mengamati lingkungan membuktikan adanya simbiosis
Elaborasi
 Secara berpasangan siswa mendiskusikan manfaat dan kerugian simbiosis
 Secara berkelompok siswa mengamati hubungan hewan dan tumbuhan di lingkungan terdekat,
misalnya kambing makan rumput, ayam makan jagung dan cacing makan daun busuk
 Siswa mendata hasil pengamatan

Pertemuan 2
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil pengamatan
 Guru menjelaskan mengenai hubungan khas antarmakhluk hidup
 Simbiosis Mutualisme
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 Simbiosis Parasitisme
 Simbiosis Komensalisme
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai hubungan simbiosis mutualisme
 Siswa menjelaskan mengenai hubungan simbiosis parasitisme
 Siswa menjelaskan mengenai hubungan simbiosis komensalisme
 Siswa menyimpulkan dengan bimbingan guru
 Tanya jawab dilanjutkan dengan pemberian tugas

Pertemuan 3-4
Kegiatan Inti
Ekslorasi
 Secara klasifikal siswa mengamati gambar hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar
Elaborasi
 Secara kelompok siswa mengamati hewan dan tumbuhan di sekitar sekolah
 Siswa mendiskusikan hasil pengamatan terhadap hewan dan tumbuhan disekitar sekolah
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil pengamatan
 Guru menjelaskan mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya
 Rantai Makanan
 Jaring-Jaring Makanan
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan tentang rantai makanan
 Siswa menjelaskan tentang jaring-jaring makan
 Siswa menyimpulkan dengan bimbingan guru
 Tanya jawab dilanjutkan dengan pemberian tugas
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
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 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan







Check
V
V
V
V
V

Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

288

Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan hubungan khas antar makhluk hidup (simbiosis), misalnya lebah/ kupu-kupu dan
bunga tumbuhan parasit mangunya
 Mengkomunikasikan manfaat dan kerugian yang terjadi akibat hubungan antar makhluk hidup
 Menjelaskan hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup (rantai makanan )
 Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ....
a. simbiosis
b. ekosistem
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c. rantai makanan
d. parasitisme
 Disebut apakah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak?
a. simbiosis mutualisme
b. simbiosis komensalisme
c. simbiosis komunitasisme
d. simbiosis parasitisme
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan tentang ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar
Ekosistem alam di darat dengan anggota terbanyak adalah ....
a. sawah
b. kebun
c. hutan
d. danau
Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan dan berikan contohnya!

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
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Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
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4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Diskusikanlah manfaat dan kerugian simbiosis bersama teman sebangkumu!
 Diskusikanlah hasil pengamatanmu!
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Penilaian Diskusi dengan Teman Sebangku
No

Nama

Keaktifan
1

2

3

Ketepatan
4

1

2

3

Kerjasama
4

1

2

3

4

Skor

Keterangan :
1. Sangat Baik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang
Rubrik Penilaian Laporan Hasil Pengamatan
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh atau
lebih (50% - 70%)

3

Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari separuh

2

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan (yang
seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit di
pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal
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10

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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 Disiplin

 Kreatif

lingkungan

setempat

sederhana)

skala

menggunakan

dengan

provinsi)

kota,

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

 Toleransi

peta

(kabupaten/

 Religius

1.1. Membaca

Karakter bangsa

Nilai

Kegiatan

peta Provinsi
DKI Jakarta
dengan
menggunakan

dengan
menggunakan
simbol tertentu

simbol dan

- Menggambar

mereka

tempat tinggal

kabupaten/kota,

kecamatan,

desa, kelurahan,

letak peta (letak

menunjukkan

dan

- Mendiskusikan

- Membaca peta

Pembelajaran

peta provinsi

komponennya

Peta dan

Materi ajar

- Menggambar

tema tertentu

simbol dan

menggunakan

kota dengan

kabupaten /

/ kecamatan /

desa/ kelurahan

- Membaca peta

Kompetensi

Indikator Penilaian

kerja

- Unjuk

sikap

- Tes skala

- Produk

Performance

Teknik

Contoh
Instrumen

Bentuk
Instrumen

Penilaian

Peta

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan Hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keraguan suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

Kewirausahaan

1.

Dan

:

Standar Kompetensi

IV (Empat) / 1 (satu)

IPS

Nilai Budaya

:

KELAS / SEMESTER

Kompetensi Dasar

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

2 JP

2 JP

AW

- Peta

- Buku IPS

- KTSP

- Peta

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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 Kreatif

alam di

budaya

sosial dan

keragamaan

dengan

hubungannya

provinsi serta

kota dan

kabupaten/

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

 Disiplin

lingkungan

 Toleransi

kenampakan

 Religius

kuat

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

setempat

dan provinsi

kabupaten/ kota

budaya di

ciri sosial dan

alam, serta ciri-

kenampakan

manfaat

si ciri-ciri dan

- Mengidentifika

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kewirausahaan

Nilai Budaya

kan

1.2. Mendeskripsi

Kompetensi Dasar

lingkungan

keragaman

alam dan

Kenampakan

Materi ajar

Kegiatan

hasil diskusi

- Menyimpulkan

diskusi

- Pelaporan hasil

Jakarta

budaya di

sosial dan

tentang ciri-ciri

- Berdiskusi

diskusi

- Pelaporan hasil

alam di Jakarta

kenampakan

pemanfaatan

tentang

- Berdiskusi

tema tertentu

Pembelajaran

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Produksi

Laporan Hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

LKS

Instrumen

Instrumen

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

kuat

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

Kegiatan

yang sering
terjadi di
Jakarta

(misalnya :
gempa bumi,
banjir, letusan
diskusi

peristiwa serta
perilaku
anggota
masyarakat
yang tidak
bertanggung
jawab

(misalnya :
gempa bumi,
banjir, letusan
gunung api,
angin topan)
dan
pengaruhnya

- Pelaporan hasil

negatif akibat

peristiwa alam

terhadap

tentang dampak

sikap

Tes skala

Produk

Performance

sikap

- Berdiskusi

Tes skala

Jakarta

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

terjadi di

yang pernah

peristiwa alam

- Menyebutkan

hasil diskusi

- Menyimpulkan

si peristiwa-

- Mengidentifika

angin topan)

- Pelaporan hasil

peristiwa alam

peristiwa alam

gunung api,

tentang

si peristiwa-

Pembelajaran
- Berdiskusi

Materi ajar

- Mengidentifika

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Perilaku

Pengamatan

Hasil Diskusi

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

Penilaian

JP

2

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

300

Kompetensi Dasar

peristiwa alam

di lingkungan

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

menyimpulkan

- Membahas dan

hasil kerja

- Mengumpulkan

sosial budaya

kehidupan

terhadap

pengaruhnya

dan

peristiwa alam

kliping tentang

- Membuat

mempengaruhi

peristiwa alam
setempat

yang dapat

mempengaruhi

risiko

 Demokratis

 Berorientasi

masyarakat

 Rasa ingin tahu

anggota

perilaku

anggota
yang dapat

beberapa

si pola perilaku

- Menyebutkan

hasil diskusi

- Menyimpulkan

diskusi

masyarakat

 Berani

 Disiplin

Kegiatan
Pembelajaran

mengambil

 Kreatif

 Toleransi

- Mengidentifika

Materi ajar

 Kreatif

 Mandiri

 Religius

setempat

kabupaten/ kota

sosial di

kehidupan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

AW

Lingkungan

Buku IPS

KTSP

Belajar

Sumber/Alat

301

 Disiplin

 Kreatif

persebaran

sumber daya

setempat

lingkungan

ekonomi di

kegiatan

nya untuk

pemanfaatan-

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

 Toleransi

alam serta

 Religius

jenis dan

kuat

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

 Motivasi

Kegiatan

setempat

dan provinsi

kabupaten/kota

dalam wilayah

ekonomi

dengan kegiatan

kaitannya

alam dan

sumber daya

jenis-jenis
ekonomi

kegiatan

alam dan

keluarga

wisata antar

alam

sumber daya

jenis-jenis

- Menyebutkan

ekonomi

kegiatan

alam untuk

sumber daya

pemanfaatan

contoh

- Memberikan

hasil laporan

- Membahas

hasil perjalanan

- Melaporkan

wisata bersama

perjalanan /
kota kecamatan

perjalanan

laporan

Pembelajaran

- Mengadakan

Sumber daya

Materi ajar

Membuat

- Mengidentifiasi

-

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

1.3. Menunjukkan

Kompetensi Dasar

sikap

Tes skala

Lisan

Perilaku

Pengamatan

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Tertulis

Pengamatan

sikap

Perjalanan

Laporan

Pendapat

n

Menyampaika

Untuk

LKS

Instrumen

Instrumen

Keberanian

Contoh

Bentuk

Tes skala

Produk

Performance

Teknik

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

SDA

Buku IPS

KTSP

Buku IPS

KTSP

Belajar

Sumber/Alat

302

Kompetensi Dasar

 Tanggung

 Peduli lingkungan

Kegiatan

kuat

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

alam

alam yang ada
di lingkungan

ada di
lingkungan

kesimpulan

- Membuat

sumber daya

setempat

contoh manfaat

daya alam yang

- Memberikan

alam

sumber daya

persebaran

lisan tentang

- Tanya jawab

manfaat sumber

- Menjelaskan

persebaran

alam
sumber daya

tempat-tempat

- Mencatat

sumber daya

persebaran

alam di Jakarta

menunjukkan

 Realistis

 Rasa Ingin tahu

sumber daya

untuk

 Komitmen

- Mengamati

kesimpulan

- Membuat

Pembelajaran

peta persebaran

Materi ajar

peta setempat

 Pantang menyerah

 Kerjasama

jawab

 Inovatif

 Senang membaca

- Menggunakan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

sikap

Tes skala

Lisan

sikap

Tes skala

Performance

Teknik
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

Pertanyaan

Daftar

Perilaku

Pengamatan

SDA

Persebaran

Menunjukkan

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

Peta

Buku IPS

KTSP

Belajar

Sumber/Alat

303

Kompetensi Dasar

Kegiatan

alam

alam sekitar

- Mendiskusikan

ekonomi

ekonomi di
lingkungannya

kegiatan

gambar

- Mengamati

rangkuman

mencatat

kesimpulan dan

- Membuat

kelestariannya

- Produk

Performance

sikap

yang tidak
dipelihara

Tes skala

Produk

Performance

Teknik

lingkungan

akibat

kegiatan

bentuk-bentuk

masyarakat

sumber daya

sumber daya

- Menjelaskan

kelestarian

kelestarian

- Menjelaskan

menjaga

menjaga

- Berdiskusi

hasil belajar

Pembelajaran

tentang cara

Ekonomi

Materi ajar

perlunya

- Menjelaskan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kewirausahaan

Nilai Budaya
Instrumen

Instrumen

Laporan Hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan Hasil

Pendapat

n

Menyampaika

Untuk

Keberanian

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

304

Kompetensi Dasar

Kegiatan

alam untuk
kegiatan
ekonomi

sumber daya
alam setempat
untuk kegiatan

- Menyebutkan
berbagai

- Menjelaskan
pengaruh

ekonomi

kegiatan

alam untuk

sumber daya

manfaat

tentang

kesimpulan

- Mencatat

sumber daya

ekonomi

manfaat

- Menyebutkan

kesimpulan

- Membuat

hasil diskusi

- Melaporkan

pengamatan

hasil

Pembelajaran

pemanfaatan

Materi ajar

tentang kegiatan

- Membuat daftar

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kewirausahaan

Nilai Budaya

Lisan

sikap

- Tes skala

Lisa

sikap

- Tes skala

Teknik
Instrumen

Instrumen

Pertanyaan

Daftar

Perilaku

Pengamatan

Pertanyaan

Daftar

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

305

 Disiplin

 Kreatif

suku bangsa

dan budaya

provinsi)

kota,

(kabupaten/

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

 Toleransi

keragaman

setempat

 Religius

Kegiatan
Pembelajaran

Menyampaikan
Pendapat

dalam
keragaman

keragaman

Untuk

persatuan

Keberanian

pentingnya

persatuan dalam

Performance

Pertanyaan

Daftar

Perilaku

pentingnya

Tunggal Ika

arti Bhineka

- Menjelaskan

lambang negara

- Tes lisan

Instrumen

Instrumen

Pengamatan

Contoh

Bentuk

- Mendiskusikan

budaya

bangs dan

- Mengamati

kesimpulan

- Membuat

ekonomi

kegiatan

terhadap

sikap

Tes skala

Teknik

- Menjelaskan

Ika

Bhineka tunggal

pengertian

ragaman suku

ekonomi

- Menjelaskan

pengaruh

kegiatan
kondisi alam

ekonomi
- Menjelaskan

terhadap

kegiatan

Keaneka-

Materi ajar

kondisi alam

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

1.4. Menghargai

Kompetensi Dasar

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

Belajar

Sumber/Alat

306

Kompetensi Dasar

kuat

 Mandiri

 Kreatif

 Berani

 Religius

 Jujur

 Toleransi

untuk sukses

 Motivasi

suku bangsa

keragaman

adat kebiasaan
di masyarakat

kebiasaan di

- Menyebutkan

hasil diskusi

kesimpulan

Lisan

sikap

suku bangsa
- Membuat

Tes skala

Produk

keragaman

bentuk

n bentuk-

si adat/

- Mengidentifika

setempat

dan budaya

- Membandingka

keragaman

bentuk
suku bangsa

tentang bentuk

n bentuk-

- Mendiskusikan

hasil diskusi
Performance

 Rasa Ingin tahu
- Menyimpulkan

sikap

keragaman

 Komunikatif

Tes skala

dalam

 Realistis

Produk

 Komitmen

- Menjelaskan

Teknik

persatuan

- Membandingka

Kegiatan
Pembelajaran

pentingnya

Materi ajar

menyerah

 Pantang

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya
Instrumen

Instrumen

Pertanyaan

Daftar

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan hasil

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

307

Kompetensi Dasar
Kompetensi

Dan

 Tanggung
jawab

 Menghargai

Prestasi

nikat

 Terbuka

menghargai
keanekaragama
n yang ada di

 Komunikatif

Motivasi kuat

untuk sukses
setempat

masyarakat

contoh cara

- Memberi

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Inovatif

 Bersahabat/Komu

 Disiplin

 Jujur

 Semangat

Kebangsaan

 Kerja keras

 Rasa Ingin Tahu

 Cinta Tanah Air

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Demokratis

 Mandiri

 Berorientasi

setempat

risiko

 Kerja Keras

 Kreatif

masyarakat

mengambil

 Disiplin

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya
Materi ajar

Kegiatan

sikap
budaya

keragaman

Tes skala
menghargai

Performance

Lisan

sikap

Tes skala

Teknik

contoh cara

- Memberi

Indonesia

budaya di

gambar aneka

- Mengamati

rangkuman

- Membuat

setempat

Pembelajaran
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

Praktek

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Perilaku

Pengamatan

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

308

Kompetensi Dasar

jawab

Prestasi

 Terbuka

nikat

 Motivasi

kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Tanggung

 Menghargai

 Bersahabat/Komu

 Inovatif

 Cinta Tanah Air

 Jujur

 Semangat

 Disiplin

 Kerja keras

 Rasa Ingin Tahu

Kebangsaan

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

risiko

 Kerja Keras

sikap

keragaman

tugas

- Mengerjakan

(rangkuman)

kesimpulan

- Membuat

dan budaya

suku bangsa

Tes skala

Performance

Lisan

Teknik

menerima

sikap mau

- Menunjukkan

budaya di

mengambil

 Disiplin
masyarakat

Indonesia

gambar aneka

sikap menerima

- Mengamati

rangkuman

kesimpulan dan

- Membuat

budaya di

 Berani

 Toleransi

Kegiatan
Pembelajaran

bangsa dan

 Kreatif

 Jujur

Materi ajar

keragaman suku

 Mandiri

 Religius

- Menunjukkan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

Praktek

Pertanyaan

Daftar

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

309

 Disiplin

 Kreatif

peninggalan

sejarah di

kelestariannya

menjaga

provinsi) dan

kota,

(kabupaten/

setempat

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

kuat

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

 Toleransi

lingkungan

 Religius

berbagai

untuk sukses

setempat

lingkungan

sejarah di

peninggalan

peninggalan-

- Mencatat

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kewirausahaan

Nilai Budaya

1.5. Menghargai

Kompetensi Dasar

sejarah

Peninggalan

Materi ajar

Kegiatan

- Membuat

kelas

a di depan

membacakanny

penemuan dan

laporan hasil

- Membuat

Indonesia

candi –candi di

prasasti dan

nama-nama

mengenai

informasi

dan mencari

perpustakaan

- Mengunjungi

setempat

lingkungan

sejarah di

peninggalan

peninggalan-

- Mencatat

Pembelajaran

sikap

- Tes skala

- Produk

Performance

Teknik
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

Kunjungan

Laporan

Kunjungan

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

310

Kompetensi Dasar

Kegiatan

usul nama
suatu tempat
dari berbagai
sumber

usul nama suatu
tempat dari
berbagai
sumber

 Semangat

 Rasa ingin tahu
pada tindakan

setempat

risiko

 Demokratis

 Berorientasi

lingkungan

sejarah

sejarah di

mengambil

 Berani

 Disiplin

 Kreatif

peninggalan

jenis

daftar jenis-

- Membuat

jenis-jenis

peninggalan

 Kreatif

 Toleransi

sejarah

ikan jenis-jenis

 Mandiri

- Menyebutkan

Jakarta

asal-usul kota

tentang sejarah

- Menjelaskan

informasi

 Religius

- Mengklasifikas

tentang asal-

- Mengumpulkan

informasi

- Mencari

rangkuman

kesimpulan dan

Pembelajaran

tentang asal-

Peninggalan

Materi ajar

informasi

- Mengumpulkan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kewirausahaan

Nilai Budaya

sikap

- Tes skala

- Produk

kerja

- Unjuk

Teknik
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

sejarah

peninggalan

jenis

Laporan Jenis

Jakarta

usul Kota

Laporan Asal

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

311

Kompetensi Dasar

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

kuat

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Kepemimpinan

Kegiatan

sejarah

ada di

n ciri-ciri
peninggalan
sejarah

peninggalan
sejarah di

- Mendeskripsika

kunjungan)

sejarah (hasil

peninggalan

- Menceritakan

kunjungan

laporan hasil

si ciri-ciri

- Mengidentifika

setempat

- Membuat

peninggalan

lingkungan

tempat

- Mengunjungi

sejarah

peninggalan

kan jenis-jenis

- Mengklarifikasi

sejarah

peninggalan

Pembelajaran

sejarah yang

Materi ajar

peninggalan

- Menceritakan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

Performance

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Teknik
Instrumen

Instrumen

n

Menyampaika

Untuk

Keberanian

Perilaku

Pengamatan

Kunjungan

Laporan Hasil

Kunjungan

Contoh

Bentuk

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

312

Kompetensi Dasar

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

pada tindakan

Klipping

Pendapat

sejarah
- Membuat

Menyampaikan

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan Hasil

Untuk

- Produk

Instrumen

Instrumen
Pendapat

Contoh

Bentuk

kelestarian

Performance

Lisan

Tertulis

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik

cara menjaga

- Menjelaskan

risiko

 Demokratis

 Berorientasi

sejarah

 Rasa ingin tahu

peninggalan

kelestarian

kelestarian
sejarah

pentingnya

cara menjaga

- Menjelaskan

sejarah

peninggalan

ciri-ciri

- Menjelaskan

hasil diskusi

- Menyimpulkan

hasil diskusi

- Membahas

hasil diskusi

- Melaporkan

peninggalan

 Berani

 Disiplin

Kegiatan
Pembelajaran

mengambil

 Kreatif

 Toleransi

- menjelaskan

Materi ajar

 Kreatif

 Mandiri

 Religius

setempat

lingkungan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

Penilaian

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

313

 Disiplin

 Kreatif

tokoh-tokoh di

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

 Toleransi

 Religius

kuat

 Berorientasi

risiko

mengambil

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

dan patriotisme

kepahlawanan

memiliki sikap

pentingnya

- Menjelaskan

sejarah

patriotisme

n dan

 Realistis

kepahlawanan

sikap

- Menumbuhkan

besar

sikap berjiwa

- Menanamkan

Performance

Lisan

Tertulis

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

- Tes skala
sikap

Klipping

- Produk

Pendapat

peninggalan
sejarah

Menyampaikan

kelestarian

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Untuk

Performance

Lisan

Instrumen

Instrumen

Pengamatan

Contoh

Bentuk

menjaga

manfaat

- Menjelaskan

sejarah

kelestarian
peninggalan

peninggalan

menjaga

 Komitmen

 Rasa Ingin tahu

kelestarian

manfaat

menyerah

 Pantang

Tertulis

jawab
- Menjaga

sikap

 Kerjasama

- Tes skala

 Tanggung

kesimpulan

Teknik

 Peduli lingkungan

dan patriotisme

lingkungannya

Kegiatan
Pembelajaran

 Inovatif

Kepahlawana

Materi ajar

 Senang membaca

- Menjelaskan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

kepahlawanan

1.6. Meneladani

Kompetensi Dasar

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat

314

Kompetensi Dasar

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

kuat

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

pada tindakan

Kegiatan

berkorban

sikap rela

sehari-hari

berkorban

- Menumbuhkan

kehidupan

dalam

berkorban

- Membuat

dan patriotisme

kepahlawanan

memiliki sikap

pentingnya

- Menjelaskan

(cinta tanah air)

patriotisme

sikap

- Menumbuhkan

Pembelajaran

contoh rela

Materi ajar

contoh rela

- Memberi

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya
Instrumen

Instrumen

Perilaku

Pengamatan

- Tes skala
sikap

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Contoh

Bentuk

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik

Penilaian

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

kuat

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

pada tindakan

jasa mereka

Instrumen

Instrumen

Menyampaikan
Pendapat

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Contoh

Bentuk

pahlawan

Performance

Lisan

Tertulis

sikap

- Tes skala

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

jasa-jasa para

melestarikan

an dan

- Mempertahank

pahlawan

mengingat jasa-

jasa-jasa para

bangsa dengan

- Menghargai

para pahlawan

- Menghargai

positif)

(hal-hal yang

kemerdekaan

- Mengisi

para pahlawan

negara

 Semangat

 Berorientasi

perjuangan

bangsa dan

 Rasa ingin tahu

- Meneruskan

membela

risiko

pahlawan

terhadap para

 Demokratis

jasa para

mengambil

 Berani

 Disiplin

- Menghargai

sikap positif

 Kreatif

 Kreatif

 Toleransi

Kegiatan
Pembelajaran

pahlawan dalam

 Mandiri

 Religius

Materi ajar

- Menunjukkan

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

 Inovatif

 Tanggung

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

jawab

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

 Bersahabat

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

pada tindakan

memberi maaf

meminta dan

- Bersedia

memberi maaf

- Bersedia

meminta maaf
Lisan

Tertulis

sikap

kemenangan

- Bersedia

- Tes skala

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

sikap

- Tes skala

Instrumen

Instrumen

Klipping

Contoh

Bentuk

- Produk

Teknik

kekalahan dan

menerima

contoh

- Memberi

kemenangan

besar

 Semangat

 Berorientasi

kekalahan/

dengan jiwa

 Rasa ingin tahu

- Mau menerima

kemenangan

risiko

besar

menerima

mengambil

sikap berjiwa

 Demokratis

 Berani

 Disiplin

- Menumbuhkan

contoh

 Kreatif

 Kreatif

 Toleransi

Kegiatan
Pembelajaran

kekalahan dan

 Mandiri

 Religius

Materi ajar

- Memberi

Kompetensi

Dan

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai
Kewirausahaan

Nilai Budaya

Penilaian

2 JP

2 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

kuat

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

Perilaku

Pengamatan

- Tes skala
sikap

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Instrumen

Instrumen

- Produk

Performance

Teknik

AW

………………………, 20…….

Pembelajaran

Contoh

Bentuk

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif

Kompetensi

Kewirausahaan

Materi ajar

Kegiatan

Mengetahui,

Karakter bangsa

Indikator Penilaian

Nilai

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
:
Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas I Semester : IV/I
BAB I
Standar Kompetensi:
1. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keraguan suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota
dan provinsi
Kompetensi Dasar:
1.1 Membaca peta desa/ kelurahan / kecamatan / kabupaten / kota dengan menggunakan simbol dan
tema tertentu
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Membaca peta desa/ kelurahan / kecamatan / kabupaten / kota dengan menggunakan simbol dan
tema tertentu
 Menggambar peta provinsi dengan menggunakan simbol tertentu
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa,secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan peta dan simbolnya
 Menjelaskan unsur-unsur peta
 Menjelaskan cara membaca peta
 Menjelaskan letak peta (letak desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, tempat tinggal
mereka)
 Menjelaskan tentang simbol-simbol pada peta Provinsi DKI Jakarta
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR
 Mengamati peta
 Mendiskusikan letak peta (letak desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, tempat tinggal
mereka)
 Menunjukkan letak peta (letak desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, tempat tinggal
mereka
 Menunjukkan letak peta (letak desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, tempat tinggal
mereka
 Membuat peta lingkungan setempat dengan menggunakan skala sederhana.
Materi Ajar
Peta dan komponennya
Alokasi Waktu :
4 JP ( 2x Pertemuan)
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi Kelompok
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
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 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan 1
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati peta
 Guru melakukan tanya jawab seputar peta dan simbolnya
 Siswa diajak menyanyi lagu ”Dari Sabang sampai Mereauke”
Elaborasi
 Guru menjelaskan unsur-unsur peta
 Judul peta
 Garis tepi
 Legenda
 Skala
 Penunjukarah
 Garis astronomis
 Guru menjelaskan cara membaca peta yakni memperhatikan
 peta kabupaten dan provinsi
 letak wilayah
 batas-batas wilayah
 pembagian wilayah
 kenampakan-kenampakan alam dan buatan
 Siswa mendiskusikan letak peta (letak desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, tempat
tinggal mereka)

320

 Guru menugaskan anak maju menunjukkan letak peta (letak desa, kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, tempat tinggal mereka
Konfirmasi
 Siswa maju menunjukkan letak peta (letak desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, tempat
tinggal mereka
 Siswa menjelaskan unsur-unsur peta
 Siswa menjelaskan cara membaca peta

Pertemuan 2
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai unsur-unsur peta dan cara membaca peta
Elaborasi
 Guru melakukan tanya jawab tentang simbol-simbol pada peta Provinsi DKI Jakarta
 Guru menugaskan siswa menggambar peta Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan simbol
dan tema tertentu
 Guru mengingatkan siswa untuk memperhatikan simbol-simbol pada peta Provinsi DKI Jakarta
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil unjuk kerja siswa
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
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Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga:
Peta/atlas/globe
Kertas tembus pandang (kertas mika),
Kertas gambar,
Penggaris,
Pensil,
Spidol,
2. Sumber :
Buku IPS kelas IV SD, Buku pendamping yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan







Check
V
V
V
V
V

Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Membaca peta desa/ kelurahan / kecamatan / kabupaten / kota dengan menggunakan simbol dan
tema tertentu
 Apakah yang dimaksud legenda pada sebuah peta?
 Jelaskan manfaat skala dalam peta!
 Tulislah apa saja tempat-tempat penting yang ada di daerah tempat tinggalmu!
 Tulislah langkah-langkah menggambar peta!
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Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
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jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

325

NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
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2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.

CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menggambar peta provinsi dengan menggunakan simbol tertentu
Buatlah peta sederhana! Gunakan kelengkapan peta yang telah kalian pelajari sehingga peta mudah
dibaca. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu!
RUBRIK PENILAIAN
KETERAMPILAN MENGGUNAKAN PETA
Aspek yang dinilai/skor maksimal
No

Nama Siswa

Mencari nama
tempat pada
Daftar indeks

Mencari
halaman

Mencari
kolom
dan baris

Menunjuk
letak
tempat

4

4

4

4

Maksimum Skor 16
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Jumlah
skor
16

Rubrik Pembuatan Peta
NO
1

2

3

4

ASPEK
Penulisan Legenda

Pembuatan Skala

Penulisan arah

Penampilan

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

SKOR

Peserta didik membuat legenda lengkap sesuai
dengan keadaan
Peserta didik membuat legenda kurang lengkap

3

Peserta didik tidak membuat legenda pada peta

1

Membuat skala sesuai dengan jarak sesungguhnya

3

Membuat skala tapi tidak sesuai dengan
sesungguhnya
Tidak mencantumkan skala

2

Arah mata angin di cantumkan secara tepat

3

Arah mata angin di cantumkan kurang tepat

2

Arah mata angin tidak di cantumkan pada peta

1

Peta bersih dan jelas

3

Kurang bersih atau kurang jelas

2

Kotor dan kurang jelas

1
12

Skor maksimal
Perhitungan nilai dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut :
Perolehan skor
Tes tertulis = --------------------- x skor ideal (100) x bobot (40%) =..........
Skor Maksimal
Perolehan skor
Produk = ------------------------- x skor ideal (100) x bobot (60%) = ..........
Skor maksimal
Perhitungan nilai akhir
Skor tes tertulis ditambah skor penilaian produk
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2

1

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN
Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

:
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: IV/I
BAB 2

Standar Kompetensi:
1. Memahami sejarah, kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan
kebupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar:
1.2 Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi serta
hubungannya dengan keragamaan sosial dan budaya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat kenampakan alam, serta ciri-ciri sosial dan budaya di
kabupaten/kota dan provinsi setempat
 Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa alam (misalnya : gempa bumi, banjir, letusan gunung
api,angin topan) dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di kabupaten/kota setempat
 Mengidentifikasi pola perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam di
lingkungan setempat
 Membuat laporan perjalanan / wisata antar kota kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota dan
provinsi setempat
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan tentang pemanfaatan kenampakan alam di Jakarta
 Menjelaskan tentang ciri-ciri sosial dan budaya di Jakarta
 Menjelaskan tentang bencana alam yang kerap menimpa Indonesia
 Menjelaskan tentang peristiwa alam yang sering terjadi di Jakarta
 Menjelaskan tentang dampak negatif akibat peristiwa serta perilaku anggota masyarakat yang
tidak bertanggung jawab
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 Menjelaskan mengenai penebangan hutan, ladang berpindah, dan membuang sampah
sembarangan
 Menjelaskan tentang beberapa perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa
alam
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR
 Berdiskusi tentang pemanfaatan kenampakan alam di Jakarta
 Berdiskusi tentang ciri-ciri sosial dan budaya di Jakarta
 Berdiskusi tentang peristiwa alam yang sering terjadi di Jakarta
 Melakukan pelaporan hasil diskusi
 Membuat kliping tentang peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya
 Mengadakan perjalanan wisata bersama keluarga
Materi Ajar
Kenampakan alam dan keragaman lingkungan
Alokasi Waktu:
10 JP ( 5 x Pertemuan)
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Diskusi kelompok, Tanya Jawab
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
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 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan 1
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa diminta kembali mengamati peta kenampakan alam di Jakarta
Elaborasi
 Siswa berdiskusi tentang pemanfaatan kenampakan alam di Jakarta
 Siswa melakukan pelaporan hasil diskusi tentang pemanfaatan kenampakan alam di Jakarta
 Siswa berdiskusi tentang ciri-ciri sosial dan budaya di Jakarta
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang ciri-ciri sosial dan
budaya di Jakarta
Konfirmasi
 Guru memberi tanggapan dan memberi informasi yang sebenarnya
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang menarik
Pertemuan 2

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus dengan bertanya tentang bencana alam yang kerap menimpa
Indonesia
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Elaborasi
 Siswa berdiskusi tentang peristiwa alam yang sering terjadi di Jakarta
 Siswa melakukan pelaporan hasil diskusi tentang peristiwa alam yang sering terjadi di Jakarta
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi
 Siswa menyebutkan peristiwa alam yang pernah terjadi di Jakarta
 Siswa mengerjakan ulangan harian
Pertemuan 3
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa berupa pemberian contoh perilaku anggota masyarakat
yang tidak bertanggung jawab
Elaborasi
 Siswa berdiskusi tentang dampak negatif akibat peristiwa serta perilaku anggota masyarakat
yang tidak bertanggung jawab
 Siswa melakukan pelaporan hasil diskusi
 Guru menjelaskan mengenai
 penebangan hutan,
 ladang berpindah, dan
 membuang sampah sembarangan
Konfirmasi
 Siswamenjelaskan mengenai penebangan hutan, ladang berpindah, dan membuang sampah
sembarangan
 Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi
Pertemuan 4
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi tentang dampak negatif akibat peristiwa serta perilaku anggota
masyarakat yang tidak bertanggung jawab

Elaborasi
 Guru menyebutkan beberapa perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa
alam
 Siswa membuat kliping tentang peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial
budaya
Konfirmasi
 Siswa mengumpulkan hasil kerja
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 Siswa menjelaskan tentang beberapa perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi
peristiwa alam
 Guru dan siswa membahas klipping dan membuat kesimpulan
Pertemuan 5
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengadakan perjalanan wisata bersama keluarga
Elaborasi
 Siswa melaporkan hasil perjalanan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil laporan perjalanan.
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga
:
 Gambar kenampakan/pemandangan alam
 Gambar pakaian adat
 Gambar rumah adat
 Gambar gunung meletus
 Gambar bencana alam banjir
 Peta daerah kabupaten/kota dan provinsi tempat tinggalnya
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 Gambar berbagai jenis sumber daya alam
 Gambar-gambar aneka suku bangsa dan budaya
 Gambar-gambar peninggalan bersejarah (misal; Candi Borobudur, gereja Katedral, Masjid
Maimun Medan, dan lain-lain)
 Gambar pahlawan dan gambar tempat bersejarah
2. Sumber:
Buku IPS Asy’ari kelas IV, Buku pendamping yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal






Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat

Check
V
V
V
V

 Uraian

V

 Daftar pertanyaan

V

Bentuk Instrumen






Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V
V
V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )

V

 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama
Siswa

Soal
No.1
1 2 3

Soal
No.2
4 1 2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3

Soal
No.5
4 1 2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat kenampakan alam, serta ciri-ciri sosial dan budaya di
kabupaten/ kota dan provinsi setempat
 Kenampakan alam ada dua yaitu buatan dan ....
 Pabrik termasuk kenampakan alam ....
 Pemandangan alam termasuk kenampakan alam...
 Suku Sasak terdapat di Provinsi ....
 Rumah gadang terdapat di daerah ....
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 Tari jaipongan ada di daerah
 Masyarakat pesisir kebanyakan bekerja di bidang ....
 Kenampakan alam di daerah pegunungan berupa ....
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa alam (misalnya : gempa bumi, banjir, letusan gunung api,
angin topan)
 Peristiwa alam yang disebabkan oleh gempa bumi di laut adalah ....
 Penebangan hutan secara liar menyebabkan bahaya ....
 Kebiasaan membuang sampah di sungai akan menyebabkan ….
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa alam (misalnya : gempa bumi, banjir, letusan gunung api,
angin topan) dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di kabupaten/ kota setempat
 Sebutkan keuntungan gunung berapi bagi manusia.
 Apakah kegunaan laut bagi manusia?
 Sebutkan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia?
 Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah tanah longsor?
 Sebutkan tiga manfaat sungai bagi kehidupan?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi pola perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam di
lingkungan setempat
Sebutkanlah 3 Peristiwa alam yang diakibatkan ulah manusia !
Sebutkanlah 3 Perilaku masyarakat yang tidak ramah terhadap alam penyebab terjadinya peristiwa
alam!
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
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3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
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Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.

NAMA

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: -----------------------------------------------------
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Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
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2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Diskusikanlah tentang pemanfaatan kenampakan alam di Jakarta
 Diskusikanlah tentang ciri-ciri sosial dan budaya di Jakarta
 Diskusikanlah tentang peristiwa alam yang sering terjadi di Jakarta
 Buatlah laporan hasil diskusi dan bacakan di depan kelas
 Buatlah kliping tentang peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Membuat laporan perjalanan / wisata antar kota kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota dan
provinsi setempat
Catatlah bentuk bentuk perbedaan antara tempat yang kalian kunjungi dengan dengan lingkungan
kalian tinggal, meliputi Bahasa, Adat istiadat, pakaian daerah dan kesenian daerah !
Format Penilaian Produk Kliping:
No

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
A

B

C

D

Skor maksimum = 16
A. Materi kliping sesuai dengan tugas.
B. Kelengkapan penjelasan tema kliping.
C. Sistematika sajian
D. Kerapihan
E. Kebersihan
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E

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Perjalanan Wisata
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%)
lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari
separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: IV/I
: 1
BAB III

Standar Kompetensi:
Memahami sejarah, kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota
dan provinsi
Kompetensi Dasar:
1.3 Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan
ekonomi di lingkungan setempat
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi
 Menggunakan peta setempat untuk menunjukkan persebaran sumber daya alam
 Menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat
 Menjelaskan perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar
 Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya
 Membuat daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam setempat untuk kegiatan
ekonomi
 Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Memberikan contoh kegiatan ekonomi
 Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi
 Menjelaskan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan
ekonomi di lingkungan setempat
 Memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi
 Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi

346




















Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi
Mengamati peta persebaran sumber daya alam di Jakarta
Mencatat tempat-tempat persebaran sumber daya alam
Menjelaskan tentang persebaran sumber daya alam
Menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan
Memberikan contoh manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan
Menjelaskan tentang cara menjaga kelestarian sumber daya alam
Menjelaskan perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar
Menjelaskan akibat lingkungan yang tidak dipelihara kelestariannya
Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya
Menjelaskan manfaat sumber daya alam tanah
Menjelaskan manfaat sumber daya alam air
Menjelaskan manfaat sumber daya alam hutan
Menjelaskan manfaat hasil tambang
Menjelaskan tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam setempat untuk kegiatan ekonomi
Menjelaskan tentang berbagai kegiatan ekonomi
Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
Menjelaskan persebaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,peternakan, dan perikanan

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR.
 Mengamati peta persebaran sumber daya alam di Jakarta
 Menggunakan peta setempat untuk menunjukkan persebaran sumber daya alam di lingkungan
setempat
 Berdiskusi tentang cara menjaga kelestarian sumber daya alam dan mempresentasikannya
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 Mengamati gambar kegiatan ekonomi
 Mendiskusikan hasil pengamatan bersama kelompoknya dan melaporkan hasil diskusinya
 Membuat daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam setempat untuk kegiatan
ekonomi
Materi Ajar
 Sumber daya alam dan kegiatan ekonomi
 Ekonomi masyarakat
Alokasi Waktu:
14 JP ( 7x Pertemuan )
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, diskusi, Tanya Jawab
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
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Pertemuan 1

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus dengan memberikan contoh kegiatan ekonomi
Elaborasi
 Guru dan siswa mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan
ekonomi
 Guru dan siswa membahas jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk
kegiatan ekonomi di lingkungan setempat
 Guru memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi
 Guru dan siswa membahas pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
Konfirmasi
 Siswa mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi
 Siswa menjelaskan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan
ekonomi di lingkungan setempat
 Siswa memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi
 Siswa menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan
ekonomi
 Siswa menjelaskan tantang pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
 Guru dan siswa membuat kesimpulan

Pertemuan 2

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati peta persebaran sumber daya alam di Jakarta
Elaborasi
 Guru membimbing siswa menggunakan peta setempat untuk menunjukkan persebaran sumber
daya alam di lingkungan setempat
 Siswa mencatat tempat-tempat persebaran sumber daya alam
Konfirmasi
 Siswa menggunakan peta setempat untuk menunjukkan persebaran sumber daya alam di
lingkungan setempat
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab lisan tentang persebaran sumber daya alam

Pertemuan 3
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi tentang persebaran sumber daya alam melalui tanya jawab dengan guru
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Elaborasi
 Guru menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat
 Guru memberikan contoh manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan
 Siswa memberikan contoh manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan
 Guru dan siswa membuat kesimpulan hasil belajar
Pertemuan 4

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok diskusi
Elaborasi
 Siswa berdiskusi tentang cara menjaga kelestarian sumber daya alam
 Siswa mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan tentang cara menjaga kelestarian
sumber daya alam
 Guru menjelaskan perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar
 Guru menjelaskan akibat lingkungan yang tidak dipelihara kelestariannya
Konfirmasi
 Siswamenjelaskan perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar
 Siswa menjelaskan akibat lingkungan yang tidak dipelihara kelestariannya
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dan siswa mencatat rangkumannya
Pertemuan 5

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati gambar kegiatan ekonomi
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan hasil pengamatan bersama kelompoknya
 Siswa melaporkan hasil diskusi
 Guru menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya
 Guru dan siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi
Pertemuan 6

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi melalui tanya jawab lisan hasil pengamatan pada pertemuan yang lalu
Elaborasi
 Guru menjelaskan manfaat sumber daya alam tanah
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Guru menjelaskan manfaat sumber daya alam air
Guru menjelaskan manfaat sumber daya alam hutan
Guru menjelaskan manfaat hasil tambang
Siswa membuat daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam setempat untuk kegiatan
ekonomi
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan manfaat sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi
 Guru dan siswa membahas daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam setempat
untuk kegiatan ekonomi
 Siswa mencatat kesimpulan tentang manfaat sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi






Pertemuan 7

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi
Elaborasi
 Guru menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
 Guru menjelaskan persebaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,peternakan, dan perikanan
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan tentang berbagai kegiatan ekonomi
 Siswa menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
 Siswa menjelaskan persebaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,peternakan, dan perikanan
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil belajar
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
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 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga: Gambar
2. Sumber : Buku IPS kelas IV, Buku pendamping yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan







Check
V
V
V
V
V

Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi
 Tahukah kalian apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui?
 Bagaimana penyebarannya?
 Apa manfaatnya dalam bidang ekonomi?
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Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat
Rotan sebagai hasil hutan dapat dimanfaatkan untuk ....
a. kebutuhan rumah tangga
b. bahan baku mainan
c. bahan anyaman
d. bahan industri kerajinan
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar
Apabila hanya dimanfaatkan saja, kekayaan alam akan makin berkurang. Akhirnya, akan habis
sama sekali. Supaya tidak lekas habis, perlu upaya pelestarian. Sebutkan cara-cara melestarikan
kekayaan alam yang kamu ketahui !
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya
Buatlah daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi di
propinsimu !
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
Bagaimana cara pembuatan garam?
Dimanakah banyak ditemui Pembuatan garam?
Dalam pengelolaan perkebunan dikenal Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Dimanakah PIR banyak
ditemui ?.
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
 Perindustrian banyak terdapat di ….
a) pedesaan
b) persawahan
c) pegunungan
d) perkotaan
 Tanah pertanian yang subur banyak terdapat di Pulau ....
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Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
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jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
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2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menggunakan peta setempat untuk menunjukkan persebaran sumber daya alam
 Perhatikan Tabel 3.5 tentang keberadaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Tunjukkan letak
Sumber Daya alam tersebut pada atlas kalian! Perhatikan dengan seksama sehingga betul-betul
memahami. Jika ada kesulitan tanyakan kepada gurumu.
 Diskusikanlah bersama kelompokmu tentang cara menjaga kelestarian sumber daya alam
RUBRIK PENILAIAN
KETERAMPILAN MENGGUNAKAN PETA
Aspek yang dinilai/skor maksimal
No

Nama Siswa

Mencari nama
tempat pada
Daftar indeks

Mencari
halaman

Mencari
kolom
dan baris

Menunjuk
letak
tempat

4

4

4

4

Maksimum Skor 16
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Jumlah
skor
16

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas I Semester

:
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: IV/I
BAB IV

Standar Kompetensi:
Memahami sejarah, kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota
dan provinsi
Kompetensi Dasar:
1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat (kabupaten/ kota, provinsi)
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan pengertian Bhineka tunggal Ika
 Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman
 Membandingkan bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya setempat
 Mengidentifikasi adat/ kebiasaan di masyarakat setempat
 Memberi contoh cara menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat setempat
 Menunjukkan sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya dimasyarakat
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika
 Menjelaskan keragaman suku bangsa di Provinsi DKI Jakarta
 Menjelaskan keragaman bahasa di Provinsi DKI Jakarta
 Menjelaskan keragaman agama dan kepercayaan di Provinsi DKI Jakarta
 Menjelaskan keragaman tradisi dan seni budaya di Provinsi DKI Jakarta
 Menjelaskan mengenai pentingnya persatuan dalam keragaman
 Membandingkan bentuk-bentuk keragaman suku bangsa
 Menjelaskan keragaman suku bangsadi Indonesia
 Menjelaskan terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia
 Memberi contoh suku bangsa yang ada di Indonesia
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Menjelaskan tentang aneka adat istiadat di pelbagai daerah
Menjelaskan adat kebiasaan di masyarakat setempat
Memberi contoh cara menghargai keragaman budaya
Menjelaskan penyebab keragaman budaya daerah a.l :
Menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap mau menerima keragaman
suku bangsa dan budaya

AFEKTIF
 Menunjukkan sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya dimasyarakat
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR
 Mengamati lambang Negara
 Berdiskusi kelompok tentang pentingnya persatuan dalam keragaman dan mempresentasikannya
 Mendiskusikan tentang bentuk keragaman suku bangsa
 Mengamati gambar aneka budaya di Indonesia
 Mengamati gambar aneka budaya di Indonesia
Materi Ajar
Keanekaragaman suku bangsa dan budaya
Alokasi Waktu:10 JP ( 5 x Pertemuan )
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Tanya Jawab
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Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan 1
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati lambang Negara
Elaborasi
 Guru menjelaskan arti Bhinneka Tunggal Ika
 Guru menjelaskan keragaman suku bangsa di Provinsi DKI Jakarta
 Guru menjelaskan keragaman bahasa di Provinsi DKI Jakarta
 Guru menjelaskan keragaman agama dan kepercayaan di Provinsi DKI Jakarta
 Guru menjelaskan keragaman tradisi dan seni budaya di Provinsi DKI Jakarta
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika
 Siswa menjelaskan keragaman suku bangsa di Provinsi DKI Jakarta
 Siswa menjelaskan keragaman bahasa di Provinsi DKI Jakarta
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 Siswa menjelaskan keragaman agama dan kepercayaan di Provinsi DKI Jakarta
 Siswa menjelaskan keragaman tradisi dan seni budaya di Provinsi DKI Jakarta
Pertemuan 2
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai arti Bhinneka Tunggal Ika
Elaborasi
 Siswa secara berkelompok siswa mendiskusikan pentingnya persatuan dalam keragaman
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi
 Guru dan siswa membahas mengenai pentingnya persatuan dalam keragaman
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi

Pertemuan 3
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai pentingnya persatuan dalam keragaman
Elaborasi
 Secara berkelompok siswa mendiskusikan tentang bentuk keragaman suku bangsa
 Secara berkelompok siswa membandingkan bentuk-bentuk keragaman suku bangsa
 Guru menjelaskan keragaman suku bangsadi Indonesia
 Guru menyebutkan terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia
 Guru memberi contoh suku bangsa yang ada di Indonesia
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan keragaman suku bangsadi Indonesia
 Siswa menjelaskan terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia
 Siswa memberi contoh nama suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia
 Guru dan siswa membuat kesimpulan hasil diskusi

Pertemuan 4
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai keragaman suku bangsadi Indonesia
Elaborasi
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang aneka adat istiadat di pelbagai daerah
 Guru menyebutkan adat kebiasaan di masyarakat setempat
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Konfirmasi
 Guru membimbing siswa membuat rangkuman
Pertemuan 5
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Mengamati gambar aneka budaya di Indonesia
Elaborasi
 Guru memberi contoh cara menghargai keragaman budaya
 Siswa membuat contoh cara menghargai keragaman budaya
 Guru menjelaskan penyebab keragaman budaya daerah a.l :
 Agama
 Adat istiadat
 Tingkat pendidikan
 Macam-macam jenis pekerjaan
Konfirmasi
 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan dan rangkuman

Pertemuan 6
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Mengamati gambar aneka budaya di Indonesia
Elaborasi
 Guru menjelaskan bahwa menunjukkan sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan
budaya dapat diindikasikan dengan perbuatan
 Menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadator ang lain.
 Ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada dalam
masyarakat.
 Melakukan dialog antarsuku, agama, dan golongan
 Tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku yang lain jelek.
 Tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa
lain.
 Menghormati suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain.
 Kalau menjadi pemimpin masyarakat, kita harus melindungi semua golongan yang ada
dalam masyarakat.
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap mau menerima
keragaman suku bangsa dan budaya
 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan (rangkuman)
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Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga: Gambar
2. Sumber
: Buku IPS kelas IV, Buku pendamping yang relevan

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan
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Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Check
V
V
V

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

V

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi

Check
V
V

 Tes uji petik kerja produk
 Tes uji petik kerja prosedur
 Tes uji petik kerja prosedur dan produk

V

 Pekerjaan rumah

V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Soal
No.2
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan pengertian Bhineka tunggal Ika
 Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku apa dan siapa pengarangannya ?
 Apakah arti dari “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” ?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman
Sikap gotong royong akan mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Berikan contoh
kegiatan yang dilakukan secara gotong royong! Laporkan hasilnya kepada gurumu!
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Membandingkan bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya setempat
Lagu Jali-Jali merupakan lagu khas dari ....
a. Melayu
b. Minangkabau
c. Bali
d. Betawi
Alat musik Kolintang berasal dari ….
a. Jawa
b. Sunda
c. Sulawesi
d. Maluku
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi adat/ kebiasaan di masyarakat setempat
Upacara pembakaran mayat di Bali disebut ....
Baju Teluk Belanga merupakan pakaian adat ….
a. Sumatra Barat
b. Kalimantan barat
c. Papua Barat
d. Sulawesi Utara
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Memberi contoh cara menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat setempat
Apabila mendengarkan temanmu menyanyikan lagu dari daerahnya, sikapmu adalah ….
a. tidak senang
b. tidak mendengar
c. senang dan saya menghormati
d. menutup kuping
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Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menunjukkan sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat
 Sebutkan dua cara menghormati budaya daerah !
 Apakah yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya daerah?
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
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jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.
1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4
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5

6

7

8

9

10

11

dst

RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Diskusikanlah tentang pentingnya persatuan dalam keragaman dan presentasikanlah !
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N
O

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NAMA
NILAI
NILAI
SIKAP/ASPEK YANG
KELOMPOK/
KUALITATI
KUANTITATIF
DI NILAI
PESERTA DIDIK
F

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat
Berani Menjawab
Pertanyaan

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas Semester

:
:
:

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
IV/I
BAB V

Standar Kompetensi:
1 Memahami sejarah, kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar:
1.5 Menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat (kabupaten/ kota, provinsi)
dan menjaga kelestariannya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mencatat peninggalan-peninggalan sejarah di lingkungan setempat
 Mengumpulkan informasi tentang asal-usul nama suatu tempat dari berbagai sumber
 Mengklasifikasikan jenis-jenis peninggalan sejarah di lingkungan setempat
 Menceritakan peninggalan sejarah yang ada di lingkungan setempat
 Mengidentifikasi ciri-ciri peninggalan sejarah di lingkungan setempat
 Menjelaskan cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah
 Menjelaskan manfaat menjaga kelestarian peninggalan sejarah
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menghargai berbagai peninggalan sejarah setempat dan menjaga kelestariannya.
 Mencatat peninggalan-peninggalan sejarah di lingkungan setempat
 Mengumpulkan informasi tentang asal-usul nama suatu tempat dari berbagai sumber
 Mengklasifikasikan jenis-jenis peninggalan sejarah di lingkungan setempat
 Menceritakan peninggalan sejarah yang ada di lingkungan setempat
 Mengidentifikasi ciri-ciri peninggalan sejarah di lingkungan setempat
 Menjelaskan cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah
 Menjelaskan manfaat menjaga kelestarian peninggalan sejarah
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AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR
 Mengunjungi perpustakaan dan mencari informasi mengenai nama-nama prasasti dan candi –
candi di Indonesia
 Membuat laporan hasil penemuan dan membacakannya di depan kelas
 Mengunjungi tempat peninggalan sejarah
 Membuat klipping
Materi Ajar
Peninggalan sejarah
Alokasi Waktu:14 JP ( 7 x Pertemuan )
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Kunjungan perpustakaan, Tanya Jawab
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
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 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk
lembar kerja, tugas mencari materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi
untuk dapat dikembangkan siswa, dari media interaktif, dsb) mengenai peninggalan-peninggalan
sejarah di lingkungan setempat
Elaborasi
 Siswa mencatat peninggalan-peninggalan sejarah di lingkungan setempat
 Siswa mengunjungi perpustakaan dan mencari informasi mengenai nama-nama prasasti dan
candi –candi di Indonesia
 Siswa membuat laporan hasil penemuan dan membacakannya di depan kelas
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas laporan hasil penemuan
 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan dan rangkuman
Pertemuan 2
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai peninggalan-peninggalan sejarah di lingkungan setempat
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Elaborasi
 Siswa mencari informasi tentang asal-usul nama suatu tempat dari berbagai sumber
 Siswa mengumpulkan informasi yang diperoleh dan membuat laporan tertulis
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan laporan tertulis tentang asal-usul kota Jakarta
 Guru menjelaskan macam-macam cerita rakyat
 Legenda
 Mitos
 Dongeng
 Fabel
 Sage
 Guru menjelaskan tentang sejarah asal-usul kota Jakarta
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan macam-macam cerita rakyat
 Guru dan siswa membahas laporan siswa tentang asal-usul kota Jakarta
Pertemuan 3
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi tentang asal-usul kota Jakarta
Elaborasi
 Guru Menyebutkan jenis-jenis peninggalan sejarah
 Guru menjelaskan kepada siswa tentang fosil
 Guru menjelaskan kepada siswa tentang peralatan dari jaman dulu
 Guru menjelaskan kepada siswa tentang prasasti
 Guru menjelaskan kepada siswa tentang patung (Arca)
 Guru menjelaskan kepada siswa tentang bangunan (Candi, gedung, tempat ibadat, benteng,
istana, tugu/monument, makam)
 Guru menjelaskan kepada siswa tentang naskah
 Siswa membuat daftar jenis-jenis peninggalan sejarah
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan klasifikasi jenis-jenis peninggalan sejarah
Pertemuan 4
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru menugaskan siswa bersama keolompoknya untuk mengunjungi tempat peninggalan sejarah
Elaborasi
 Siswa mengunjungi tempat peninggalan sejarah

378

 Siswa membuat laporan hasil kunjungan
Konfirmasi
 Perwakilan siswa secara bergiliran menceritakan peninggalan sejarah (hasil kunjungan)

Pertemuan 5
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat peninggalan sejarah saat mengunjungi tempat peninggalan sejarah
Elaborasi
 Siswa bersama kelompok diskusi mendeskripsikan ciri-ciri peninggalan sejarah
 Siswa melaporkan hasil diskusi
 Guru dan siswa membahas hasil diskusi
Konfirmasi
 Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi
 Melalui tanya jawab lisan siswa menjelaskan ciri-ciri peninggalan sejarah
Pertemuan 6
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai cirri-ciri peninggalan sejarah
Elaborasi
 Guru menjelaskan pentingnya kelestarian peninggalan sejarah
 Guru menjelaskan cara menjaga kelestarian sejarah
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan pentingnya kelestarian peninggalan sejarah
 Siswa menjelaskan cara menjaga kelestarian sejarah
 Guru dan siswa membuat kesimpulan
Pertemuan 7
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai pentingnya kelestarian peninggalan sejarah dan cara menjaga
kelestariannya
Elaborasi
 Guru dan siswa menjaga kelestarian peninggalan sejarah
 Guru menjelaskan manfaat menjaga kelestarian peninggalan sejarah
 Siswa melaksanakan tugas membuat klipping
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Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas klipping yang dibuat siswa
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga : Gambar
2. Sumber : Buku IPS kelas IV, Buku pendamping yang relevan

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan
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Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Check
V
V
V

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

V

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan







Check
V

Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mencatat peninggalan-peninggalan sejarah di lingkungan setempat
 Apa saja ragam budayanya?
 Apa saja peninggalan sejarah masa silam tersebut?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengumpulkan informasi tentang asal-usul nama suatu tempat dari berbagai sumber
Kamu sudah membaca sejarah terjadinya kota Jakarta, coba lakukan kegiatan berikut.
1. Carilah informasi tentang sejarah kota Jakarta agar menjadi lebih detil lagi
2. Bacakan hasil karyamu di depan kelas.
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengklasifikasikan jenis-jenis peninggalan sejarah di lingkungan setempat
Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini!
1. Apakah keluargamu memiliki warisan atau peninggalan dari kakek-nenek atau leluhur?
2. Apa saja bentuk warisan atau peninggalan itu?
3. Apakah warisan atau peninggalan itu dirawat dengan baik?
4. Apa warisan atau peninggalan itu sangat berarti bagi keluargamu?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menceritakan peninggalan sejarah yang ada di lingkungan setempat
Kamu sudah mengenal bentuk-bentuk peninggalan sejarah. Sekarang, carilah informasi tentang
peninggalan sejarah yang ada di daerahmu. Kamu bisa mengunjungi tempat-tempat peninggalan
sejarah atau mencari
informasi dari buku-buku sejarah.Mari kita cari tentang hal-hal berikut ini!
1. Apa nama peninggalan sejarah tersebut?
2. Dari mana asal peninggalan sejarah tersebut?
3. Di mana letak peninggalan sejarah tersebut?
4. Bagaimana bentuk peninggalan sejarah tersebut?
5. Apa bahan dasar pembuat peninggalan sejarah tersebut ?
6. Bagaimana proses pembuatan peninggalan sejarah tersebut?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi ciri-ciri peninggalan sejarah di lingkungan setempat
Suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk memperingati suatu peristiwa tertentu yang bernilai
sejarah disebut
a. makam
b. tugu
c. benteng
d. istana
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Cerita rakyat Jawa Barat tentang terbentuknya Tangkuban Prahu termasuk jenis sumber sejarah
kelompok ... .
a. mitos
b. dongeng
c. fabel
d. legenda
Indikator Pencapaian Kompetensi
 menjelaskan cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah
Bagaimanakah cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah ?Pada akhir tahun 2007 beberapa arca
yang disimpan di Museum Radya Pustaka, Solo, dicuri dan dipalsukan. Arca-arca yang asli
dibuatkan tiruannya. Kemudian arca yang asli diambil dan dijual.
1. Bagaimana perasaan mendengar berita ini?
2. Bolehkah kita menjual benda-benda purbakala?
3. Apakah dalam kasus itu benda-benda peninggalan sejarah sudah dihargai?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 menjelaskan cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah
Buatlah guntingan gambar (kliping) yang memuat tentang peninggalan sejarahlingkungan kita.
Buatlah secara kelompok dengan kawan-kawanmu! Mintalah petunjuk guru cara membuat kliping
yang baik dan benar. Laporkan hasilnya kepada gurumu!

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
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5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
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jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
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A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
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CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Kunjungilah perpustakaan dan carilah informasi mengenai nama-nama prasasti dan candi –candi
di Indonesia, buatlah laporan hasil penemuanmu dan bacakanlah di depan kelas!
 Kunjungilah tempat peninggalan sejarah !
 Buatlah klipping tentang peninggalan sejarah!
Rubrik Penilaian Laporan Hasil Kunjungan
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar
(75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang
dari separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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Format Penilaian Produk Kliping:
No

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
A

B

C

D

Skor

E

Skor maksimum = 16
A. Materi kliping sesuai dengan tugas.
B. Kelengkapan penjelasan tema kliping.
C. Sistematika sajian
D. Kerapihan
E. Kebersihan
LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara
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= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas Semester

:
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: IV/I
BAB VI

Standar Kompetensi:
1 Memahami sejarah, kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota
dan provinsi
Kompetensi Dasar:
1.6 Meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan pentingnya memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme
 Memberi contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari
 Menunjukkan sikap positif terhadap para pahlawan dalam membela bangsa negara
 Menghargai para pahlawan bangsa dengan mengingat jasa-jasa mereka
 Memberi contoh menerima kekalahan dan kemenangan dengan jiwa besar
 Bersedia meminta dan memberi maaf
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan tentang bentuk-bentuk perbuatan yang menunjukkan sikap berjiwa besar dan
mengindikasikan penghargaan atas jasa para pahlawan, misal upacara bendera setiap hari senin
 Menceritakan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan
 Menjelaskan sifat-sifat para pahlawan
 Menjelaskan pentingnya memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme
 Membuat contoh rela berkorban
 Menceritakan pengorbanan para pahlawan meliputi kepentingan, pikiran, tenaga, harta, bahkan
hidupnya sendiri.
 Menjelaskan pentingnya memiliki sikap rela berkorban
 Menjelaskan cara menghargai jasa para pahlawan
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Memberi contoh bentuk-bentuk kepahlawanan
Menjelaskan cara meneruskan perjuangan para pahlawan
Memberikan contoh-contoh bentuk kepahlawanan
Menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan menghargai jasa-jasa para pahlawan
Menjelaskan tentang perbuatan mempertahankan dan melestarikan jasa-jasa para pahlawan
Menjelaskan pentingnya menghargai, mempertahankan dan melestarikan jasa-jasa para pahlawan
Menceritakan kisah beberapa pahlawan bangsa
Memberi contoh perbuatan yang menunjukkan menerima kekalahan dan kemenangan
Menjelaskan nilai positif senantiasa bersedia meminta maaf
Menjelaskan bahwa setiap orang pasti sudah pernah melakukan kesalahan. baik kepada teman,
kepada orang tua, atau kepada saudara-saudara.
Menjelaskan nilai positif bersedia memberi maaf
Mnjelaskan bahwa memaafkan merupakan sikap yang terpuji
Menjelaskan bahwa dengan saling memaafkan akan tercipta kehidupan yang damai di
lingkungan masyarakat.
Menjelaskan pentingnya maaf memaafkan

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR
 Mendiskusikan bentuk-bentuk perbuatan yang menunjukkan sikap berjiwa besar dan
mengindikasikan penghargaan atas jasa para pahlawan, misal upacara bendera setiap hari senin
 Mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif
Materi Ajar
Kepahlawanan dan patriotisme
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Alokasi Waktu :12 JP ( 6 x Pertemuan )
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Tanya Jawab
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan 1
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk
lembar kerja, tugas mencari materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi
untuk dapat dikembangkan siswa, dari media interaktif, dsb) mengenai sikap berjiwa besar
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Elaborasi
 Guru dan siswa mendiskusikan bentuk-bentuk perbuatan yang menunjukkan sikap berjiwa besar
dan mengindikasikan penghargaan atas jasa para pahlawan, misal upacara bendera setiap hari
senin
 Guru menumbuhkan sikap kepahlawanan dengan menceritakan perjuangan para pahlawan dalam
merebut kemerdekaan
 Guru menumbuhkan sikap patriotisme (cinta tanah air) dengan mengidentifikasi sifat-sifat para
pahlawan
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan pentingnya memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme
Pertemuan 2
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai pentingnya memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme
Elaborasi
 Guru meminta siswa membuat contoh rela berkorban
 Guru menumbuhkan sikap rela berkorban dengan menceritakan pengorbanan para pahlawan
meliputi kepentingan, pikiran, tenaga, harta, bahkan hidupnya sendiri.
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan pentingnya memiliki sikap rela berkorban
Pertemuan 3
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai pentingnya memiliki sikap rela berkorban
Elaborasi
 Guru menjelaskan agar siswa menghargai jasa para pahlawan
 Guru memberi contoh bentuk-bentuk kepahlawanan a.l. :
 Seorang guru yang bersediaditempatkan untuk mengajardi daerah terpencil
 Polisi dan tentara yang siap dikirim ke daerah konflik
 Pejabat dan pegawai pemerintahan yang mau bekerja keras demikemajuan daerahnya
 Atlit-atlit yang berprestasi
 Guru menekankan agar siswa meneruskan perjuangan para pahlawan antara lain dengan
 Sebagai pelajar kita harus bertanggung jawab
 Bangga sebagai bangsa Indonesia
 Mencintai produk-produk dalam negeri
Konfirmasi
 Siswa menyebutkan contoh-contoh bentuk kepahlawanan
 Siswa mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif
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Pertemuan 4

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi tentang menghargai jasa para pahlawan
Elaborasi
 Guru menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan menghargai jasa-jasa para pahlawan a.l. :
 Memakamkan mereka di tempat yang terhormat. Para pahlawanlayak dihormati dengan
dikuburkan di taman makam pahlawan
 Membangun tugu peringatan, monumenuntuk mengenangdan menghormati jasa mereka
 Berziarah ke taman makam pahlawan
 Memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuanganbangsa.
 Mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang kita masing-masing.
 Sebagai pelajar, kita harus belajar secara sungguh-sungguh
 Meneladani semangat kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkanoleh para pahlawan
 Guru menjelaskan agar siswa berbuat mempertahankan dan melestarikan jasa-jasa para pahlawan
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan pentingnya menghargai, mempertahankan dan melestarikan jasa-jasa para
pahlawan
Pertemuan 5

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai pentingnya menghargai, mempertahankan dan melestarikan
jasa-jasa para pahlawan
Elaborasi
 Guru menumbuhkan sikap berjiwa besar melalui kisah beberapa pahlawan bangsa
 Guru menjelaskan agar siswa mau menerima kekalahan/ kemenangan
 Guru memberi contoh perbuatan mau menerima kekalahan dan kemenangan
Konfirmasi
 Siswa memberi contoh perbuatan yang menunjukkan menerima kekalahan dan kemenangan
Pertemuan 6

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai sikap berjiwa besar
Elaborasi
 Guru menjelaskan kepada siswa agar senantiasa bersedia meminta maaf
 Guru menjelaskan bahwa setiap orang pasti sudah pernah melakukan kesalahan. baik kepada
teman, kepada orang tua, atau kepada saudara-saudara.
 Guru menjelaskan agar siswa bersedia memberi maaf

395

 Guru menjelaskan bahwa memaafkan merupakan sikap yang terpuji
 Guru menjelaskan bahwa dengan saling memaafkan akan tercipta kehidupan yang damai di
lingkungan masyarakat.
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan pentingnya maaf memaafkan
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga: Gambar
2. Sumber : Buku IPS kelas IV, Buku pendamping yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Bentuk Instrumen
Tes Tertulis
 Pilihan ganda
 Benar-salah
 Menjodohkan
 Isian singkat
 Uraian
Tes Lisan

Check
V
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan
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Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Check
V
V
V

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

V

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan







Check
V

Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Soal
No.2
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan pentingnya memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme
Perhatikanlah syair lagu “Mengheningkan Cipta”, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
1. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu itu?
2. Siapa yang disebut pahlawan?
3. Apa yang dilakukan oleh seorang pahlawan?
4. Apa artinya peran pahlawan bagi bangsa dan negara?
5. Apakah kita bisa merdeka tanpa adanya pahlawan?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Memberi contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari
Setelah membaca cerita mengenai semangat rela berkorban di atas, coba sekarang jawab
pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Sebutkan 3 sifat yang pantas ditiru dari Iwan, Herman, Nuri, dan Totok!
2. Mengapa Iwan, Herman, Nuri, dan Totok mau berusaha menutup pintu lintasan kereta?
3. Apa saja risiko yang bisa menimpa mereka?
4. Apakah Iwan dan ketiga temannya dapat disebut sebagai pahlawan? Apa alasanmu?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menunjukkan sikap positif terhadap para pahlawan dalam membela bangsa negara
Kamu sudah melihat dua tokoh pahlawan. Sekarang kamu diminta untuk meluliskan kisah tokoh
pahlawan dari
daerahmu. Berikanlah pendapatmu tentangnya. Kamu bisa mencari informasi dari buku-buku
sejarah. Kamu
juga bisa membuka internet. Misalnya kamu bisa membuka situs
http://www.tokohindonesia.com/pemuka/pahlawan/index.shtml.
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menghargai para pahlawan bangsa dengan mengingat jasa-jasa mereka
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar.
1. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai ....
2. Tokoh pahlawan nasional oleh Bank Indonesia dicetak pada ....
3. Untuk mengenang perjuangan tokoh sejarah dibuat bangunan ....
4. Kekalahan Indonesia dalam menghadapi para penjajah dikarenakan ....
5. Pahlawan merupakan tokoh bangsa yang telah berjuang mencapai ....
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Memberi contoh menerima kekalahan dan kemenangan dengan jiwa besar
Berjiwa besar untuk mengakui kekalahan biasanya disebut dengan sikap ... .
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a. sportif
b. percaya diri
c. pantang menyerah
d. tidak semena-mena
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Bersedia meminta danmemberi maaf
 Bila kamu melakukan kesalahan yakni menyontek di saat ulangan umum, bagaimana seharusnya
sikapmu? Jelaskan!
 Sikap saling memaafkan diperlukan untuk menciptakan ...
a. saling ketergantungan
b. kerukunan antarwarga
c. kebanggaan diri
d. permusuhan di antara sesama
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
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jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

400

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9
10
11

Bersahabat,
Senang Membaca,
Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
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4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Diskusikan bentuk-bentuk perbuatan yang menunjukkan
mengindikasikan penghargaan atas jasa para pahlawan
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sikap berjiwa besar

dan

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN
Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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1. Format Penilaian Kinerja Guru
Format Penilaian Kinerja Guru dalam Perencanaan Pembelajaran
(Skala Nilai 1 – 4)
Nama Guru

: ..............................................................

Mata Pelajaran : ..............................................................
Pokok Materi

: ..............................................................

Kelas/Semester : ..............................................................
No
1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Tujuan Pembelajaran
a. Standar Kompetensi
b. Indikator
c. Ranah Tujuan (komprehenship)
d. Sesuai dengan Kurikulum

2

Bahan Belajar/Materi Pelajaran
a. Bahan belajar mengacu/sesuai dengan tujuan
b. Bahan belajar disusun secara sistematis
c. Menggunakan bahan belajar sesuai dengan kurikulum
d. Memberi Pengayaan

3

Strategi/Metode Pembelajaran
a. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan
b. Pemilihan metode disesuaikan dengan materi
c. Penentuan langkah-langkah proses pembelajaran berdasarkan metode
yang digunakan
d. Penataan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan proporsi.
e. Penetapan metode berdasarkan pertimbangan kemampuan siswa.
f. Memberi pengayaan

4

Media Pembelajaran
a. Media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran
b. Media disesuaikan dengan materi pembelajaran
c. Media disesuaikan dengan kondisi kelas
d. Media disesuaikan dengan jenis evaluasi
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Nilai *)

e. Media disesuaikan dengan kemampuan guru
f. Media disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa
5

Evaluasi
a. Evaluasi mengacu pada tujuan
b. Mencantumkan bentuk evaluasi
c. Mencantumkan jenis evaluasi
d. Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia
e. Evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi
Total Nilai
Nilai RPP (R)

*) Skala Nilai 0 – 4
.................., ...............................
Penilai/Evaluator
(...........................................)
NIP.
Kriterai Penilaian:
Nilai 4 jika semua deskriptor tampak
Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Nilai 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
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Lampiran 2. Format Penilaian Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran
Format Penilaian Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran
(Skala 0 – 4)
Nama Guru

: .........................................................

Mata Pelajaran : .........................................................
Pokok Materi

: .........................................................

Kelas/Semester : .........................................................
Waktu

: .........................................................

No.
1.

Penampilan Guru
Kemampuan Membuka Pelajaran
a. Menarik Perhatian siswa
b. Memberikan motivasi awal
c. Memberikan apersepsi (kaitan materi yang sebelumnya dengan materi
yang akan disampaikan)
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan
e. Memberikan acuan bahan belajar yang akan diberikan

2.

Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran
a. Kejelasan artikulasi suara
b. Variasi Gerakan badan tidak mengganggu perhatian siswa
c. Antusisme dalam penampilan
d. Mobilitas posisi mengajar

3.

Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran)
a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang
direncanakan dalam RPP
b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi)
c. Kejelasan dalam memberikan contoh
d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar

5.

Kegiatan Belajar Mengajar (Proses Pembelajaran)
a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan
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Skors *)

b. Penyajian bahan belajaran sesuai dengan tujuan/indikator yang telah
ditetapkan
c. Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon pertanyaan
siswa.
d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan
6.

Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran:
a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media
b. Ketepatan/kesusian penggunaan media dengan materi yang disampaikan
c. Memiliki keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran
d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran

7.

Evaluasi Pembelajaran
a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan
b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian
c. Penilaian yang diberikan sesuai dengan RPP

8.

Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran:
a. Meninjau kembali materi yang telah diberikan
b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.
c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran

9.

Tindak Lanjut/Follow up
a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun
kelompok
b. Menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari
berikutnya.
c. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar
Jumlah Skors Aspek
Nilai Penampilan (T)
......................., .........................

Nilai Akhir : 2R + 3T =
5
Penilai,
.

(_________________)
NIP.
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*) Skala nilai 0 – 4
Kriterai Penilaian:
Nilai 4 jika semua deskriptor tampak
Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Nilai 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
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Lampiran 3:
Format Penilaian Pelaksanaan Membuka dan Menutup Pembelajaran
Nama Guru :……………….. Pokok Materi : …………………….
Hari/Tanggal: …………….… Kelas/Smt
No

: .................................

Aktivitas Guru

Skor

Kegiatan Membuka Pembelajaran
1.

Memperhatikan sikap dan tempat duduk siswa

1 2 3 4

2.

Memulai pembelajaran setelah siswa siap untuk belajar

1 2 3 4

3.

Menjelaskan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari

1 2 3 4

4.

Melakukan Appersepsi (mengkaitkan materi yang disajikan dengan 1 2 3 4
materi yang telah dipelajari sehingga terjadi kesinambungan)

5.

Kejelasan hubungan antara pendahuluan dengan inti pelajaran dilakukan 1 2 3 4
semenarik mungkin

Kegiatan Menutup Pembelajaran
1.

Kemampuan menyimpulkan KBM dengan tepat

1 2 3 4

2.

Kemampuan menggunakan kata-kata yang memebesarkan hati siswa

1 2 3 4

3.

Kemampuan memberikan evaluasi lisan maupun tulisan

1 2 3 4

4.

Kemampuan memberikan tugas yang sifatnya memberikan pengayaan, 1 2 3 4
dan pendalaman
Komentar/Saran
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Total Skors
Penilai,

(..............................................)
NIP
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Lampiran 4:
Format Penilaian Pelaksanaan Variasi Stimulus Pembelajaran
Nama Guru :………………..

Pokok Materi

: ……………………......

Hari/Tanggal: ………………

Kelas/Smt

: ......................................

No

Aktivitas Guru

Skors

Kegiatan Variasi Pembelajaran
1.

Gerak bebas guru

1 2 3 4

2.

Isyarat guru (tangan, badan, wajah)

1 2 3 4

3.

Suara guru (variasi kecepatan/besar kecil/intonasi)

1 2 3 4

4.

Pemusatan perhatian pada murid (penekanan pada hal yang penting- 1 2 3 4
penting dengan verbal/gestural)

5.

Pola interaksi (guru-kelompok/guru-murid/murid-murid)

1 2 3 4

6.

Pause/diam sejenak (untuk memberi kesempatan pada murid untuk 1 2 3 4
berpikir, memberi penekanan, memberi perhatian)

7.

Penggantian indera penglihat/pendengar (dalam menggunakan media
pembelajaran)
Komentar/Saran
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Total Skors
Penilai,
(................................................)
NIP
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1 2 3 4

Lampiran 5
Format Penilaian Pelaksanaan Keterampilan Bertanya
Nama Guru :……………….. Pokok Materi : ……………………......
Hari/Tanggal: ……………… Kelas/Smt
No

: ......................................

Aktivitas Guru

Skors

Keterampilan Bertanya
1.

Kejelasan pertanyaan yang disampaikan guru.

1 2 3 4

2.

Kejelasan hubungan antara pertanyaan guru dengan masalah yang 1 2 3 4
dibicarakan.

3.

Pertanyaan ditujukan ke seluruh kelas lebih dahulu, baru menunjuk salah 1 2 3 4
satu siswa.

4.

Pemberian waktu berpikir untuk bertanya dan menjawab

1 2 3 4

5.

Pendistribusian pertanyaan secara merata di antara para siswa.

1 2 3 4

6.

Pemberian tuntunan: *)

1 2 3 4

a. Pengungkapan pertanyaan dengan cara lain.
b. Mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana.
c. Mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya.
*) Amati salah satu cara yang muncul.
Komentar/Saran
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Total Skors
Penilai,

(................................................)
NIP
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Lampiran 6
Format Penilaian Memberikan Penguatan
Nama Guru : ……………….. Pokok Materi

: …….………………..

Hari/Tanggal : ……………..… Kelas/Smt

: ...................................

No

Aktivitas Guru

Skors

A. Penguatan Verbal
1.

Mengucapkan kata-kata benar, bagus, tepat, dan bagus sekali bila murid 1 2 3 4
menjawab/mengajukan pertanyaan.

2.

Mengucapkan kalimat pekerjaanmu baik sekali, saya senang dengan 1 2 3 4
pekerjaanmu, pekerjaanmu makin lama makin baik, pikir dulu, dan lihat
lagi, untuk membesarkan hati dan memberikan dorongan.

B. Penguatan Non Verbal
1.

Penguatan berupa senyuman, anggukan, pandangan yang ramah, atau 1 2 3 4
gerakan badan.

2.

Penguatan dengan cara mendekati.

1 2 3 4

3.

Penguatan dengan sentuhan.

1 2 3 4

4.

Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan.

1 2 3 4

5.

Penguatan dengan memberikan hadiah yang relevan dan rasional

1 2 3 4

Komentar/Saran
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Total Skors
Penilai,
(................................................)
NIP.
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SILABUS
DAN

RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS 4
SEMESTER 2

415

416

417

:

:

Standar Kompetensi

Tema

Prestasi

pemerintahan

ikatif

 Inovatif

 Tanggung jawab

 Kerjasama

 Pantang menyerah

 Komitmen

 Realistis

 Rasa Ingin tahu

 Komunikatif

 Religius

 Jujur

 Toleran

 Disiplin

 Kerja keras

 Kreatif

 Mandiri

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

 Peduli lingkungan,

 Cinta Damai
MA, MK, BPK,  Senang membaca
dan lain-lain
 Peduli sosial

DPR, Presiden,

seperti MPR,

 Bersahabat/Komun

 Menghargai

dalam susunan

tingkat pusat,

 Cinta tanah air

kebangsaan

 Semangat

Karakter bangsa

Dan

Nilai Kewirausahaan
Kompetensi

Pencapaian

Indikator

sikap

kegiatan yang
dilakukan
lembaga

dalam susunan
pemerintahan
tingkat pusat

seperti MPR,

tingkat pusat

pemerintahan

Tes skala

sumber tentang

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

dari berbagai

- Membuat kliping

BPK

MA, MK dan

DPR, Presiden,

seperti MPR,

tingkat pusat

pemerintahan

lembaga

- Membuat susunan

Pembelajaran

lembaga negara

, dll

MA, MK, BPK

DPR, Presiden,

seperti MPR,

tingkat pusat

pemerintah

Lembaga

Materi Ajar

Kegiatan

tugas lembaga-

 Menjelaskan

BPK

MAK, MK dan

DPR, Presiden,

seperti MPR,

tingkat pusat

pemerintahan

lembaga

lembaga-

 Mengidentifikasi

Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat

3.Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat

IV (Empat) / 2 (dua)

PKn

lembaga negara

lembaga-

3.1. Mengenal

Kompetensi Dasar

:

KELAS / SEMESTER

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

uk

KeberanianUnt

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

pemerintahan?

ada

negara harus

dalam suatu

Mengapa

Instrumen

Contoh

AW

-

Belajar

Sumber/Alat
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kegiatan yang
dilakukan
lembaga

lembaga negara
tingkat pusat

dan tanggung
jawab lembagalembaga
pemerintahan
tingkat pusat

tingkat pusat,

seperti

presiden, wakil

presiden, dan

para menteri

BPK

MA, MK dan

DPR Presiden,

seperti MPR,

wewenang tugas

- Mendiskusikan

hasil kliping

BPK berdasarkan

MA, MK dan

DPR, Presiden,

seperti MPR,

tingkat pusat

pemerintahan

berbagai macam

- Mengomentari

BPK

MA, MK dan

DPR, Presiden,

Pembelajaran

lembaga-

Materi Ajar

tanggung jawab

 Menjelaskan

Kompetensi

Pencapaian

secara kelompok

sukses

 Motivasi kuat untuk

Nilai Kewirausahaan

Kegiatan

pemerintahan

 Saling berbagi

 Bertanggung jawab

 Respek

 Percaya

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

Karakter bangsa

Dan

Indikator

organisasi

3.2 Menyebutkan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Teknik
Instrumen

Bentuk

Penilaian

Instrumen

Contoh

AW

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

menarik

diskusi kelas yang

dinding dari hasil

- Membuat majalah

dll

MA, MK, BPK

DPR, Presiden,

seperti MPR,

tingkat pusat

pemerintah

lembaga

jawab lembaga-

dan tanggung

wewenang, tugas

kelompok tentang

kesimpulan secara

- Merumuskan

Pembelajaran
Teknik
Instrumen

Bentuk
Instrumen

Contoh

AW

NIP.

…………………………..

NIP.

……………………………

Guru Kelas / Guru MP

Materi Ajar

Penilaian

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi

Pencapaian

Kegiatan

………………20…..

Nilai Kewirausahaan

Indikator

Mengetahui,

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya
Belajar

Sumber/Alat
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:

:

Standar Kompetensi

Tem a

 Bersahabat/

lingkungannya

 Kerja keras

 Jujur

 Disiplin

 Inovatif

 Tanggung jawab

 Kerjasama

 Pantang menyerah

 Komitmen

 Realistis

 Rasa Ingin tahu

 Komunikatif

 Senang membaca

 Peduli sosial

 Peduli lingkungan,

 Religius

 Jujur

 Toleran

 Disiplin

 Kerja keras

 Kreatif

 Mandiri

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

 Cinta Damai

Komunikatif

Prestasi

 Menghargai

pengaruh

globalisasi di

 Cinta tanah air

kebangsaan

 Semangat

Karakter bangsa

Dan

Nilai Kewirausahaan

Globalisasi

sebelum dan

lingkungan

globalisasi di

lingkungannya

sebelum dan

sesudah

globalisasi di

lingkungan

masyarakat

globalisasi

negatif

masyarakat

kehidupan

- Membandingkan

sesudah

positif dan

- Pengaruh

n kehidupan

- Membandingka

sumber

dilingkungannya

lingkungan

lingkungannya

contoh

tentang globalisasi

- Membuat kliping

dari berbagai

globalisasi di

globalisasi

pengertian tentang

berbagai sumber

- Mencari dari

Pembelajaran

Kegiatan

globalisasi di

- Contoh-contoh

si contoh-

globalisasi

- Pengertian

MATERI AJAR

- Mengidentifika

arti globalisasi

- Menjelaskan

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

IV (Empat) / 2 (dua)

PKn

sederhana

contoh

4.1.Memberikan

Kompetensi Dasar

:

KELAS / SEMESTER

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

sikap

- Tes skala

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

skala sikap.

Mengisi kolom

terjadi?

globalisasi

Mengapa

Instrumen

Contoh

4JP

AW

, dll )

penggaris

- Spidol,

dsb)

internet,

mall, HP,

(misal:

an

- Lingkung

koran

majalah

buku,

- Buku-

Belajar

Sumber/Alat
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 Saling berbagi

 Bertanggung jawab

internasional

 Jujur

 Senang membaca

 Kepemimpinan

 Kerja keras

Komunikatif

dalam misi

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

 Cinta Damai

Prestasi

 Bersahabat/

 Menghargai

Indonesia

ditampilkan

 Cinta tanah air

budaya

yang pernah

kebangsaan

asi jenis

kebudayaan

- jenis-jenis

- Mendiskusikan

lingkungannya

Pembelajaran

Indonesia

budaya

jenis-jenis
Indonesia

budaya

ciri budaya daerah

- Menjelaskan ciri-

nyanyian dsb)

pakaian daerah,

istiadat, tarian,

(misalnya : adat

Indonesia

jenis budaya

- Mengidentifikasi

globalisasi

pengaruh

dinding tentang

- Membuat majalah

lingkungannya

globalisasi di

positif dan negatif

tentang pengaruh

kesimpulan

- Membuat

lingkungannya

globalisasi di

dan negatif

Menjelaskan

MATERI AJAR

 Respek

-

Kompetensi

Pencapaian

Kegiatan

pengaruh positif

sukses

 Motivasi kuat untuk

Nilai Kewirausahaan

Indikator

 Percaya

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

Karakter bangsa

Dan

4.2. Mengidentifik  Semangat

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

wilayah Mana?

dari berasal

Tari Pendet

Instrumen

Contoh

4JP

AW

budaya

dan foto

- Gambar

koran

dan

majalah

buku

- Buku-

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

 Tanggung jawab

 Kerjasama

 Pantang menyerah

 Komitmen

 Realistis

 Rasa Ingin tahu

 Komunikatif

 Motivasi kuat untuk

 Religius

 Jujur

 Toleran

 Disiplin

 Kerja keras

 Kreatif

 Mandiri

 Demokratis

Saling berbagi

 Bertanggung jawab

 Respek

 Percaya

sukses

 Inovatif

 Peduli lingkungan,

 Rasa ingin tahu

 Disiplin

Nilai Kewirausahaan

 Peduli sosial

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

diluar negeri

luar negeri

ditampilkan di

ditampilkan

Indonesia yang

Indonesia yang

- Kebudayaan

MATERI AJAR

si kebudayaan

- Mengidentifika

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

ditampilkan di

Indonesia

ketika budaya

perasaannya

tentang ungkapan

keragaman

- Membuat

di luar negeri

budaya Indonesia

ditampilkannya

manfaat

- Menjelaskan

luar negeri

ditampilkan di

Indonesia yang

jenis-jenis budaya

- Membuat daftar

Indonesia

daerah di

tentang budaya

- Membuat kliping

masyarakat)

upacara adat,

perkawinan,

(seperti : adat

di Indonesia

Pembelajaran

Kegiatan

sikap

- Tes skala

- Produk

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Instrumen

Bentuk

Penilaian

sikap

Kolom

Mengisi
skala

Instrumen

Contoh

AW

tulis, dll

, papan

penggaris

tipex,

spidol,

karton,

- Kertas

Indonesia

Belajar

Sumber/Alat
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lingkungannya

 Disiplin

 Inovatif

 Tanggung jawab

 Kerjasama

 Pantang menyerah

 Komitmen

 Realistis

 Rasa Ingin tahu

 Komunikatif

 Motivasi kuat untuk

 Peduli sosial

 Peduli lingkungan,

 Religius

 Jujur

 Toleran

 Disiplin

 Kerja keras

 Kreatif

 Mandiri

 Demokratis

globalisasi di

globalisasi

(misal :
kafe, alat

globalisasi di
lingkungannya

menangkal
pengaruh

 Saling berbagi

manfaat mampu

- Menjelaskan

an sekitar

pengaruh

n, dll)

pergaula

asi, etika

transport

- Lingkung
terhadap

globalisasi

dll)

internet,

HP,

makanan,

: pakaian,

si (misal

globalisa

pengaruh

foto

- Gambar,

koran

dan

majalah

buku,

- Buku-

ditunjukkan

4JP

Belajar

Sumber/Alat

dari pengaruh

Perilaku

Pengamatan

Globalisasi ?

Apa itu

Instrumen

AW

yang negatif

sikap

- Tes skala

Pengaruh

Daftar

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Contoh

sikap yang harus

- Mendiskusikan

- Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

akibat perilaku

sikap menolak

- menunjukkan

dan negatif

negatif akibat
lingkungan

pengaruh positif

si perilaku yang

gaya hidup, dll)

massa, elektronik,

: melalui media

lingkungan (misal

globalisasi di

pengaruh

- Mengidentifikasi

luar negeri

Pembelajaran

- Membuat daftar

globalisasi

pengaruh

Sikap terhadap

MATERI AJAR

Kegiatan

- Mengidentifika

globalisasi

pengaruh

sikap terhadap

- Menentukan

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

 Bertanggung jawab

 Respek

 Percaya

sukses

 Jujur

 Senang membaca

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

Nilai Kewirausahaan

 Cinta Damai

ikatif

 Bersahabat/Komun

Prestasi

 Menghargai

globalisasi

yang terjadi di

 Cinta tanah air

kebangsaan

 Semangat

Karakter bangsa

Dan

pengaruh

sikap terhadap

4.3.Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
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Kompetensi Dasar

lingkungannya

terjadi di

globalisasi yang

pengaruh

sikapnya terhadap

karangan tentang

- Membuat

baik)

: yang kurang

globalisasi (misal

Pembelajaran
Teknik
Instrumen

Bentuk
Instrumen

Contoh

AW

NIP.

…………………………..

Belajar

Sumber/Alat

NIP

……………………………

Guru Kelas / Guru MP

MATERI AJAR

Penilaian

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi

Pencapaian

Kegiatan

………………20…..

Nilai Kewirausahaan

Indikator

Mengetahui,

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
Pendidikan Kewarganegaraan
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.
Kompetensi Dasar
3.1. Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR,
DPR, Presiden, MA, MK, BPK, dan lain-lain
3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti presiden, wakil presiden, dan para
menteri.
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengidentifikasi lembaga lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden,
MAK, MK dan BPK
 Menjelaskan tugas lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat
 Menjelaskan tanggung jawab lembaga-lembaga negara tingkat pusat
 Mengidentifikasi organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti presiden, wakil presiden, dan
para menteri
 Menjelaskan tugas organisasi pemerintahan tingkat pusat
 Menjelaskan tanggung jawab organisasi pemerintahan tingkat pusat
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan tentang tugas dan wewenang MPR
 Menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPR
 Menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPD
 Menjelaskan tentang tugas dan wewenang Presiden
 Menjelaskan tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung
 Menjelaskan tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi
 Menjelaskan tentang tugas dan wewenang BPK
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 Mengomentari berbagai macam kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintahan tingkat pusat
seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK berdasarkan hasil kliping
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1
2
3
4
5
6

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Senang Membaca

7
8
9
10
11

Peduli Sosial
Peduli Lingkungan
Religius
Jujur
Toleran

12
13
14
15
16

Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Disiplin
Demokratis

17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Percaya
Respek
Bertanggungjawab
Saling Berbagi

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Bersama kelompok diskusi membuat susunan lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti MPR,
DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dan mempresentasikan nya
 Membuat kliping dari berbagai sumber tentang kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintahan
tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK sebagai tugas individu
 Mendiskusikan secara kelompok wewenang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga
pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR Presiden, MA, MK dan BPK
 Mendiskusikan secara kelompok wewenang tugas dan tanggung jawab organisasi pemerintahan
tingkat pusat, seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri
 Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas
 Membuat majalah dinding dari hasil diskusi kelas yang menarik
Materi Ajar
Lembaga pemerintah tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK , dll
Alokasi Waktu: 8 x 35 menit (4 pertemuan).
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
 Pendekatan kontekstual.
 Pendekatan Cooperative Learning.
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 Diskusi kelompok
 Penugasan.
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk
lembar kerja, tugas mencari materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi
untuk dapat dikembangkan siswa, dari media interaktif, dsb) mengenai susunan lembaga
pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK
Elaborasi
 Siswa bersama kelompok diskusi membuat susunan lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti
MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK
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Pertemuan 2
 Siswa mempresentasikan susunan lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR,
Presiden, MA, MK dan BPK
 Guru dan siswa membahas tugas dan wewenang MPR
 Guru dan siswa membahas tugas dan wewenang DPR
 Guru dan siswa membahas tugas dan wewenang DPD
 Guru dan siswa membahas tugas dan wewenang Presiden
 Guru dan siswa membahas tugas dan wewenang Mahkamah Agung
 Guru dan siswa membahas tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi
 Guru dan siswa membahas tugas dan wewenang BPK
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan tentang tugas dan wewenang MPR
 Siswa menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPR
 Siswa menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPD
 Siswa menjelaskan tentang tugas dan wewenang Presiden
 Siswa menjelaskan tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung
 Siswa menjelaskan tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi
 Siswa menjelaskan tentang tugas dan wewenang BPK
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi
 Guru menugaskan siswa untuk mempersiapkan bahan klipping tentang kegiatan yang dilakukan
lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK

Pertemuan 3
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai susunan lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti MPR,
DPR, Presiden, MA, MK dan BPK
Elaborasi
 Siswa membuat kliping dari berbagai sumber tentang kegiatan yang dilakukan lembaga
pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK sebagai tugas
individu
 Siswa mengomentari berbagai macam kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintahan tingkat
pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK berdasarkan hasil kliping
 Siswa mendiskusikan secara kelompok wewenang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga
pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR Presiden, MA, MK dan BPK
 Siswa mendiskusikan secara kelompok wewenang tugas dan tanggung jawab organisasi
pemerintahan tingkat pusat, seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri
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Pertemuan 4
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas
Konfirmasi
 Guru dan siswa merumuskan kesimpulan secara kelompok tentang wewenang, tugas dan
tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA,
MK, BPK dll
 Siswa dengan dibimbing guru membuat majalah dinding dari hasil diskusi kelas yang menarik
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Sumber/Bahan Belajar
 Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas IV, terbitan ESIS,
karangan Dra. Dyah Sriwilujeng, P.Pd.)
 Orang tua.
 Teman.
 Lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dst.
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
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Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah
 Menjodohkan

Check
V
V
V

 Isian singkat
 Uraian

V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Check
V
V
V
V






Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk

Check
V

 Tes uji petik kerja prosedur
 Tes uji petik kerja prosedur dan produk
 Pekerjaan rumah

V

 Tugas Proyek

V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )

V

 Pedoman wawancara
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V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
 Mengapa dalam suatu negara harus ada pemerintah?
 Lembaga negara yang termasuk lembaga legislatif adalah ....
 BPK kependekan dari ....
 Menteri yang mengurus masalah keamananan dan ketertiban Negara adalah ....
 Lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang adalah ....
 Menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh menteri departemen adalah ....
 Untuk menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh ....
 Presiden dan wakil presiden dipilih melalui
 Untuk menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh ....
 Presiden dan wakil presiden dipilih melalui ....
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
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4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1

432

jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : PKn
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1
2
3
4
5
6

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Senang Membaca

7
8
9
10
11

Peduli Sosial
Peduli Lingkungan
Religius
Jujur
Toleran

12
13
14
15
16

Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Disiplin
Demokratis

17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Percaya
Respek
Bertanggungjawab
Saling Berbagi

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------433

Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
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2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Buatlah kliping tentang kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti
MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK!
 Diskusikanlah wewenang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan tingkat
pusat seperti MPR, DPR Presiden, MA, MK dan BPK !
Format Penilaian Produk Kliping:
Aspek Yang Dinilai
No

Nama Siswa

A

B

C

D

Skor

E

Skor maksimum = 16
A. Materi kliping sesuai dengan tugas.
B. Kelengkapan penjelasan tema kliping.
C. Sistematika sajian
D. Kerapihan
E. Kebersihan
Penilaian Diskusi dengan Teman Sebangku
No

Nama

Keaktifan
1

2

3

Ketepatan
4

1

Keterangan :
1. Sangat Baik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang
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2

3

Kerjasama
4

1

2

3

4

Skor

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
Pendidikan Kewarganegaraan
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
4. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.
Kompetensi Dasar
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan
internasional
4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan arti globalisasi
 Mengidentifikasi contoh-contoh globalisasi di lingkungan
 Membandingkan kehidupan masyarakat lingkungan sebelum dan sesudah globalisasi
 Menceritakan proses globalisasi.
 Menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan, permainan, dan kebudayaan.
 Menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi
 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi
 Mengidentifikasi perilaku yang negatif akibat globalisasi
 menunjukkan sikap menolak akibat perilaku yang negatif dari pengaruh globalisasi
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan pengertian tentang globalisasi
 Menjelaskan perbedaan kehidupan masyarakat lingkungan sebelum dan sesudah globalisasi
 Menjelaskan pengaruh positif dan negatif globalisasi di lingkungannya
 Menjelaskan ciri-ciri budaya daerah di Indonesia (seperti : adat perkawinan, upacara adat,
masyarakat)
 Menjelaskan manfaat ditampilkannya budaya Indonesia di luar negeri
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 Menjelaskan sikap yang harus ditunjukkan terhadap pengaruh globalisasi di lingkungannya
 Menjelaskan manfaat mampu menangkal pengaruh globalisasi (misal : yang kurang baik)
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1
2
3
4
5
6

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Senang Membaca

7
8
9
10
11

Peduli Sosial
Peduli Lingkungan
Religius
Jujur
Toleran

12
13
14
15
16

Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Disiplin
Demokratis

17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Percaya
Respek
Bertanggungjawab
Saling Berbagi

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Membuat kliping tentang globalisasi dilingkungannya dari berbagai sumber
 Mendiskusikan pengaruh positif dan negatif globalisasi di lingkungannya
 Membuat majalah dinding tentang pengaruh globalisasi
 Membuat kliping tentang budaya daerah di Indonesia
 Membuat daftar jenis-jenis budaya Indonesia yang ditampilkan di luar negeri
 Membuat daftar pengaruh positif dan negatif globalisasi di lingkungan
 Mendiskusikan sikap yang harus ditunjukkan terhadap pengaruh globalisasi di lingkungannya
 Membuat karangan tentang sikapnya terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di
lingkungannya
Materi Ajar
 Sikap terhadap pengaruh globalisasi
 Jenis-jenis budaya Indonesia
Alokasi Waktu:
12 x 35 menit (6 pertemuan).
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Pendekatan dan Metode Pembelajaran
 Pendekatan kontekstual.
 Pendekatan Cooperative Learning.
 Diskusi Kelompok
 Penugasan.
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru member stimulus kepada siswa untuk mencari dari berbagai sumber pengertian tentang
globalisasi
Elaborasi
 Siswa membuat kliping tentang globalisasi di lingkungannya dari berbagai sumber
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 Guru dan siswa membandingkan kehidupan masyarakat lingkungan sebelum dan sesudah
globalisasi di lingkungannya
Pertemuan 2
 Siswa mendiskusikan pengaruh positif dan negatif globalisasi di lingkungannya
 Siswa membuat laporan hasil diskusi
Konfirmasi
 Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang pengaruh positif dan negatif globalisasi di
lingkungannya berdasarkan hasil diskusi
 Siswa membuat majalah dinding tentang pengaruh globalisasi
Pertemuan 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai pengaruh positif dan negatif globalisasi di lingkungannya
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mengidentifikasi jenis budaya Indonesia
(misalnya : adat istiadat, tarian, pakaian daerah, nyanyian dsb)
Elaborasi
 Guru menjelaskan ciri-ciri budaya daerah di Indonesia (seperti : adat perkawinan, upacara adat,
masyarakat)
 Siswa membuat kliping tentang budaya daerah di Indonesia

Pertemuan 4
 Siswa membuat daftar jenis-jenis budaya Indonesia yang ditampilkan di luar negeri
Konfirmasi
 Guru menjelaskan manfaat ditampilkannya budaya Indonesia di luar negeri
 Siswa membuat keragaman tentang ungkapan perasaannya ketika budaya Indonesia ditampilkan
di luar negeri
Pertemuan 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mengidentifikasi pengaruh globalisasi di
lingkungan (misal : melalui media massa, elektronik, gaya hidup, dll)
Elaborasi
 Siswa membuat daftar pengaruh positif dan negatif globalisasi di lingkungan
 Siswa mendiskusikan sikap yang harus ditunjukkan terhadap pengaruh globalisasi di
lingkungannya
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Pertemuan 6
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
Konfirmasi
 Guru menjelaskan manfaat mampu menangkal pengaruh globalisasi (misal : yang kurang baik)
 Siswa membuat karangan tentang sikapnya terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di
lingkungannya

Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh
nilai yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Sumber/Bahan Belajar
 Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas IV, terbitan ESIS,
karangan Dra. Dyah Sriwilujeng, P.Pd.)
 Orang tua.
 Teman.
 Lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dst.

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
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Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah
 Menjodohkan

Check
V
V
V

 Isian singkat
 Uraian

V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Check
V
V
V
V






Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk

Check
V

 Tes uji petik kerja prosedur
 Tes uji petik kerja prosedur dan produk
 Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
 Apa yang dimaksud globalisasi?
 Bagaimana dampaknya bagi Bangsa Indonesia?
 Sebutkan hasil globalisasi dalam bidang teknologi !
 Apa yang kamu ketahui tentang hal-hal negatif dari pengaruh globalisasi ?
 Apa yang kamu ketahui tentang hal-hal positif dari pengaruh globalisasi ?
 Bagaimana cara kamu menyikapi globalisasi ?
 Kata globalisasi berasal dari kata globe yang artinya ?
 Berikanlah contoh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaam kita !
 Salah satu dampak negatif dari tayangan televisi terhadap dunia pendidikan adalah ?
 Bagaimana sikap kita terhadap cara berpakaian artis luar negeri yang ber penampilan tidak
sopan?
 Apakah pakaian praktis itu ?
 Apa pengaruh positif dari budaya Barat ?

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
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2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
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Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : PKn
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

NILAI KARAKTER mata pelajaran PKn
1
2
3
4
5
6

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Senang Membaca

7
8
9
10
11

Peduli Sosial
Peduli Lingkungan
Religius
Jujur
Toleran
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12
13
14
15
16

Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Disiplin
Demokratis

17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Percaya
Respek
Bertanggungjawab
Saling Berbagi

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
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5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Buatlah kliping tentang globalisasi dilingkunganmu!
 Diskusikanlah pengaruh positif dan negatif globalisasi di lingkungannya!
 Buatlah majalah dinding tentang pengaruh globalisasi!
 Buatlah kliping tentang budaya daerah di Indonesia!
 Buatlah daftar jenis-jenis budaya Indonesia yang ditampilkan di luar negeri!
 Buatlah daftar pengaruh positif dan negatif globalisasi di lingkungan!
 Diskusikanlah sikap yang harus ditunjukkan terhadap pengaruh globalisasi di lingkungannya!
 Buatlah karangan tentang sikapnya terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya!
Format Penilaian Produk Kliping:
Aspek Yang Dinilai
No

Nama Siswa

A

B

C

D

Skor maksimum = 16
A. Materi kliping sesuai dengan tugas.
B. Kelengkapan penjelasan tema kliping.
C. Sistematika sajian
D. Kerapihan
E. Kebersihan
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E

Skor

Format Penilaian Karangan
Materi :...............................................

Skor

Tanda Baca

Kosakata

Nama Siswa
Isi

No

Tata Bahasa

Kriteria Yang Di
Ukur

Jumlah Skor Maksimum 16
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI

NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1
2
3

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik
Kerja sama kelompok
Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

450

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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452

:

Standar Kompetensi

 Pantang menyerah

 Rasa ingin tahu

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Kerja keras

 Mandiri

 Teliti

Karakter bangsa

Dan

Nilai Kewirausahaan

dan sebaliknya

sikap

- Tes skala

soal di papan

Perilaku

Pengamatan

tulis

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

yang terbesar

Performance

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

bilangan bulat dari

- Mengurutkan

yang terkecil

yang terkecil

bilangan dari

- Mengurutkan

Pembelajaran

bilangan mulai

Bilangan bulat

MATERI AJAR

Kegiatan

mengurutkan

- Siswa dapat

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat

IV (Empat) / 2 (dua)

Matematika

bilangan bulat  Tekun

4.2. Mengurutkan

Kompetensi Dasar

:

KELAS / SEMESTER

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

LKS

Instrumen

Contoh

4 JP

AW

t Belajar

Sumber/Ala
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Dan

Karakter bangsa

 Teliti

Pantang menyerah

campuran

operasi hitung  Tekun

4.3. Melakukan

bulat

n bilangan

4.2. Mengurangka

 Kerja keras

bulat

 Rasa ingin tahu

 Tekun

n bilangan

4.3. Menjumlahka  Teliti

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

 Kreatif

 Mandiri

sukses

Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

pada

mengambil

 Berorientasi

risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Nilai Kewirausahaan

-

Penjumlahan

-

operasi hitung

menjawab

- Siswa dapat

dan perkalian

-

mengalikan

bilangan bulat dan

Menjumlahkan

Tertulis

sikap

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

tulis

4.512

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

soal di papan

- Tes skala

Performance

Tertulis

Perilaku

Pengamatan

9100 - 1.355 -

10.000

bulat kurang
10.000

kurang dari

bilangan bulat

Mengurangkan

tiga bilangan

mengurangkan

sikap

- Tes skala

tulis

soal di papan

Keberanian
Mengerjakan

Performance

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

5000

5000

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

kurang dari

tiga angka

tiga bilangan

- Menjumlahkan

Pembelajaran

bulat kurang dari

Pengurangan

Penjumlahan

MATERI AJAR

Kegiatan

bilangan bulat

mejumlahkan

Siswa dapat

- Siswa dapat

-

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

LKS

LKS

LKS

Instrumen

Contoh

4 JP

2 JP

AW

2

P

J

t Belajar

Sumber/Ala
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-

Kompetensi Dasar

 Pantang menyerah

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

Nilai Kewirausahaan

bilangan bulat

pengurangan

bilangan bulat

pembagian

mengurangkan

perkalian dan

- Mengalikan dan

operasi hitung

menjawab

- 2/3 x 4 – 98

mengurangkan

- Siswa dapat

dan

perkalian dan

Menjumlahkan

-

menjawab
operasi hitung

242 + 159 x 9

-

- siswa dapat

Pengamatan
Perilaku

sikap

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Tes skala

Performance

Uraian

PG, Isian,

Perilaku
Tertulis

Pengamatan
sikap

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

tulis

Tes skala

Performance

Tertulis

sikap

- Tes skala

Keberanian

Instrumen

soal di papan

Performance

Teknik

Bentuk

Mengerjakan

Pembelajaran

Penilaian

dan perkalian

MATERI AJAR

Kegiatan

penjumlahan

campuran

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

LKS

LKS

Instrumen

Contoh

4 JP

4 JP

AW

t Belajar

Sumber/Ala
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NIP.

NIP

……………………………

Guru Kelas / Guru MP

Kepala Sekolah SD/MI

…………………………..

………………20…..

Mengetahui,
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:

Standar Kompetensi

Dan

 Tekun

arti pecahan

pecahan

bentuk

berbagai

hanakan

4.3. Menyeder-

 Pantang menyerah

 Rasa ingin tahu

dan urutannya  Kerja keras

 Teliti

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

Nilai Kewirausahaan

3/9; 4/20

pecahan biasa

an bentuk

- Bentuk

¼; ½; 1/3

- Arti bilangan :

Pembelajaran

sederhana : 2/8;

Materi Ajar

Kegiatan

menyederhanak

- Siswa dapat

dari terkecil

dan urutannya

arti pecahan

menjelaskan

- Siswa dapat

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

6.Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

IV (Empat) / 2 (dua)

Matematika

Karakter bangsa

4.2. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

:

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

KELAS / SEMESTER

Teknik

Tes skala

Performance

Pengamatan

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Perilaku
Tertulis

Pengamatan
sikap

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

Tes skala

Performance

Tertulis

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

JP

24

AW

at Belajar

Sumber/Al
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n pecahan

Dan

Karakter bangsa

 Pantang menyerah

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

 Kreatif

 Mandiri

sukses

Nilai Kewirausahaan

 Tekun

4.4. Menjumlahka  Teliti

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

- Siswa dapat

- Menjumlahkan

Keberanian

PG, Isian,

Perilaku

sikap
Tertulis

Pengamatan

Tes skala

tulis

soal di papan

Performance

Mengerjakan

sama

pecahan biasa
sama

berpenyebut

bilangan

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Tertulis

Pengamatan

sikap

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Instrumen

Tes skala

Performance

Tertulis

sikap

Teknik

Bentuk

Penilaian

berpenyebut

bilangan

- Menjumlahkan

menjumlahkan

- Siswa dapat

ke desimal

pecahan biasa

: 1/4 ; 1/5; 2/5

an bentuk

- Bentuk pecahan

Pembelajaran

biasa ke desimal

Materi Ajar

Kegiatan

menyederhanak

- siswa dapat

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

LKS

Contoh Instrumen

2 JP

2 JP

6 JP

AW

at Belajar

Sumber/Al
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n pecahan

Dan

Karakter bangsa

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Rasa ingin tahu

 Berani mengambil

 Berorientasi pada

risiko

 Kreatif

 Kerja keras

 Mandiri

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

pecahan biasa
berpenyebut
sama

dua bilangan
pecahan biasa
berpenyebut
sama

dua bilangan

mengurangkan

- siswa dapat

desimal

- Mengurangkan

pecahan decimal

dua bilangan
pecahan

dua bilangan

menjumlahkan

- Siswa dapat

- Menjumlahkan

tidak sama

berpenyebut
tidak sama

berpenyebut

pecahan biasa

 Pantang menyerah

 Realistis

pecahan

bilangan

 Kerjasama

Pembelajaran
bilangan

Materi Ajar

Kegiatan

menjumlahkan

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

 Tanggung jawab

Nilai Kewirausahaan

 Tekun

4.5. Mengurangka  Teliti

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Pengamatan
Perilaku

sikap

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Tes skala

Performance

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

sikap
Tertulis

Pengamatan

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

Instrumen

Tes skala

Performance

Teknik

Bentuk

Penilaian

LKS

Contoh Instrumen

2 JP

4 JP

AW

at Belajar

Sumber/Al
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Dan

Karakter bangsa

 Rasa ingin tahu

berkaitan

pecahan

 Pantang menyerah

 Kerja keras

yang

dengan

 Tekun

n masalah

4.6. Menyelesaika  Teliti

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

secara
berkelompok

dalam cerita

- Mengurangkan

berkelompok

secara

mengulang

- siswa dapat

cerita

melalui soal

pengurangan

dan

penjumlahan

menyelesaikan

- Siswa dapat

- Menugaskan

100

bernilai per 100

pecahan desmal

 Disiplin

 Inovatif

nilai tempat per

bilangan

 Jujur

- Mengurangkan

Pembelajaran

pecahan decimal

Materi Ajar

Kegiatan

mengurangkan

- Siswa dapat

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

Nilai Kewirausahaan

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Tertulis

Pengamatan

sikap

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Tes skala

Performance

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

LKS

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

4 JP

AW

at Belajar

Sumber/Al
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Kompetensi Dasar

NIP.

…………………………..
NIP

at Belajar

Sumber/Al

……………………………

Guru Kelas / Guru MP

Perilaku

………………20…..

Pengamatan

sikap

Contoh Instrumen

AW

Kepala Sekolah SD/MI

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

Tes skala

tulis

 Pantang menyerah
teman sendiri

soal di papan

perumpamaan

 Komitmen

Mengerjakan

pecahan dan

Keberanian

Instrumen

pengurangan

Performance

Teknik

Bentuk

 Kerjasama

dan perorangan

Pembelajaran

Penilaian

 Tanggung jawab

Materi Ajar

Kegiatan

menggunakan

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

 Inovatif

Nilai Kewirausahaan

Mengetahui,

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya
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:

Standar Kompetensi

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

bilangan

Romawi

 Pantang menyerah

 Tekun

 Teliti

Karakter bangsa

Dan

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

Nilai Kewirausahaan

ditulis

bilangan

sehari-hari

kehidupan

Romawi dalam

contohnya

- Memberi

menggunakan

- Siswa dapat

Pengamatan
Perilaku

sikap

tulis
Tes skala

soal di papan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

menuliskannya

Performance

Tertulis

Teknik

Bentuk

Mengerjakan

Romawi

bilangan

cara membaca

- Menguraikan

Pembelajaran

Penilaian

cara

Materi Ajar

Kegiatan

Romawi dan

bilangan

lambang

menyebutkan

- siswa dapat

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

7. Menggunakan lambang bilangan Romawi

IV (Empat) / 2 (dua)

Matematika

lambang

4.2. Mengenal

Kompetensi Dasar

:

KELAS / SEMESTER

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

4 JP

AW

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Tekun

sebaliknya

Romawi dan

bilangan

 Pantang menyerah

 Rasa ingin tahu

cacah sebagai  Kerja keras

 Teliti

bilangan

Karakter bangsa

4.3. Menyatakan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

sukses

 Motivasi kuat untuk

Nilai Kewirausahaan

dari 100

Romawi kurang

menjadi

bilangan cacah

menuliskan

mengganti dan

siswa dapat

Pengamatan
Perilaku

Tes skala
sikap

tulis

kurang dari 100

soal di papan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

bilangan cacah

Performance

Tertulis

Teknik

Bentuk

menjadi

menuliskan

- Mengganti dan

bergantian

secara

- Mengganti

Pembelajaran

Penilaian

Mengerjakan

Materi Ajar

Kegiatan

Romawi

bilangan

menuliskan

mengganti dan

- Siswa dapat

-

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

LKS

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

6 JP

AW

Belajar

Sumber/Alat
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:

Standar Kompetensi

Dan

 Tekun

sederhana

 Pantang menyerah

 Rasa ingin tahu

bangun ruang  Kerja keras

 Teliti

sifat-sifat

Karakter bangsa

4.2. Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Nilai Kewirausahaan

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

yang simetris

ciri bangun datar

mengidentifikasi

- siswa dapat

ciri-cirinya

Pengamatan
Perilaku

Tes skala
sikap

tulis

soal di papan

Performance

Tertulis

Non Test

Teknik

Bentuk

Mengerjakan

- Menyebutkan

- Mengelompokkan

Pembelajaran

Penilaian

simetris

Materi Ajar

Kegiatan

dan tidak

yang simetris

n bangun datar

mengelompokka

- Siswa dapat

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

8.Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar

IV (Empat) / 2 (dua)

Matematika

 Mandiri

:

GEOMETRI DAN PENGURANGAN

:

MATA PELAJARAN

KELAS / SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

4 JP

AW

Belajar

Sumber/Alat
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 Teliti

 Tekun

 Kerja keras

 Rasa ingin tahu

jaring-jaring

balok dan

kubus

Karakter bangsa

Dan

4.3. Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

Nilai Kewirausahaan

beraturan

yang tidak

kertas

suatu bangun

balok dan kubus

menggambar

- Menggambar

menggunakan

sumbu simetri
datar

- Melipat bangun

Menentukan

- Siswa dapat

-

datar sederhana

pada bangun

garis simetri

menggunakan

dan

- Mengidentifikasi

- Menggambar

sisinya tak

bangun datar
simetris

bangun datar

- Menyebutkan

menyebutkan

- Siswa dapat

persegi panjang

Menggambar
bangun persegi,

-

Pembelajaran

yang simetris

Materi Ajar

Kegiatan

bangun datar

- Menggambar

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

Performance

Tertulis

Teknik

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

LKS

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

4JP

4 JP

4 JP

AW

3

P

J

Belajar

Sumber/Alat
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Dan

 Pantang menyerah

Karakter bangsa

 Rasa ingin tahu

bangun datar

 Pantang menyerah

 Kerja keras

benda dan

simetris

 Tekun

asi benda-

4.4. Mengidentifik  Teliti

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

bentuk simetri

yang mempunyai

benda-benda

mengidentifikasi

- Siswa dapat

kubus dan balok

sisi-sisi bangun

membedakan

almari

benda meja tulis,

- Memperhatikan

kedua bangun

Pengamatan
Perilaku

sikap

tulis

soal di papan

Mengerjakan

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Tes skala

Performance

Tertulis

Perilaku

tulis

soal di papan

Instrumen

sikap

Teknik

Bentuk

 Jujur

- Membedakan ciri

Pembelajaran

Penilaian

Pengamatan

Materi Ajar

Kegiatan

Tes skala

- Siswa dapat

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

Nilai Kewirausahaan

LKS

Contoh Instrumen

4 JP

4 JP

AW

Belajar

Sumber/Alat
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datar

suatu bangun

Keberanian

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Guru Kelas / Guru MP

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

6 JP

Belajar

Sumber/Alat

Kepala Sekolah SD/MI

Perilaku

sikap

LKS

Contoh Instrumen

AW

………………………20…….

Pengamatan

Tes skala

tulis

soal di papan

Performance

Tertulis

Teknik

Bentuk

Mengerjakan

mencerminkan

- Menggambar dan

Pembelajaran

Penilaian

datar sederhana

Materi Ajar

Kegiatan

cerminan bangun

dan menentukan

bangun persegi

menggambar

- Siswa dapat

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

Mengetahui

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

cerminan

 Inovatif

 Disiplin

 Tanggung jawab

Karakter bangsa

Dan

Nilai Kewirausahaan

hasil pen-

4.5. Menentukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
MATEMATIKA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat
Kompetensi Dasar
5.1 Mengurutkan bilangan bulat
5.2 Menjumlahkan bilangan bulat
5.3 Mengurangkan bilangan bulat
5.4 Melakukan operasi hitung campuran
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan sebaliknya
 Siswa dapat mejumlahkanbilangan bulat tiga angka kurang dari 5000
 Siswa dapat mengurangkan tiga bilangan bulat kurang 10.000
 Siswa dapat menjawab operasi hitung campuran penjumlahan dan perkalian
 Siswa dapat menjawab operasi hitung perkalian dan pengurangan
 Siswa dapat menjawab operasi hitung perkalian dan pembagian
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan sebaliknya
 Menjumlahkan bilangan bulat tiga angka kurang dari 5000
 Mengurangkan tiga bilangan bulat kurang 10.000
 Menjawab operasi hitung campuran penjumlahan dan perkalian
 Menjawab operasi hitung perkalian dan pengurangan
 Menjawab operasi hitung perkalian dan pembagian
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AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Berdiskusi mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar
 Berdiskusi mengerjakan soal mengurangkan bilangan bulat kurang dari 10.000
 Berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal menjumlahkan bilangan bulat dan mengalikan
 Berdiskusi dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan dan mengurangkan
bilangan bulat
 Berdiskusi mengerjakan soal berkaitan mengalikan dan mengurangkan bilangan bulat
Materi Ajar
 Bilangan bulat
 Penjumlahan
 Pengurangan
 Penjumlahan dan perkalian
 Perkalian dan pengurangan
 Perkalian dan pembagian
Alokasi Waktu :
16 JP ( 8x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
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 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan ke 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memperlihatkan bilangan yang tersusun secara acak
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas bersama contoh soal berkaitan dengan mengurutkan bilangan mulai
yang terkecil
 Siswa mengerjakan beberapa soal berkaitan dengan mengurutkan bilangan mulai yang terkecil
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal-soal berkaitan dengan mengurutkan bilangan bulat dari
yang terbesar
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas bersama contoh soal berkaitan dengan mengurutkan bilangan bulat
dari yang terbesar
 Siswa bersama kelompok diskusi mengerjakan beberapa soal berkaitan dengan mengurutkan
bilangan bulat dari yang terbesar
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Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil diskusi kelompok tentang jawaban soal-soal berkaitan dengan
mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar
Pertemuan ke 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai mengurutkan bilangan mulai yang terkecil dan sebaliknya
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan penjumlahan tiga bilangan bulat
kurang dari 5000
 Siswa mengerjakan bebarapa soal menjumlahkan tiga bilangan bulat kurang dari 5000
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal-soal yang baru saja dikerjakan oleh siswa
Pertemuan ke 4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai menjumlahkan tiga bilangan bulat kurang dari 5000
Elaborasi
 Guru memberi contoh mengurangkan bilangan bulat kurang dari 10.000
 Siswa bersama kelompok diskusi mengerjakan soal mengurangkan bilangan bulat kurang dari
10.000 Misal :
9100 - 1.355 - 4.512
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal-soal berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat
kurang dari 10.000
Pertemuan ke 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai mengurangkan bilangan bulat kurang dari 10.000
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat dan
mengalikan
 Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan beberapa soal berkaitan dengan penjumlahan bilangan
bulat dan mengalikan
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas jawaban soal berkaitan dengan menjumlahkan bilangan bulat dan
mengalikan.
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Pertemuan ke 6-7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai menjumlahkan bilangan bulat dan mengalikan
Elaborasi
 Guru memberi contoh pengerjaan soal berkaitan dengan menjumlahkan dan mengurangkan
bilangan bulat
 Siswa berdiskusi dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan dan
mengurangkan bilangan bulat contoh : 242 + 159 x 9
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas jawaban soal menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat.

Pertemuan ke 8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi berkaitan dengan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat
Elaborasi
 Guru memberi contoh pengerjaan soal berkaitan mengalikan dan mengurangkan bilangan bulat
 Siswa berdiskusi kelompok mengerjakan soal berkaitan mengalikan dan mengurangkan bilangan
bulat misal : 2/3 x 4 – 98
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas jawaban soal berkaitan mengalikan dan mengurangkan bilangan
bulat.
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
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 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket Matematika Kelas IV

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal








Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian
Daftar pertanyaan

Check
V






Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman

Check
V
V
V
V

 Buku catatan jurnal
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V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
IPK : Siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan sebaliknya
Semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan nilai bilangan semakin
besar. Sekarang, mari kita lengkapi perbandingan bilangan bulat di bawah ini dengan memberi
tanda lebih besar (>) atau lebih kecil (<).
a. 1 > 0
b. –125 . . . . –152
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c. 0 . . . . –1
d. 101 . . . . 110
e. –6 . . . . –2
IPK : Siswa dapat mejumlahkanbilangan bulat tiga angka kurang dari 5000
 (–2860) + 750 =
 1660 + 330 =
 (–1000) + 1450 =
 2500 + (–750) =
 (–3650) + (–1690) =
 2980 + (–4750) =
IPK : Siswa dapat mengurangkan tiga bilangan bulat kurang 10.000
–500 – (–750) + (–100) =
133 + 233 – (–333) =
13. 660 + (–240) – 350 =
–475 + (–225) – (600) =
1.500 – 750 + (–750) =
IPK : Siswa dapat menjawab operasi hitung campuran penjumlahan dan perkalian
Tentukan hasil operasi hitung berikut ini.
a. 42 + (–35) x 12
b. (–50) – (–25) x 45
IPK : Siswa dapat menjawab operasi hitung perkalian dan pengurangan
75 x 12 – 590
79 x15 -340
69 x 11 -440
IPK : Siswa dapat menjawab operasi hitung perkalian dan pembagian
2/5 x 5 – 27
1/3 x 3 – 45
2/7 x 6 – 57
2/5 x 7 – 64
3/4 x 9 – 35
2/6 x 8 – 16
4/5 x 7 – 46
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Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
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jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
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3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk mengerjakan soal mengurangkan bilangan bulat kurang dari
10.000
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
MATEMATIKA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah
Kompetensi Dasar
6.1 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya
6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk
6.3. Menjumlahkan pecahan
6.4. Mengurangkan pecahan
6.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Siswa dapat menjelaskan arti pecahan dan urutannya dari terkecil
 Siswa dapat menyederhanakan bentuk pecahan biasa
 siswa dapat menyederhanakan bentuk pecahan biasa ke desimal
 Siswa dapat menjumlahkan bilangan pecahan biasa berpenyebut sama
 Siswa dapat menjumlahkan bilangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama
 Siswa dapat menjumlahkan dua bilangan pecahan desimal
 siswa dapat mengurangkan dua bilangan pecahan biasa berpenyebut sama
 Siswa dapat mengurangkan bilangan pecahan desimal bernilai per 100
 Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan melalui soal cerita
 siswa dapat mengulang dalam cerita menggunakan pengurangan pecahan dan perumpamaan
teman sendiri
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya dari terkecil
 Menyederhanakan bentuk pecahan biasa
 Menyederhanakan bentuk pecahan biasa ke desimal
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Menjumlahkan bilangan pecahan biasa berpenyebut sama
Menjumlahkan bilangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama
Menjumlahkan dua bilangan pecahan desimal
Mengurangkan dua bilangan pecahan biasa berpenyebut sama
Mengurangkan bilangan pecahan desimal bernilai per 100
Menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan melalui soal cerita
Mengulang dalam cerita menggunakan pengurangan pecahan dan perumpamaan teman sendiri

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Berdiskusi dan mengerjakan bersama soal berkaitan arti bilangan : ¼; ½; 1/3
 Berdiskusi tentang bentuk-bentuk sederhana lebih lanjut
 Berdiskusi dan mengerjakan soal bersama soal bentuk pecahan biasa ke desimal
 Berdiskusi dan memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan bilangan berpenyebut
sama
 Berdiskusi dan memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan bilangan berpenyebut
tidak sama
 Berdiskusi dan memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan bilangan berpenyebut
tidak sama
 Berdiskusi dan memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan dua bilangan pecahan
desimal
 Berdiskusi membahas dan mengerjakan soal-soal berkaitan mengurangkan dua bilangan pecahan
biasa berpenyebut sama
 Berdiskusi membahas dan mengerjakan soal-soal berkaitan mengurangkan pecahan desimal nilai
tempat per 100
 Melaksanakan tugas kelompok untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan melalui soal
cerita
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Materi Ajar
 Bilangan pecahan
 Pecahan Biasa dan pecahan desimal
 Bilangan pecahan berpenyebut sama
 Bilangan pecahan berpenyebut tidak sama
 Bilangan pecahan desimal
Alokasi Waktu :
28JP ( 14 x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek

Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
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Pertemuan ke 1-2

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memaparkan Arti bilangan : ¼; ½; 1/3
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan arti bilangan : ¼; ½; 1/3
 Siswa berdiskusi dan mengerjakan bersama soal berkaitan arti bilangan : ¼; ½; 1/3
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan arti bilangan : ¼; ½; 1/3

Pertemuan ke 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi berkaitan arti bilangan : ¼; ½; 1/3
Elaborasi
 Guru menerangkan bentuk-bentuk sederhana, misal : 2/8; 3/9; 4/20
 Siswa berdiskusi tentang bentuk-bentuk sederhana lebih lanjut
Konfirmasi
 Guru membimbing siswa menyelesaikan latihan soal berkaitan dengan materi.

Pertemuan ke 5-7

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi tentang bentuk-bentuk sederhana, misal : 2/8; 3/9; 4/20
Elaborasi
 Guru memaparkan perubahan bentuk pecahan biasa ke desimal, misal : 1/4 ; 1/5; 2/5
 Siswa berdiskusi dan mengerjakan soal bersama soal bentuk pecahan biasa ke desimal
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan bentuk pecahan biasa ke desimal

Pertemuan ke 8

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi berkaitan dengan bentuk pecahan biasa ke desimal
Elaborasi
 Guru memaparkan tentang penjumlahan bilangan berpenyebut sama
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan penjumlahan bilangan berpenyebut
sama
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 Siswa berdiskusi dan memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan bilangan
berpenyebut sama
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan menjumlahkan bilangan berpenyebut
sama

Pertemuan ke 9
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi berkaitan dengan menjumlahkan bilangan berpenyebut sama
Elaborasi
 Guru memaparkan tentang penjumlahan bilangan berpenyebut tidak sama
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan penjumlahan bilangan berpenyebut
tidak sama
 Siswa berdiskusi dan memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan bilangan
berpenyebut tidak sama
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan menjumlahkan bilangan berpenyebut
tidak sama

Pertemuan ke 10
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi berkaitan dengan menjumlahkan bilangan berpenyebut tidak sama
Elaborasi
 Guru memaparkan tentang penjumlahan dua bilangan pecahan decimal
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan pecahan
decimal
 Siswa berdiskusi dan memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan dua bilangan
pecahan desimal
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan menjumlahkan dua bilangan pecahan
desimal
Pertemuan ke 11
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi berkaitan dengan menjumlahkan dua bilangan pecahan desimal
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Elaborasi
 Guru memaparkan pengurangkan dua bilangan pecahan biasa berpenyebut sama
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan pengurangkan dua bilangan pecahan
biasa berpenyebut sama
 Siswa berdiskusi membahas dan mengerjakan soal-soal berkaitan mengurangkan dua bilangan
pecahan biasa berpenyebut sama
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan mengurangkan dua bilangan pecahan
biasa berpenyebut sama

Pertemuan ke 12
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi berkaitan dengan mengurangkan dua bilangan pecahan biasa
berpenyebut sama
Elaborasi
 Guru memaparkan pengurangkan pecahan desimal nilai tempat per 100

 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan mengurangkan pecahan desimal nilai
tempat per 100
 Siswa berdiskusi membahas dan mengerjakan soal-soal berkaitan mengurangkan pecahan
desimal nilai tempat per 100
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan mengurangkan pecahan desimal nilai
tempat per 100

Pertemuan ke 13-14
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi berkaitan dengan mengurangkan pecahan desimal nilai tempat per 100
Elaborasi
 Guru memberi contoh penyelesaikan penjumlahan dan pengurangan melalui soal cerita
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan melalui
soal cerita
 Guru menugaskan siswa secara berkelompok untuk menyelesaikan penjumlahan dan
pengurangan melalui soal cerita
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Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban soal berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan melalui
soal cerita
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket Matematika Kelas IV
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V

V
V
V

 Daftar pertanyaan
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Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Check
V
V
V

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

V

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan







Check
V

Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

Contoh soal:
IPK : Siswa dapat menjelaskan arti pecahan dan urutannya dari terkecil
Pak Tani mempunyai sebidang sawah yang luasnya 11/12 hektar. Seluas 2/3 hektar dari sawah
tersebut ditanami padi 1/6 hektar dari sawah tersebut ditanami jagung, dan sisanya ditanami
palawija.
a. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami padi dan jagung?
b. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami palawija?
IPK : Siswa dapat menyederhanakan bentuk pecahan biasa
5/8 - . . . . = 1/4
2/5 + 3/4 - 1/2 = . . .
5/6 - 4/5+ 1/10 =
IPK : Siswa dapat menyederhanakan bentuk pecahan biasa ke desimal
Pak Tani mempunyai sebidang sawah yang luasnya 11/12 hektar. Seluas 2/3 hektar dari sawah
tersebut ditanami padi,1/6
hektar dari sawah tersebut ditanami jagung, dan sisanya ditanami palawija.
a. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami padi dan jagung?
b. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami palawija?
IPK : Siswa dapat menjumlahkan bilangan pecahan biasa berpenyebut sama
3/5 + 1/5 = . . . .
5/7 + . . . . = 1
5/15 + 3/15 =….
IPK : Siswa dapat menjumlahkan bilangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama
7/24 + 6/9 =
4/8 + 4/6 =
11/13 + 3/7 =
7/8 – 2/4 =
5/9 – 2/10 =
IPK : Siswa dapat menjumlahkan dua bilangan pecahan desimal
1,7 + 1,6 =
2,3 + 8,1 =
3,4 + 8,1 =
8,2 + 3,6 =
IPK : Siswa dapat mengurangkan dua bilangan pecahan biasa berpenyebut sama
7/9 – 4/9 = . . . .
11/12 - . . . . = 5/12
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IPK : Siswa dapat mengurangkan bilangan pecahan desimal bernilai per 100
85/100 – 75/100 =
36/100 – 24-100 =
75/100 - 50/100 =
IPK : Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan melalui soal cerita
 Sebuah gelas berisi air 5/8. Setelah diminum Abid tinggal 1/3 gelas. Berapa banyaknya air yang
telah diminum Abid?
 Ibu Ema menghabiskan 3/5 kg tepung terigu untuk membuat kue. Di dapur masih tersisa 35 kg
tepung terigu. Berapa kg tepung terigu pada awalnya?
IPK : Siswa dapat mengulang dalam cerita menggunakan pengurangan pecahan dan
perumpamaan teman sendiri
Pedagang beras itu mempunyai 7/10 ton persediaan beras.Dalam dua hari berturut-turut telah terjual
sebanyak 1/4 ton beras dan 1/5 ton beras.
 Berapa ton beras yang terjual selama dua hari?
 Berapa ton beras yang belum terjual?
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
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jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
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--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Lakukanlah diskusi kelompok dan kerjakan bersama-sama soal berkaitan arti bilangan : ¼; ½;
1/3!
 Lakukanlah diskusi kelompok tentang bentuk-bentuk sederhana lebih lanjut!
 Lakukanlah diskusi kelompok dan kerjakan soal bersama soal bentuk pecahan biasa ke desimal !
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 Lakukanlah diskusi kelompok untuk memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan
bilangan berpenyebut sama!
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan
bilangan berpenyebut tidak sama!
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan
bilangan berpenyebut tidak sama!
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk memecahkan soal-soal berkaitan dengan menjumlahkan dua
bilangan pecahan decimal!
 Lakukanlah diskusi kelompok membahas dan mengerjakan soal-soal berkaitan mengurangkan
dua bilangan pecahan biasa berpenyebut sama!
 Lakukanlah diskusi kelompok membahas dan mengerjakan soal-soal berkaitan mengurangkan
pecahan desimal nilai tempat per 100!
 Laksanakanlah tugas kelompok untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan melalui soal
cerita !

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN
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Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
MATEMATIKA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
7. Menggunakan lambang bilangan Romawi
Kompetensi Dasar
7.1 Mengenal lambang bilangan Romawi
7.2. Menyatakan bilangan cacah sebagai bilangan Romawi dan sebaliknya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Siswa dapat menyebutkan lambang bilangan Romawi dan cara menuliskannya
 Siswa dapat menggunakan bilangan Romawi dalam kehidupan sehari-hari
 Siswa dapat mengganti dan menuliskan bilangan cacah menjadi Romawi kurang dari 100
 Siswa dapat mengganti dan menuliskan bilangan Romawi menjadi bilangan cacah kurang dari
100
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menyebutkan lambang bilangan Romawi dan cara menuliskannya
 Menggunakan bilangan Romawi dalam kehidupan sehari-hari
 Mengganti dan menuliskan bilangan cacah menjadi Romawi kurang dari 100
 Mengganti dan menuliskan bilangan Romawi menjadi bilangan cacah kurang dari 100
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu
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5

Pantang Menyerah.

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Berdiskusi kelompok menguraikan cara membaca bilangan Romawi
 Berdiskusi kelompok menguraikan cara menulis bilangan Romawi
 Berdiskusi kelompok mengerjakan soal-soal mengganti dan menuliskan bilangan cacah menjadi
Romawi kurang dari 100
 Berdiskusi kelompok mengerjakan soal-soal mengganti dan menuliskan bilangan Romawi
menjadi bilangan cacah kurang dari 100
Materi Ajar
Bilangan Romawi
Alokasi Waktu :
18 JP ( 9 x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)

498

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan ke 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk
lembar kerja, tugas mencari materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi
untuk dapat dikembangkan siswa, dari media interaktif, dsb) mengenai cara membaca bilangan
Romawi
Elaborasi
 Guru menguraikan cara membaca bilangan Romawi
 Siswa berdiskusi kelompok menguraikan cara membaca bilangan Romawi
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan bilangan Romawi
 Siswa berdiskusi kelompok mengerjakan soal berkaitan dengan bilangan Romawi
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas jawaban soal berkaitan dengan bilangan Romawi

Pertemuan ke 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai cara membaca bilangan Romawi
Elaborasi
 Guru memberi contoh bilangan Romawi dalam tulisan
 Siswa berdiskusi kelompok menguraikan cara menulis bilangan Romawi
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan menulis bilangan Romawi
 Siswa berdiskusi kelompok mengerjakan soal berkaitan dengan menulis bilangan Romawi
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas jawaban soal berkaitan dengan menulis bilangan Romawi
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Pertemuan ke 5-7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai menulis bilangan Romawi
Elaborasi
 Guru memberi contoh mengganti dan menuliskan bilangan cacah menjadi Romawi kurang dari
10
 Guru dan siswa membahas contoh soal berkaitan dengan mengganti dan menuliskan bilangan
cacah menjadi Romawi kurang dari 100
 Siswa berdiskusi kelompok mengerjakan soal-soal mengganti dan menuliskan bilangan cacah
menjadi Romawi kurang dari 100
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas jawaban soal berkaitan dengan mengganti dan menuliskan bilangan
cacah menjadi Romawi kurang dari 100

Pertemuan ke 8-9
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai mengganti dan menuliskan bilangan cacah menjadi Romawi
kurang dari 100
Elaborasi
 Guru memberi contoh mengganti dan menuliskan bilangan Romawi menjadi bilangan cacah
kurang dari 100
 Siswa berdiskusi kelompok mengerjakan soal-soal mengganti dan menuliskan bilangan Romawi
menjadi bilangan cacah kurang dari 100
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas jawaban soal berkaitan dengan mengganti dan menuliskan bilangan
Romawi menjadi bilangan cacah kurang dari 100
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
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 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket Matematika Kelas IV

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V
V
V

 Daftar pertanyaan

Bentuk Instrumen
 Pengamatan


Penilaian diri

Penilaian antarteman 
Jurnal


Check
V

Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
IPK : Siswa dapat menyebutkan lambang bilangan Romawi dan cara menuliskannya
1. I melambangkan bilangan . .
2. V melambangkan bilangan . .
3. X melambangkan bilangan . .
4. L melambangkan bilangan . .
5. C melambangkan bilangan .
6. D melambangkan bilangan .
7. M melambangkan bilangan .
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NA

IPK : Siswa dapat menggunakan bilangan Romawi dalam kehidupan sehari-hari
1. Marbun tinggal bersama orang tuanya di Jalan Nuri III nomor 9.
2. Daerah Istimewa Jogjakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X.
3. Memasuki abad XXI, kita dituntut untuk lebih menguasai teknologi. Coba kamu perhatikan
kembali huruf-huruf yang dicetak tebal pada contoh-contoh kalimat di atas. III, X, XXI
merupakan bilangan-bilangan Romawi. Coba kamu sebutkan contoh penggunaan bilangan
Romawi lainnya yang kamu ketahui.
IPK : Siswa dapat mengganti dan menuliskan bilangan cacah menjadi Romawi kurang dari
100
1. II = . . . .
2. IV = . . . .
3. VI = . . . .
4. IX = . . . .
5. XII = . . . .
IPK : Siswa dapat mengganti dan menuliskan bilangan Romawi menjadi bilangan cacah
kurang dari 100
Benar atau salah
1. XVI = 15
2. XXIX = 24
3. LXIV = 64
4. LXVII = 67
5. XCVIII = 98
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
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4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
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jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
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1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.

506

CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk menguraikan cara membaca bilangan Romawi
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk menguraikan cara menulis bilangan Romawi
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk mengerjakan soal-soal mengganti dan menuliskan bilangan
cacah menjadi Romawi kurang dari 100
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk mengerjakan soal-soal mengganti dan menuliskan bilangan
Romawi menjadi bilangan cacah kurang dari 100
LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Nilai 45-55
Nilai 34-44
Nilai 23-33
Nilai 12-22
Nilai 1-11

Berarti amat baik
Berarti baik
Berati sedang
Berati kurang
Berarti sangat kurang

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN
Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :

508

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
MATEMATIKA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar
Kompetensi Dasar
8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana
8.2. Menentukan jaring-jaring balok dan kubus
8.3.Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris
8.4. Menentukan hasil pen-cerminan suatu bangun datar
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Siswa dapat mengelompokkan bangun datar yang simetris dan tidak simetris
 Siswa dapat mengidentifikasi ciri bangun datar yang simetris
 Menggambar bangun datar yang simetris
 Siswa dapat menyebutkan bangun datar yang tidak simetris
 Mengidentifikasi dan menggunakan garis simetri pada bangun datar sederhana
 Menentukan sumbu simetri suatu bangun datar
 Siswa dapat menggambar balok dan kubus
 Siswa dapat membedakan sisi-sisi bangun kubus dan balok
 Siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang mempunyai bentuk simetri
 Siswa dapat menggambar bangun persegi dan menentukan cerminan bangun datar sederhana
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Mengelompokkan bangun datar yang simetris dan tidak simetris
 Mengidentifikasi ciri bangun datar yang simetris
 Mengenal bangun datar yang sisinya tak beraturan
 Mengidentifikasi dan menggunakan garis simetri pada bangun datar sederhana
 Menentukan sumbu simetri suatu bangun datar
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 Mengetahui cara melipat bangun menggunakan kertas menentukan sumbu simetri suatu bangun
datar
 Membedakan ciri kedua bangun balok dan kubus dan sisi-sisi bangun kubus dan balok
 Menentukan bentuk bangun benda benda di sekitar
 Menentukan cerminan bangun datar sederhana
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Berdiskusi untuk mengelompokkan bangun datar yang simetris dan tidak simetris
 Berdiskusi untuk mengidentifikasi ciri bangun datar yang simetris
 Berdiskusi menggambar bangun persegi, persegi panjang
 Berdiskusi untuk menyebutkan bangun datar yang sisinya tak beraturan
 Berdiskusi untuk mengidentifikasi dan menggunakan garis simetri pada bangun datar sederhana
 Berdiskusi tentang cara melipat bangun menggunakan kertas menentukan sumbu simetri suatu
bangun datar
 Berdiskusi tentang cara melipat bangun menggunakan kertas menentukan sumbu simetri suatu
bangun datar
 Menggambar dan berdiskusi tentang perbedaan ciri kedua bangun balok dan kubus dan sisi-sisi
bangun kubus dan balok
 Berdiskusi untuk menentukan bantuk bangun benda benda di sekitar
 Berdiskusi untuk menggambar bangun persegi dan menentukan cerminan bangun datar
sederhana
 Menggambar bangun persegi dan menentukan cerminan bangun datar sederhana
Materi Ajar
Bangun ruang sederhana
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Alokasi Waktu :
36 JP ( 18 x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan ke 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memperlihatkan berbagai bangun datar
Elaborasi
 Siswa berdiskusi untuk mengelompokkan bangun datar yang simetris dan tidak simetris
 Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompoknya tentang bangun datar yang simetris dan tidak
simetris
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Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok
 Guru memberi informasi yan g sebenarnya, memberi penguatan tentang materi

Pertemuan ke 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru meminta siswa untuk mengamati berbagai bangun datar simetris
Elaborasi
 Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi ciri bangun datar yang simetris
 Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompoknya tentang ciri bangun datar yang simetris
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok
 Guru memberi informasi yan g sebenarnya, memberi penguatan tentang materi

Pertemuan ke 5-6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menggambar bangun persegi, persegi panjang
Elaborasi
 Siswa berdiskusi menggambar bangun persegi, persegi panjang
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas hasil gambar bangun persegi, persegi panjang diskusi kelompok
 Guru menjelaskan teknik menggambar bangun persegi, persegi panjang

Pertemuan ke 7-8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memperlihatkan berbagai bangun datar yang sisinya tak beraturan
Elaborasi
 Siswa berdiskusi untuk menyebutkan bangun datar yang sisinya tak beraturan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil diskusi kelompok
 Guru dan siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi
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Pertemuan ke 9-10
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru meminta siswa mengamati untuk mengidentifikasi dan menggunakan garis simetri pada
bangun datar sederhana
Elaborasi
 Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi dan menggunakan garis simetri pada bangun datar
sederhana
 Siswa membuat laporan hasil identifikasi kelompok diskusinya
Konfirmasi
 Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok
 Guru memberi informasi yan g sebenarnya, memberi penguatan tentang materi

Pertemuan ke 11-12
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru meminta siswa mengamati cara melipat bangun menggunakan kertas untukmenentukan
sumbu simetri suatu bangun datar
Elaborasi
 Siswa berdiskusi tentang cara melipat bangun menggunakan kertas menentukan sumbu simetri
suatu bangun datar
 Siswa mengkomunikasilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya
Konfirmasi
 Guru memberikan informasi yang sebenarnya dan memberi penguatan tentang materi

Pertemuan ke 13-14
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru meminta siswa mengamati gambar balok dan kubus
Elaborasi
 Siswa menggambar dan berdiskusi tentang perbedaan ciri kedua bangun balok dan kubus dan
sisi-sisi bangun kubus dan balok
 Siswa membuat laporan hasil diskusi
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas laporan hasil diskusi kelompok
 Gru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok
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Pertemuan ke 15-16
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru meminta siswa memperhatikan benda meja tulis, almari
Elaborasi
 Siswa berdiskusi untuk menentukan bentuk bangun benda benda di sekitar
 Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompok
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas laporan hasil diskusi kelompok
 Guru dan siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi

Pertemuan ke 17-18
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru meminta siswa memperhatikan berbagai macam gambar dan penentuaan cerminan bangun
datar sederhana
Elaborasi
 Siswa berdiskusi untuk menggambar bangun persegi dan menentukan cerminan bangun datar
sederhana
 Siswa membuat gambar bangun persegi dan cermin bangun datar sederhananya
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil gambar bangun persegi dan cermin bangun datar sederhananya
yang dibuat oleh masing-masing kelompok siswa.
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
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 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket Matematika Kelas IV

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian

Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V
V
V

 Daftar pertanyaan






Check
V

Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman

 Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal

Contoh soal:
IPK : Siswa dapat mengelompokkan bangun datar yang simetris dan tidak simetris
Coba kamu sebutkan nama bangun ruang di bawah ini.
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NA

IPK : Siswa dapat mengidentifikasi ciri bangun datar yang simetris

Dinamakan balok . . .
a. Sebutkan sisi-sisinya.
b. Sebutkan rusuk-rusuknya.
c. Sebutkan titik sudutnya

IPK : Siswa dapat menyebutkan bangun datar yang tidak simetris
Mari menentukan manakah di antara benda-benda berikut yang simetris.

IPK : Menentukan sumbu simetri suatu bangun datar
1. Salinlah gambar-gambar berikut ini pada buku tugasmu.
2. Dengan menganggap garis lurus sebagai cermin, gambarkan bayangan benda-benda tersebut.
3. Bangun datar apakah yang terbentuk?

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
 Siswa dapat menggambar balok dan kubus
 Siswa dapat membedakan sisi-sisi bangun kubus dan balok
 Balok mempunyai titik sudut sebanyak . . . .
a. 6 buah c. 10 buah
b. 8 buah d. 12 buah
 Pernyataan di bawah ini benar, kecuali . . .
a. kubus mempunyai 8 titik sudut
b. kubus sisinya berbentuk persegi panjang
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c. kubus mempunyai 6 buah sisi
d. kubus semua rusuknya sama panjang
IPK : Siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang mempunyai bentuk simetri
Yang merupakan huruf-huruf yang simetris adalah . . . .

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
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Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4
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5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Matematika
1

Teliti

2

Tekun

3 Kerja Keras

4

Rasa Ingin Tahu

5

Pantang Menyerah.

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
IPK : Siswa dapat mengidentifikasi ciri bangun datar yang simetris
Salinlah gambar-gambar berikut ini pada buku tugasmu.
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IPK : Mengidentifikasi dan menggunakan garis simetri pada bangun datar sederhana
1. Ambillah selembar kertas berbentuk persegi panjang.
2. Lipatlah menurut garis tengah mendatar persegi panjang tersebut.

3. Apakah sisi-sisi luar persegi panjang tepat saling bertemu?

4. Lipatlah menurut garis tengah tegak persegi panjang tersebut.Apakah sisi-sisi luar persegi
panjang tepat saling bertemu?
IPK : Siswa dapat menggambar bangun persegi dan menentukan cerminan bangun datar
sederhana
Mari menggambarkan hasil pencerminan bangun datar berikut ini.

Lakukanlah diskusi untuk mengelompokkan bangun datar yang simetris dan tidak simetris!
Lakukanlah diskusi untuk mengidentifikasi ciri bangun datar yang simetris!
Lakukanlah diskusi menggambar bangun persegi, persegi panjang!
Lakukanlah diskusi untuk menyebutkan bangun datar yang sisinya tak beraturan!
Lakukanlah diskusi untuk mengidentifikasi dan menggunakan garis simetri pada bangun datar
sederhana !
 Lakukanlah diskusi tentang cara melipat bangun menggunakan kertas menentukan sumbu simetri
suatu bangun datar!
 Lakukanlah diskusi tentang cara melipat bangun menggunakan kertas menentukan sumbu simetri
suatu bangun datar!
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 Gambar dan diskusikanlah tentang perbedaan ciri kedua bangun balok dan kubus dan sisi-sisi
bangun kubus dan balok!
 Lakukanlah diskusi untuk menentukan bantuk bangun benda benda di sekitar!
 Lakukanlah diskusi untuk menggambar bangun persegi dan menentukan cerminan bangun datar
sederhana!
 Gambarlah bangun persegi dan tentukan cerminan bangun datar sederhananya!
LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Nilai 45-55
Nilai 34-44
Nilai 23-33
Nilai 12-22
Nilai 1-11

Berarti amat baik
Berarti baik
Berati sedang
Berati kurang
Berarti sangat kurang

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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:

Standar Kompetensi

 Disiplin

yang

 Jujur

 Disiplin

 Rasa Ingin Tahu

 Semangat

 Terbuka *

nikatif

 Bersahabat/Komu

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

 Kerja keras

 Demokratis

Kebangsaan

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

Nilai Kewirausahaan

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

pengumuman

dibacakan

 Jujur

 Religius

Karakter bangsa

Dan

n kembali isi

4.2. Menyampaika

Kompetensi Dasar

- Menjawab
pertanyaan
tentang isi
pengumuman

isi pengumuman
dongeng tepat
kepada orang

pengumuman

- Membaca sebuah

- Menyampaikan

kalimat

pengumuman

dalam beberapa

- Mencatat pokok-

pengumuman

tentang isi

- Tanya jawab

yang dibaca

pengumuman

- Mendengarkan

Pembelajaran

Kegiatan

pokok

Pengumuman

AJAR

MATERI

pengumuman ke

- Menuliskan isi

pengumuman

pokok

- Mencatat pokok-

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

5. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun

IV (Empat) / 2 (dua)

BAHASA INDONESIA

Nilai Budaya

:

KELAS / SEMESTER

MENDENGARKAN

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan

Pendapat

Menyampakan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

barusan ?

pengumaman

Apa isi

LKS

Instrumen

Contoh

6 JP

AW

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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 Disiplin

dengan lafal

yang tepat

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

dan intonasi

 Jujur

pantun anak

 Religius

Karakter bangsa

Dan

pembacaan

4.3. Menirukan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

tindakan

 Berorientasi pada

risiko

 Berani mengambil

 Kreatif

 Mandiri

sukses

 Motivasi kuat untuk

Nilai Kewirausahaan

-

yang didengar

pengalaman

pantun melalui

Mengenal

lain

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

Pantun

AJAR

MATERI

- Tanya jawab

lain

dibacakan orang

pantun yang

- Mendengarkan

teman

yang dicatat pada

pengumuman

- Menyampaikan isi

pengumuman

yang ada dalam

hal-hal penting

- Mendiskusikan

kepada orang lain

disampaikan

yang harus

pengumuman

- Mendengarkan

yang dibacakan

pengumuman

- Menuliskan isi

Pembelajaran

Kegiatan

Lisan

Tertulis

Teknik

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

Instrumen

Contoh

6 JP

AW

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

 Jujur

 Disiplin

 Rasa Ingin Tahu

 Semangat

 Terbuka *

nikatif

 Bersahabat/Komu

sukses

 Motivasi kuat untuk

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

 Pantang menyerah

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

 Kerja keras

 Demokratis

Kebangsaan

 Kepemimpinan

Nilai Kewirausahaan

 Mandiri

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

-

-

sesuai

intonasi yang

pantun dengan

Membacakan

pantun sederhana

- Membacakan

pantun

pembacaan

mengenai

- Tanya jawab

membaca pantun

- Bergiliran

didengar

pantun anak yang

pembacaan

- Meniru

pantun anak

yang tepat

pembacaan

- Meniru

pantun anak

pembacaan

- Mendiskusikan

pantun

- Membaca sebuah

sederhana

- Membuat pantun

yang didengar

mengenai pantun

Pembelajaran

Kegiatan

dengan pelafalan

AJAR

MATERI

pantun anak

Meniru pembaca

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Instrumen

Bentuk

Penilaian

Instrumen

Contoh

AW

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

Belajar

Sumber/Alat

NIP.

Instrumen

AW

NIP.

Instrumen

Contoh

……………………………

Teknik

Bentuk

…………………………..

sendiri

yang dibuat

Pembelajaran

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

AJAR

Kegiatan

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi

Pencapaian

MATERI

………………………, 20…….

Nilai Kewirausahaan

Indikator

Mengetahui,

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

529

 Disiplin

dan intonasi

 Disiplin

 Rasa Ingin Tahu

 Semangat

 Komitmen

 Realistis

 Terbuka *

menyerah

nikatif

 Bersahabat/Komu

 Pantang

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

 Jujur

 Demokratis

Kebangsaan

 Kerja keras

 Mandiri

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Kepemimpinan

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

dengan lafal

yang tepat

 Jujur

 Religius

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

pantun

4.2. Berbalas

Kompetensi Dasar

melakukan

- Bergiliran

pantun

cara berbalas

perasaan

perasaan
- Mendiskusikan

ungkapan

sebagai ungkapan

- Membuat pantun

sikap

Tes skala

Produk

Menyampaikan

Perilaku

Pengamatan

Pantun

Pendapat

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

pantun sederhana

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

membuat sebuah

bahan acuan untuk

dibaca sebagai

pantun yang

- Mendiskusikan

sebuah pantun

- Membaca contoh

Pembelajaran

sebagai

pantun

Berbalas

Materi Ajar

Kegiatan

berbalas pantun

- Melakukan

pantun

perasaan melalui

- Mengungkapkan

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dengan berbalas pantun dan bertelepon

IV (Empat) / 2 (dua)

Nilai

:

Standar Kompetensi

Bahasa Indonesia

Nilai Budaya

:

KELAS / SEMESTER

BERBICARA

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

dibacakan ?

yang baru saja

Apa pola pantun

Contoh Instrumen

6 JP

AW

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

530

 Jujur

 Toleransi

 Disiplin

di terima

melalui

 Religius

Karakter bangsa

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

 Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

Kewirausahaan

Dan

n pesan yang

4.3. Menyampaika

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

-

atau santun

dengan etika

telepon sesuai

Menerima

ciri-ciri pantun

- Menyimpulkan

pantun

- menjelaskan isi

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

melalui telepon

didiktekan

Pesan yang

Materi Ajar

- Secara

telepon

teks percakapan

- Memperhatikan

ciri-ciri pantun

- Menyimpulkan

hasil identifikasi

- Mendiskusikan

pantun

terdapat pada

ciri-ciri yang

- Mengidentifikasi

dibacakan teman

pantun yang

- Mendengarkan

pantun

terkandung pada

pesan yang

- Menjelaskan

pantun

- Mendiskusikan isi

pantun

- Membaca sebuah

berbalas pantun

Pembelajaran

Kegiatan

Lisan

Tertulis

Teknik

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian

penelepon ?

Apa isi pesan si

Contoh Instrumen

6 JP

AW

Indonesia

Bahasa

pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

531

 Realistis

 Terbuka *

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Komitmen

menyerah

nikatif

 Bersahabat/Komu

 Pantang

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

-

 Semangat

dalam teks
percakapan
telepon

dengan yang
didektekan
penelpon

Perilaku

disampaikan

isi pesan secara

- Menyampaikan

pesan

oleh pengirim

yang disampaikan

- Menulis pesan

tentang isi pesan

- Tanya jawab

pesan yang

dengan isi pesan

- Mendengarkan isi

berisi pesan

Pengamatan

Percakapan

Teks

telepon yang

sikap

Tes skala

Pendapat

percakapan

pesan sesuai

menyampaikan

yang terdapat

pesan sesuai

- Menyusun teks

- Menulis pesan

Menuliskan

Produk

 Disiplin
-

 Jujur

 Rasa Ingin Tahu

Kebangsaan

Menyampaikan

kelas

 Kerja keras

 Demokratis

Keberanian
Untuk

Performance

telepon di depan

melakukan
percakapan

tindakan

 Kepemimpinan

Pertanyaan

Instrumen

 Mandiri

Teknik

Bentuk

 Kreatif

berpasangan

Pembelajaran

pesan

bertelepon

Materi Ajar

Penilaian

dengan isi

 Berorientasi pada

Kompetensi

Pencapaian

Kegiatan

 Kerja Keras

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

Indikator

telepon sesuai

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya
Contoh Instrumen

AW

- Handphone

- Telepon

- SI, SKL

Kelas IV

Belajar

Sumber/Alat

532

Kompetensi Dasar

Kewirausahaan

Dan

NIP.

Belajar

NIP.

Contoh Instrumen

Sumber/Alat

……………………………

Instrumen

AW

…………………………..

Teknik

Bentuk

Guru Kelas / Guru MP

utuh

Pembelajaran

Penilaian

………………………, 20…….

Materi Ajar

Kegiatan

Kepala Sekolah SD/MI

Kompetensi

Pencapaian

Indikator

Mengetahui,

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya

533

:

Standar Kompetensi

 Disiplin

paragraph

intensif

membaca

 Jujur

 Disiplin

 Rasa Ingin Tahu

 Semangat

 Realistis

 Terbuka

 Rasa Ingin tahu

 Komitmen

menyerah

nikat

 Bersahabat/Komu

 Pantang

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

 Kerja keras

 Demokratis

Kebangsaan

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

pada tiap

melalui

 Jujur

 Religius

Kewirausahaan

Nilai

ringkasan

- Menyusun

teks

terdapat dalam

pikiran yang

pokok-pokok

intensif

Membaca

AJAR

Kompetensi

- Menemukan

MATERI

Indikator Pencapaian

sikap

menjawab
dibimbing guru

pertanyaan yang

Tes skala

teks dengan

pokok pikiran dari

- Menulis pokok-

Perilaku

Pengamatan

Diskusi

Laporan

Pendapat

yang dibacanya

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

pikiran wacana
Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

menemukan pokok

- Berdiskusi untuk

tentang isi teks

- Bertanya jawab

seksama

dalam hati dengan

- Membaca teks di

Pembelajaran

Kegiatan

Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca pantun

Karakter bangsa

Dan

kalimat utama

4.2. Menemukan

Kompetensi Dasar

7.

IV (Empat) / 2 (dua)

Bahasa Indonesia

Nilai Budaya

:

KELAS / SEMESTER

MEMBACA

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

?

paragraf pertama

Apa isi teks

Contoh Instrumen

6 JP

AW

- SI, SKL

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

Pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

534

Kompetensi Dasar

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

dengan seksama

kalimat runtut

isi teks

pertanyaan tentang

- Menjawab

tentang isi teks

- Bertanya jawab

seksama

dalam hati dengan

- Membaca teks di

paragraph

menjadi sebuah

kalimat jawaban

- Menyusun sebuah

yang telah disusun

daftar pertanyaan

pertanyaan dari

- Menjawab

bimbingan guru

paragraph dengan

masing-masing

pertanyaan dari

- Membuat daftar

tentang isi teks

- Bertanya jawab

cerita di dalam hati

teks dengan

- Membaca teks

- Menjelaskan isi

AJAR

Kompetensi

Kegiatan
Pembelajaran

untuk sukses

MATERI

Indikator Pencapaian

Motivasi kuat

 Komunikatif

Kewirausahaan

Nilai
Teknik
Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

AW
Belajar

Sumber/Alat

535

 Disiplin

dengan lafal

yang tepat

 Disiplin

 Rasa Ingin Tahu

 Semangat

 Realistis

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Komitmen

nikat

menyerah

 Terbuka

 Bersahabat/Komu

 Pantang

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

 Jujur

 Demokratis

Kebangsaan

 Kerja keras

 Mandiri

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

Nilai

 Kepemimpinan

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

pengumuman

dan intonasi

 Jujur

 Religius

Karakter bangsa

Dan

nyaring suatu

4.3. Membaca

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

pengumuman

menyimpulkan isi

tepat

intonasi yang

dengan lafal dan

pengumuman

Membaca teks
n

Pengumuma

AJAR

Kompetensi

-

MATERI

Indikator Pencapaian

Kegiatan

isi pengumuman

kesimpulan tentang

- Membuat

pengumuman

isi teks

pertanyaan tentang

- Menjawab

pengumuman

- Diskusi tentang isi

dengan seksama

pengumuman

sikap

Tes skala

Produk

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

- Membaca teks

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

intonasi yang tepat

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

dengan lafal dan

nyaring sesuai

dengan suara

pengumuman

- Membaca teks

dengan betul

pengumuman

- Membaca teks

paragraph

melengkapi

teks dengan

- Menjelaskan isi

Pembelajaran

apakah

itu ?

isi pengumuman

Tentang

Contoh Instrumen

6 JP

AW

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

Pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

536

 Disiplin

berbalas

yang tepat

dan intonasi

 Jujur

 Disiplin

 Rasa Ingin Tahu

 Semangat

 Realistis

 Terbuka

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Komitmen

menyerah

nikat

 Bersahabat/Komu

 Pantang

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

 Kerja keras

 Demokratis

Kebangsaan

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

Nilai

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

secara

dengan lafal

 Jujur

 Religius

Karakter bangsa

Dan

pantun anak

4.4. Membaca

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Kegiatan

berpasangan

sesuai

intonasi yang

dengan lafal dan

pantun anak secara

perbasangan

- Membacakan

dibaca

anak yang akan

tentang isi pantun

- Bertanya jawab

akan dibaca

pantun anak yang

- Memperhatikan

bergiliran

pantun anak secara
sikap

Tes skala

Perilaku

Pengamatan

Pendapat

Menyampaikan

- Membaca bait-bait

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

yang tepat

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

dengan intonasi

pentun anak

- Membaca bait-bait

anak

tentang isi pantun

- Bertanya jawab

anak yang tersedia

- Mengamati pantun

Pembelajaran

pantun anak secara

- membacakan

yang sesuai

dengan intonasi

bait pantun anak

Pantun

AJAR

Kompetensi

- Membacakan bait-

MATERI

Indikator Pencapaian

itu?

Apa isi pantun

Contoh Instrumen

6 JP

AW

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

Pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

537

Kompetensi Dasar
AJAR

Kompetensi

Kegiatan

dengan tugasnya

……………………………
NIP.

Belajar

…………………………..

Contoh Instrumen

Sumber/Alat

NIP.

Instrumen

AW

………………………, 20…….

Teknik

Bentuk

Penilaian

Guru Kelas / Guru MP

berkesinambungan

secara

masing-masing

pantun anak sesuai

berkesinambungan

- Membacakan

bergiliran

pantun anak secara

untuk membacakan

- Membagi tugas

Pembelajaran

anak secara

- Membaca pantun

MATERI

Indikator Pencapaian

Kepala Sekolah SD/MI

Kewirausahaan

Nilai

Mengetahui,

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

538

 Disiplin

berbagai topik

koma, dll)

titik, tanda

besar, tanda

ejaan (huruf

n penggunaan

memperhatika

dengan

 Disiplin

 Semangat

nikat

 Bersahabat/Komu

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Kerjasama

 Menghargai

Prestasi

 Tanggung jawab

 Cinta Tanah Air

 Inovatif

 Jujur

 Rasa Ingin Tahu

Kebangsaan

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

sederhana

 Jujur

tentang

 Religius

 Mandiri

tanda baca

- Menggunakan

topik/ tema cerita

- Menentukan

Kompetensi

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

karangan

4.2. Menyusun

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

pengalaman

Teks cerita

Materi Ajar

pendapat tentang isi

mengungkapkan

- Mendiskusikan dan

rekan

- Membaca cerita

bacaan

- Menentukan tema

isi bacaan

pertanyaan tentang

- Menuliskan

dibaca

wacana yang

pertanyaan tentang

- Menjawab

dengan seksama

- Membaca wacana

Pembelajaran

Kegiatan

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Penilaian

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak

Nilai

8.

IV (Empat) / 2 (dua)

Bahasa Indonesia

Nilai Budaya

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

MENULIS

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

isi bacaan !

pertanyaan tentang

Buatlah 3

Contoh Instrumen

7 JP

AW

EYD

- Buku

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

Pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

539

 Disiplin

bahasa yang

ejaan

n penggunaan

memperhatika

benar serta

 Disiplin

 Semangat

 Tanggung jawab

 Kerjasama

 Cinta Tanah Air

 Menghargai

 Inovatif

 Jujur

 Rasa Ingin Tahu

Kebangsaan

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

-

-

- Membuat

tepat

dengan ejaan yang

benar

- Menulis

pengumuman

kerangka

- Menyusun

dibaca

pengumuman yang

- Diskusi tentang

pengumuman

- Membaca

pengumuman

Pengumuman

ejaan dengan

Menggunakan

dipahami

yang mudah

dengan bahasa

pengumuman

menulis

ejaan)
Menulis

yang benar

memperhatikan

menggunakan ejaan

perasaan) dengan

dengan

- Menulis cerita

(pengalaman,

Tanda baca

dibaca

untuk sukses

rekaan

cerita rekaan yang

- Membuat

cerita rekaan

Pembelajaran

Kegiatan

Motivasi kuat

EYD

Materi Ajar

kesimpulan dari

- Menulis cerita

Kompetensi

Indikator Pencapaian

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Demokratis

 Mandiri

 Kreatif

 Kerja Keras

 Toleransi

dengan

baik dan

 Jujur

 Religius

 Terbuka

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

pengumuman

4.3. Menulis

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Pengamatan

Kesimpulan

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

6 JP

AW

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

Pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

540

 Realistis

 Terbuka

kalimat sendiri

selesai

sesuai

- Menjawab

baik

pantun anak yang

tentang pembacaan

- Bertanya jawab

anak

pembacaan pantun

- Mendengarkan

dengan lafal dan
intonasi yang

anak yang belum

- Melengkapi pantun

telah dibuat

pantun anak yang

anak dengan

anak

- Berbalas pantun

anak dari isinya

- Memahami pantun

anak

- Membaca pantun

pengumuman

kesimpulan

Pembelajaran

Kegiatan

ciri pantun
- Membacakan

ciri pantun

- Menjelaskan ciri-

pantun

Menulis

Materi Ajar

- Membuat pantun

kuat

anak sederhana

- Membuat pantun

Kompetensi

Indikator Pencapaian

dengan ciri-

dll) sesuai

kepatuhan,

, ketekunan,

(persahabatan

berbagai tema

untuk sukses

 Motivasi

yang menarik

tentang

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

 Komitmen

menyerah

 Pantang

nikat

 Bersahabat/Komu

Prestasi

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

pantun anak

4.4. Membuat

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

sikap

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Pantun

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Instrumen

Bentuk

Penilaian

tadi ?

anak yang dibaca

Apa pola pantun

Contoh Instrumen

6 JP

AW

Kelas IV

Indonesia

Bahasa

Pelajaran

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

541

Kompetensi Dasar

Kewirausahaan

Dan
Teknik
Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

AW

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

Belajar

Sumber/Alat

Guru Kelas / Guru MP

kelas

bergiliran di depan

pantun anak secara

- Membacakan

pantun anak

pertanyaan tentang

Pembelajaran

Kegiatan

Kepala Sekolah SD/MI

Materi Ajar

………………………, 20…….

Kompetensi

Indikator Pencapaian

Mengetahui,

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
BAHASA INDONESIA
IV (EMPAT)
2 (Satu)

MENDENGARKAN
Standar Kompetensi
5. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun
Kompetensi Dasar
5.1.Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan
5.2. Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mencatat pokok-pokok pengumuman
 Menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat
 Menyampaikan isi pengumuman dongeng tepat kepada orang lain
 Mengenal pantun melalui pengalaman yang didengar
 Meniru pembaca pantun anak dengan pelafalan yang tepat
 Membacakan pantun dengan intonasi yang sesuai
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Mencatat pokok-pokok pengumuman
 Menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat
 Menyampaikan isi pengumuman dongeng tepat kepada orang lain
 Mengenal pantun melalui pengalaman yang didengar
 Membuat pantun
 Membacakan pantun dengan intonasi yang sesuai
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :

542

NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Mendengarkan pembacaan pengumuman dan menyampaikan kembali isi pengumuman yang
dibacakan.
 Siswa mendiskusikan hal-hal penting yang ada dalam pengumuman
 Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat.
 Siswa mendiskusikan pembacaan pantun anak
 Meniru pembaca pantun anak dengan pelafalan yang tepat
Materi Ajar
 Pengumuman
 Pantun
Alokasi Waktu :
12 JP ( 6x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
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 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan ke 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mendengarkan pengumuman yang dibaca
Elaborasi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi pengumuman
Konfirmasi
 Siswa mencatat pokok-pokok pengumuman
Pertemuan ke 2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru membacakan sebuah pengumuman
Elaborasi
 Siswa menjawab pertanyaan tentang isi pengumuman
Konfirmasi
 Siswa menuliskan isi pengumuman yang dibacakan
Pertemuan ke 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mendengarkan pengumuman yang harus disampaikan kepada orang lain
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan hal-hal penting yang ada dalam pengumuman
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Konfirmasi
 Siswa menyampaikan isi pengumuman yang dicatat pada teman

Pertemuan ke 4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mendengarkan pantun yang dibacakan orang lain
Elaborasi
 Guru dan siswa bertanya jawab mengenai pantun yang didengar
Konfirmasi
 Siswa membuat pantun sederhana

Pertemuan ke 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca sebuah pantun
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan pembacaan pantun anak
Konfirmasi
 Perwakilan siswa meniru pembacaan pantun anak yang dibacakan oleh guru
 Siswa meniru pembacaan pantun anak yang didengar

Pertemuan ke 6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa bergiliran membaca pantun
Elaborasi
 Guru dan siswa bertanya jawab mengenai pembacaan pantun
Konfirmasi
 Siswa membuat pantun sederhana
 Siswa membacakan pantun sederhana yang dibuat sendiri
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
545

 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket BAHASA INDONESIA Kelas IV
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan

Bentuk Instrumen






Check
V
V
V
V
V

Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V

V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara lisan!
a. Apa tema pengumuman yang dibacakan gurumu itu?
b. Kapan pengumuman itu disampaikan?
c. Siapa yang membuat pengumuman itu?
d. Tulislah intisari pengumuman di atas dalam tiga kalimat!
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4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

NA

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
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jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
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2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal :
 Pernahkah kamu berbalas pantun dengan temanmu? Di bawah ini diberikan beberapa contoh
pantun yang dapatkamu baca secara berbalasan dengan temanmu. Bacalah dengan lafal dan
intonasi yang tepat dan lakukan di depan kelas secara berpasangan dengan temanmu!
 Setelah kalian membaca dan berbalas pantun, bekerjalah secarakelompok dengan teman kalian
satu bangku untuk membuat pantun yang isinya dapat untuk berbalas pantun seperti yang telah
kalian lakukan tadi. Bacalah pantun hasil kelompok kalian di depan kelas secara bergiliran!
Format Penilaian Pantun
No

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
A

B

C

D

Maksimum Skor : 20
A. pelafalan,
B. intonasi,
C. ritme,
D. irama, serta
E. volume suara.
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E

Skor

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55
Berarti amat baik
Nilai 34-44
Berarti baik
Nilai 23-33
Berati sedang
Nilai 12-22
Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :

553

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
BAHASA INDONESIA
IV (EMPAT)
2 (DUA)

BERBICARA
Standar Kompetensi
6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dengan berbalas pantun dan bertelepon
Kompetensi Dasar
6.1. Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat
6.2.Menyampaikan pesan yang di terima melalui telepon sesuai dengan isi pesan
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengungkapkan perasaan melalui pantun
 Melakukan berbalas pantun sebagai ungkapan perasaan
 Menyampaikan pesan sesuai dengan isi pesan
 Menerima telepon sesuai dengan etika atau santun bertelepon
 Menuliskan pesan sesuai dengan yang didiktekan penelpon
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Membuat pantun sebagai ungkapan perasaan
 Menyusun teks percakapan telepon yang berisi pesan
 Mendengarkan isi pesan yang disampaikan kelompok lain
 Menulis pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan
 Menyampaikan isi pesan secara utuh
 Menulis pesan yang terdapat dalam teks percakapan telepon
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Melakukan berbalas pantun sebagai ungkapan perasaan
 Menerima telepon sesuai dengan etika atau santun bertelepon
 Mendengarkan pembacaan pantun anak dan menirukannya kembali dengan lafal dan intonasi
yang tepat.
 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan.
 Mendiskusikan pantun yang dibaca sebagai bahan acuan untuk membuat sebuah pantun
sederhana
 Mendiskusikan cara berbalas pantun
 Secara berpasangan melakukan percakapan telepon di depan kelas
Materi Ajar
 Berbalas pantun
 Pesan yang didiktekan melalui telepon
Alokasi Waktu :
8 JP ( 4x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
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 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan ke 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru membacakan contoh sebuah pantun
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan pantun yang dibaca sebagai bahan acuan untuk membuat sebuah pantun
sederhana
 Siswa membuat pantun sebagai ungkapan perasaan
 Siswa mendiskusikan cara berbalas pantun
Konfirmasi
 Siswa secara bergiliran melakukan berbalas pantun

Pertemuan ke 2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberi contoh teks percakapan telepon yang berisi pesan
Elaborasi
 Secara berkelompok siswa menyusun teks percakapan telepon yang berisi pesan
 Siswa mendengarkan isi pesan yang disampaikan kelompok lain
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 Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi pesan
Konfirmasi
 Siswa menulis pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan
 Siswa menyampaikan isi pesan secara utuh

Pertemuan ke 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa memperhatikan teks percakapan telepon
Elaborasi
 Secara berpasangan melakukan percakapan telepon di depan kelas
Konfirmasi
 Siswa menulis pesan yang terdapat dalam teks percakapan telepon
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket BAHASA INDONESIA Kelas IV
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PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Check
V
V
V
V









Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V

V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara lisan!
a. Apa tema pengumuman yang dibacakan gurumu itu?
b. Kapan pengumuman itu disampaikan?
c. Siapa yang membuat pengumuman itu?
d. Tulislah intisari pengumuman di atas dalam tiga kalimat!

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
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Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas:……….
NO.

NAMA

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
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3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal :
Tutuplah buku ini dan dengarkan pembacaan pantun yang dilakukan oleh gurumu berikut ini!
Setelah itu tirukan kembali pembacaan pantun tersebut! Lakukan dengan lafal dan lagu kalimat
yang baik di depan kelas secara bergilir!
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Salin dan lengkapilah percakapan telepon berikut ini di buku tugasmu!Selanjutnya,sampaikan
secara lisan di depan kelas isi pesan dalam percakapan tersebut!
Kerjakan tugas berikut ini sesuai perintahnya!
a. Sampaikanlah pesan dari kakek berikut ini kepada ayahmu melalui telepon. Umpamakan kamu
harus menelepon ayah yang masih bekerja di kantor. Bunyi pesan, “Jemput kakek di Terminal
Pulogadung besok pagi. Kakek menumpang bus Tunggal Dara.”
b. Sampaikanlah pesan dari bibi lewat telepon kepada ibumu. Bunyi pesan, “Ibu diajak jalan-jalan
melihat tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Ibu akan dijemput pukul 15.00 WIB.”
Format Penilaian Pantun
No

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
A

B

C

D

E

Skor

Maksimum Skor : 20
A. pelafalan,
B. intonasi,
C. ritme,
D. irama, serta
E. volume suara.
Format Penilaian Pesan
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di
Ukur

Jumlah Skor Maksimum 16
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
563

Tanda Baca

Kosakata

Skor
Tatabahasa

Nama Siswa

Isi

No

3 = kompeten
4 = sangat kompeten
LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55
Berarti amat baik
Nilai 34-44
Berarti baik
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Nilai 23-33
Nilai 12-22
Nilai 1-11

Berati sedang
Berati kurang
Berarti sangat kurang

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :

565

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
BAHASA INDONESIA
IV (EMPAT)
2 (DUA)

MEMBACA
Standar Kompetensi
7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca pantun
Kompetensi Dasar
7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraph melalui membaca intensif
7.2. Membaca nyaring suatu pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat
7.3. Membaca pantun anak secara berbalas dengan lafal dan intonasi yang tepat
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menemukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam teks
 Menyusun ringkasan
 Menjelaskan isi teks dengan kalimat runtut
 Membaca teks pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat
 Menyimpulkan isi pengumuman
 Membacakan bait-bait pantun anak dengan intonasi yang sesuai
 Membacakan pantun anak secara berpasangan
 Membaca pantun anak secara berkesinambungan
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni setelah KBM diharapkan siswa dapat secara :
KOGNITIF
 Menemukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam teks
 Menyusun ringkasan
 Menjelaskan isi teks dengan kalimat runtut
 Menyimpulkan isi pengumuman
 Membaca intensif dan memahami teks serta menjawab pertanyaan mengenai isi teks.
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AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Membaca nyaring suatu pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat.
 Membaca pantun anak secara berkesinambungan
 Membaca pantun secara berbalasan dengan lafal dan intonasi yang tepat.
 Bersama kelompok diskusi membuat daftar pertanyaan
 Bersama kelompok diskusi menjawab pertanyaan tentang isi teks
 Mendiskusikan isi pengumuman
Materi Ajar
 Membaca intensif
 Pantun
Alokasi Waktu :
18JP ( 9x pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
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 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
Pertemuan ke 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca teks di dalam hati dengan seksama
Elaborasi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi teks
 Siswa berdiskusi untuk menemukan pokok pikiran wacana yang dibacanya
Konfirmasi
 Siswa menulis pokok-pokok pikiran dari teks dengan menjawab pertanyaan yang dibimbing guru
Pertemuan ke 2
Eksplorasi
 Siswa membaca teks cerita di dalam hati dengan seksama
Elaborasi
 guru dan siswa bertanya jawab tentang isi teks
 Siswa bersama kelompok diskusi membuat daftar pertanyaan dari masing-masing paragraph
dengan bimbingan guru
Konfirmasi
 Siswa menjawab pertanyaan dari daftar pertanyaan yang telah disusun
 Siswa menyusun sebuah kalimat jawaban menjadi sebuah paragraph
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Pertemuan ke 3
Eksplorasi
 Siswa membaca teks di dalam hati dengan seksama
Elaborasi
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang isi teks
Konfirmasi
 Siswa dan kelompok diskusi menjawab pertanyaan tentang isi teks
 Siswa menjelaskan isi teks dengan melengkapi paragraph
Pertemuan ke 4-6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru membacakan teks pengumuman dengan benar
Elaborasi
 Siswa membaca teks pengumuman dengan suara nyaring sesuai dengan lafal dan intonasi yang
tepat
 Siswa membaca teks pengumuman dengan seksama
 Siswa mendiskusikan tentang isi pengumuman
 Siswa menjawab pertanyaan tentang isi teks pengumuman
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas jawaban dari pertanyaan tentang isi teks pengumuman
 Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang isi pengumuman
Pertemuan ke 7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengamati pantun anak yang tersedia
Elaborasi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi pantun anak
 Guru membimbing siswa membaca bait-bait pantun anak dengan intonasi yang tepat
Konfirmasi
 Siswa membembaca bait-bait pantun anak secara bergiliran
Pertemuan ke 8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa memperhatikan pantun anak yang akan dibaca
Elaborasi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi pantun anak yang akan dibaca
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Konfirmasi
 Siswa membacakan pantun anak secara berpasangan dengan lafal dan intonasi yang sesuai

Pertemuan ke 9
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan pantun anak untuk dibaca
Elaborasi
 Siswa membagi tugas untuk membacakan pantun anak secara bergiliran
Konfirmasi
 Siswa membacakan pantun anak sesuai dengan tugasnya masing-masing secara
berkesinambungan
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket BAHASA INDONESIA Kelas IV
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
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Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah

Check
V
V

 Menjodohkan
 Isian singkat
 Uraian

V
V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Check
V
V
V
V









Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V

V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

571

V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Jawablah dengan benar di buku tugasmu!
a. Mengapa menjaga kebersihan itu perlu kita lakukan?
b. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan?
c. Mengapa Budi dan Roni mengusulkan untuk melakukan kerja bakti?
d. Apakah menjaga kebersihan hanya dapat dilakukan di kelas?
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
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Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
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4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal :
Bacalah teks pengumuman berikut ini dengan suara nyaring serta lafal dan intonasi yang baik!
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Pernahkah kamu berbalas pantun dengan temanmu? Di bawah ini diberikan beberapa contoh pantun
yang dapat kamu baca secara berbalasan dengan temanmu. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang
tepat dan lakukan di depan kelas secara berpasangan dengan temanmu!
Format Penilaian Pantun
No

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
A

B

C

D

E

Skor

Maksimum Skor : 20
A. pelafalan,
B. intonasi,
C. ritme,
D. irama, serta
E. volume suara.
Format Penilaian Pesan
Materi :...............................................

Jumlah Skor Maksimum 16
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Kosakata

Tatabahasa

Nama Siswa

Isi

No

Tanda Baca

Kriteria Yang Di
Ukur
Skor

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55
Berarti amat baik
Nilai 34-44
Berarti baik
Nilai 23-33
Berati sedang
Nilai 12-22
Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
BAHASA INDONESIA
IV (EMPAT)
2 (DUA)

MENULIS
Standar Kompetensi
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan,
pengumuman, dan pantun anak
Kompetensi Dasar
8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan
(huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll)
8.2 Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan penggunaan
ejaan
8.3. Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan, ketekunan,
kepatuhan, dll) sesuai dengan ciri-ciri pantun
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menentukan topik/ tema cerita
 Menggunakan tanda baca
 Menulis pengumuman dengan bahasa yang mudah dipahami
 Menggunakan ejaan dengan benar
 Membuat pantun anak sederhana
 Menjelaskan ciri-ciri pantun
 Membacakan pantun anak yang telah dibuat dengan lafal dan intonasi yang sesuai
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan
(huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan sebagainya).
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 Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan penggunaan
ejaan yang tepat.
 Membuat pantun anak sederhana
 Menjelaskan ciri-ciri pantun
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Membacakan pantun anak yang telah dibuat dengan lafal dan intonasi yang sesuai
 Mendiskusikan dan mengungkapkan pendapat tentang isi cerita rekaan
 Diskusi tentang pengumuman yang dibaca
 Bersama kelompok diskusi berlatih menuliskan pertanyaan tentang isi bacaan
Materi Ajar
 Teks cerita pengalaman
 Menulis Pengumuman
 Menulis pantun
Alokasi Waktu :
19 JP ( 10x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
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Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan ke 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca wacana dengan seksama
Elaborasi
 Siswa menjawab pertanyaan tentang wacana yang dibaca
 Siswa bersama kelompok diskusi berlatih menuliskan pertanyaan tentang isi bacaan
 Siswa bersama kelompok diskusi menentukan tema bacaan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas pertanyaan yang dibuat oleh kelompok siswa serta akurasi tema yang
ditentukan siswa
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Pertemuan ke 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca cerita rekan
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan dan mengungkapkan pendapat tentang isi cerita rekaan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas pendapat atas isi cerita rekaan yang dibaca
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari cerita rekaan yang dibaca
 Siswa menulis cerita dengan menggunakan ejaan yang benar

Pertemuan ke 5-7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca pengumuman
Elaborasi
 Siswa berdiskusi tentang pengumuman yang dibaca
 Siswa menyusun kerangka pengumuman
 Siswa menulis pengumuman dengan ejaan yang tepat
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas pengumuman yang dibuat siswa
 Guru dan siswa membuat kesimpulan pengumuman berdasarkan hasil diskusi

Pertemuan ke 8
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa membaca pantun anak
Elaborasi
 Guru menjelaskan siswa tentang pantun agar siswa memahami pantun anak dari isinya
 Siswa berbalas pantun anak
 Siswa membuat pantun anak dengan kalimat sendiri
 Siswa melengkapi pantun anak yang belum selesai
Konfirmasi
 Guru dan siswa memberikan apresiasi atas pantun yang dibuat siswa
 guru dan siswa membahas pantun anak yang dilengkapi kalimatnya oleh siswa
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Pertemuan ke 9-10
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mendengarkan pembacaan pantun anak oleh guru
Elaborasi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang pembacaan pantun anak yang baik
 Siswa menjawab pertanyaan tentang pantun anak
 Siswa membacakan pantun anak secara bergiliran di depan kelas
Konfirmasi
 Guru dan siswa memberikan atas penbacaan pantun anak

Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku Paket BAHASA INDONESIA Kelas IV

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
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Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah
 Menjodohkan

Check
V
V
V

 Isian singkat
 Uraian

V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Check
V
V
V
V






Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk

Check
V

 Tes uji petik kerja prosedur
 Tes uji petik kerja prosedur dan produk
 Pekerjaan rumah

V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Coba perhatikan beberapa gambar di bawah ini! Cobalah menyusun karangan dengan memilih
salah satu gambar tersebut! Perhatikan dengan baik penggunaan kalimat dan tanda baca!
Kerjakan di buku tugasmu dan kumpulkanpada gurumu untuk dimintakan pendapat atau komentar!

Buatlah peraturan sederhana untuk keperluan di rumah serta berilah penjelasan!
a. Tulislah peraturan yang kamu buat ke dalam bentuk pengumuman!
b. Bandingkanlah hasil pekerjaanmu dengan pekerjaan temanmu!
c. Perbaikilah pengumuman yang kamu buat berdasarkan saran temanmu atau gurumu!
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Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
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jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
1
2
3
4

Religius,
Jujur,
Toleransi,
Disiplin

5
6
7
8

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis

9
10
11

RasaInginTahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

12
13
14

Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif
Terbuka *,

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
588

3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal :
Salin dan lengkapi pantun-pantun di bawah ini, kemudian ucapkan secara berbalasan dengan
temanmu di depan kelas!
a. Makan roti di pinggir ...,
kali yang jernih banyak ....
Mari-mari kita bernyanyi,
hati yang sedih jadi gembira.
Format Penilaian Pantun
No

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
A

B

C

D

Maksimum Skor : 20
A. pelafalan,
B. intonasi,
C. ritme,
D. irama, serta
E. volume suara.
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E

Skor

Format Penilaian Pesan
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di
Ukur

Jumlah Skor Maksimum 16
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Tanda Baca

Kosakata

Skor
Tatabahasa

Nama Siswa

Isi

No

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NAMA KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu
Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55
Berarti amat baik
Nilai 34-44
Berarti baik
Nilai 23-33
Berati sedang
Nilai 12-22
Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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:

:

Standar Kompetensi

 Religius

 Empati

percobaan

bahwa gaya

benda

gerak suatu

mengubah

dapat

atau tarikan)

 Tanggung jawab

 Tanggung jawab

 Komitmen

 Realistis

 Senang membaca

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Inovatif

 Peduli sosial

 Disiplin

 Jujur

nikatif

 Kerja keras

 Bersahabat/komu

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Hati-hati

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

(dorongan

 Pedulikesehatan

n hasil

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

4.2. Menyimpulka

Kompetensi Dasar

Nilai

benda misalnya
didorong dan
dilempar

benda misalnya
didorong dan
dilempar

- Secara berpasangan

cara menggerakkan

- Mengidentifikasi

mendemonstrasikan

- Guru

memantul, berputar

tenggelam

jatuh, mengalir,

menggelinding

kita, misalnya

benda disekitar

berbagai gerak

mengamati

- Secara klasikal

Pembelajaran

Kegiatan

menggerakkan

benda

bentuk suatu

gerak dan

Mengubah

AJAR

MATERI

an cara

- Mendemonstrasik

benda

berbagai gerak

- Membuat daftar

Kompetensi

Indikator Pencapaian

7.Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda

IV (Empat) / 2 (dua)

Ilmu Pengetahuan Alam

Nilai Budaya

ENERGI DAN PERUBAHANNYA

:

MATA PELAJARAN

KELAS / SEMESTER

Teknik

sikap

Tes skala

Performance

Lisan

Tertulis

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perilaku

Pengamatan

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

4 JP

AW

- Air

- Kaca

- Bola

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat
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benda.

bentuk suatu

mengubah

tarikan) dapat

(dorongan atau

bahwa gaya

hasil percobaan

4.3. Menyimpulkan

Kompetensi Dasar

Kewirausahaan

Dan

menceritakan
contoh gaya
mengubah bentuk
gerak benda

dalam kehidupan
sehari-hari cara
gaya mengubah
bentuk atau gerak

Belajar

NIP.

NIP.

- Air

- Kaca

- Bola

- Buku teks

……………………………

4 JP

…………………………..

Perilaku

Pengamatan

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Contoh Instrumen

Sumber/Alat

Guru Kelas / Guru MP

sikap

Tes skala

Performance

Lisan

Tertulis

Instrumen

AW

Kepala Sekolah SD/MI

benda

- Secara bergantian

benda

bentuk atau gerak

gaya mengubah

percobaan cara

melakukan

berkelompok

memberi contoh

gerak benda

mengubah bentuk/

cara gaya

dapat menjelaskan

percobaan anak

Melalui

karena dorongan

dilantai yang datar

gravitasi, gerak

- Secara

gerak benda

misalnya jatuh

Teknik

Bentuk

Penilaian

………………………, 20…….

-

-

mempengaruhi

gerak benda,
bebas akibat

faktor yang

mempengaruhi

Pembelajaran

Kegiatan

mendiskusikan

AJAR

MATERI

faktor yang

Kompetensi

Indikator Pencapaian

Mengetahui,

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

untuk sukses

 Motivasi

 Teliti

 Septis

 Komunikatif

 Kreatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Estetika

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya
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:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

 Religius

 Empati

panas dan

bunyi yang

sifat-sifatnya

sekitar serta

lingkungan

Kewirausahaan

Nilai

 Tanggung jawab

 Tanggung jawab

 Komitmen

 Realistis

 Senang membaca

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Inovatif

 Peduli sosial

 Disiplin

 Jujur

 Bersahabat/komu

nikatif

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

panas

perpindahan

an adanya

- Mendemonstrasik

matahari

benda dan

misalnya gesekan

energi panas

sumber-sumber

- Menyebutkan

Kompetensi

Indikator Pencapaian

ya

penggunaann

panas dan

Bentuk energi

Materi Ajar

melakukan

berkelompok

- Secara

terdapat di sekitar

energi panas yang

mendata sumber

berpasangan

- Secara

panas

tentang sumber

atau pengamatan

dari buku, majalah

mencari informasi

berpasangan

- Secara

Pembelajaran

Kegiatan
Teknik

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari

 Mandiri

8.

IV (Empat) / 2 (dua)

Ilmu Pengetahuan Alam

 Hati-hati

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

terdapat di

 Pedulikesehatan

kan energi

Karakter bangsa

Dan

4.2. Mendeskripsi

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

ENERGI DAN PERUBAHANNYA

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perilaku

Pengamatan

Percobaan

Laporan hasil

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

4 jp

AW

panas

sumber

- Gambar

teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat
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 Religius

 Empati

energi

alternatif dan

ya .

penggunaann

 Jujur

 Bersahabat/komu

 Peduli sosial

 Inovatif

 Disiplin

 Kerja keras

 Hati-hati

nikatif

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

cara

 Pedulikesehatan

berbagai

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

sumber energi

Menyebutkan

energi alternatif

berbagai sumber

Mencari informasi

Energi

nya

penggunaan-

altenatif dan

untuk sukses

 Septis

 Mandiri

 Motivasi kuat

 Teliti

 Menghargai

perpindahan panas

Pendapat

Menyampaikan
- Secara

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

majalah

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

buku koran atau

informasi dari

siswa atau

terdapat di sekitar

alternatif yang

mendata sumber

berpasangan

- Secara

percobaannya

hasil

membuat laporan

- Secara individu

percobaan

 Komunikatif

-

Materi Ajar

Kegiatan
Pembelajaran

 Rasa Ingin tahu

Kompetensi

Indikator Pencapaian

 Kreatif

Kewirausahaan

Nilai

 Estetika

Karakter bangsa

Dan

4.3. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya
Contoh Instrumen

4 jp

AW

- Majalah

- Koran

Teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

597

 Motivasi

 Teliti

 Empati

menunjukkan

 Mandiri

 Religius

model untuk

 Pedulikesehatan

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

 Septis

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses
sumber energi

bertenaga surya

baling dan parasut

roket. Baling-

pembuatan model

pengaruh

gerak akibat

perubahan

konsep

penggunaan

misalnya mobil

- Merancang

membahas cara

alternatif

baling/ pesawat

- kertas baling-

dibuat (roket dari

model yang akan

- Merancang karya/

alternatif

berpasangan

- Secara

sumber energi

menggunakan

Lisan

Tertulis

 Komunikatif

 Kreatif

Penerapan

 Rasa Ingin tahu

 Estetika
kuat

 Realistis

 Senang membaca
benda-benda yang

 Komitmen

 Rasa ingin tahu
alternatif

sikap

 Kerja keras

 Pantang
sumber energi

Produk

menggunakan

membuat daftar

berpasangan

Teknik

menyerah
Mencari contoh

Materi Ajar

Kegiatan
Pembelajaran

Tes skala

-

alternatif

Kompetensi

Indikator Pencapaian

benda-benda yang

 Nilai susila

 Nilai intelektual

perubahan

 Tanggung jawab

Kewirausahaan

Nilai

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Tanggung jawab

Karakter bangsa

Dan

suatu karya/

4.4. Membuat

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Data

Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

AW

-

Belajar

Sumber/Alat
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 Hati-hati

 Bersahabat/komu

pengaruh

udara,

parasut

kertas/

pesawat

baling/

kertas/ baling-

roket dari

 Tanggung jawab

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

Kewirausahaan

Nilai

 Motivasi

 Teliti

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

untuk sukses

 Komunikatif

 Kreatif

 Septis

 Rasa Ingin tahu

 Estetika
kuat

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Senang membaca

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Tanggung jawab

 Peduli sosial

nikatif

 Toleransi

misalnya

 Disiplin

akibat

Karakter bangsa

Dan

energi gerak

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

parasut

baling-baling dan

model roket,

an hasil karya

- Mendemonstrasik

baling dan parasut

roket, baling-

membuat model

digunakan untuk

bahan yang akan

- Memilih alat,

Kompetensi

Indikator Pencapaian

udara

Materi Ajar

Kegiatan

disempurnakan

dan

karya yang dibuat

- Menguji model/

sesuai rancangan

karya atau model

- Membuat suatu

digunakan

yang akan

bahan dan alat

- Menentukan

kertas atau parasut)

Pembelajaran

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Karya

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Instrumen

Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

AW

Belajar

Sumber/Alat

599

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

Belajar

………………………, 20…….

Perilaku

Pengamatan

Contoh Instrumen

Sumber/Alat

Guru Kelas / Guru MP

sikap

petik dan pukul

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Instrumen

AW

Kepala Sekolah SD/MI

Tes skala

an alat musik tiup,

mendemonstrasik

berpasangan

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Bentuk

Penilaian

Mengetahui,

alat musik

- Memainkan alat-

- Secara

petik dan pukul

musik (suling,
gitar, rebana)

alat musik tiup,

bunyi alat-alat

yang tergolong

alat musik

an alat-alat musik
- Membedakan

mengidentifikasik

berkelompok

- Secara

penggunaan

menjadi bunyi

energi gerak

Perubahan

Materi Ajar

Kegiatan
Pembelajaran

melalui

petik, dan pukul

- Menyebutkan alat

Kompetensi

energi bunyi

Kewirausahaan

Indikator Pencapaian

musik yang ditiup,

Karakter bangsa

Dan

Nilai

perubahan

4.5. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

600

:

:

Standar Kompetensi

 Empati

kenampakan

 Jujur

 Bersahabat/komu

 Tanggung jawab

 Tanggung jawab

 Komitmen

 Realistis

 Rasa Ingin tahu

 Senang membaca

 Estetika

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Inovatif

 Peduli sosial

 Disiplin

 Kerja keras

 Hati-hati

nikatif

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Religius

perubahan

bumi

 Nilai intelektual

 Pedulikesehatan

 Mandiri

Kewirausahaan

Dan

Karakter bangsa

Nilai

berkelompok
mendiskusikan
pengaruh pasang
surut air laut bagi

pasang dan surut
bagi nelayan dan
dermaga yang

- Secara

percobaan

pengamatan pada

membahas hasil

berpasangan

pengaruh air laut

- Menjelaskan

kebakaran

badai, erosi,

- Secara

oleh air dan udara

perubahan akibat
pasang surut air,

yang disebabkan

misalnya

percobaan

melakukan

berpasangan

- Secara

Pembelajaran

perubahan daratan

bumi

kenampakan

Perubahan

Materi Ajar

Kegiatan

air, dan udara

disebabkan oleh

daratan yang

an perubahan

Mengidentifikasik

Kompetensi

Indikator Pencapaian

9. Memahami Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi dan Benda langit

kan

4.2. Mendeskripsi

Kompetensi Dasar

Ilmu Pengetahuan Alam

IV (Empat) / 2 (dua)

Nilai Budaya

BUMI DAN ALAM SEMESTA

:

MATA PELAJARAN

KELAS / SEMESTER

Teknik

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perilaku

Pengamatan

Pengamatan

Laporan

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Bentuk Instrumen

Penilaian

Instrumen

Contoh

4 JP

AW

koran

- Majalah,

kan

- penampa

- Model

teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

601

ke hari

bumi dari hari

kenampakan

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

kan posisi

bulan dan

prestasi

 Menghargai

untuk sukses

 Motivasi

 Teliti

 Septis

 Komunikatif

 Kreatif

Karakter bangsa
kuat

Kewirausahaan

Dan

4.3. Mendeskripsi

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

-

-

-

dari buku tentang

posisi bulan

langit

kedudukan benda

tentang

Mencari informasi

mencari informasi

berbagai bentuk

langit

kedudukan benda

berkelompok

- Secara
Menggambarkan

hari

Pengamatan
Perilaku

benda langit

penampakan

sikap

posisi benda-

tenggelam

Tes skala

Penda

mendeskripsikan

terbit dan

bulan dari hari ke

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Bentuk Instrumen

berkelompok

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Penilaian

posisi matahari

langit waktu dan

benda-benda
- Secara

langit

mengamati
penampakan

benda-benda

misalnya

mengamati
gambar/model

bulan

kedudukan benda-

- Secara klasikal

dangkal

dermaga yang

nelayan dan

Pembelajaran

Kegiatan

benda langit

Penampakan

Materi Ajar

Mengidentifikasi

dangkal

Kompetensi

Indikator Pencapaian
Instrumen

Contoh

4 JP

AW

tata surya

- Model

dinding,

- Gambar

teks

- Buku

Belajar

Sumber/Alat

602

………………………, 20…….
Guru Kelas / Guru MP

……………………………
NIP.

Mengetahui,

Kepala Sekolah SD/MI

…………………………..

NIP.

603

 Religius

 Empati

penyebab

perubahan

laut)

gelombang air

matahari, dan

hujan, cahaya,

fisik (angin,

 Tanggung jawab

 Tanggung jawab

 Komitmen

 Realistis

 Senang membaca

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Inovatif

 Peduli sosial

 Disiplin

 Jujur

 Bersahabat/komu

nikatif

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Hati-hati

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

lingkungan

 Pedulikesehatan

kan berbagai

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

4.2. Mendeskripsi

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

membahas
pengaruh hujan
dan angin
terhadap

lingkungan
terhadap daratan

- Secara klasikal

lingkungan fisik

perubahan

penyebab

faktor-faktor

membahas

- Secara klasikal

lingkungan fisik

perubahan

faktor penyebab

mendata faktor-

berkelompok

- Secara

Pembelajaran

perubahan

prosesnya

fisik dan

lingkungan

Perubahan

AJAR

Kegiatan

penyebab

pengaruh faktor

- Menjelaskan

lingkungan fisik

perubahan

penyebab

berbagai faktor

- Mengidentifikasi

Kompetensi

MATERI

: 10. Memahami Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya Terhadap Daratan

Standar Kompetensi

Indikator Pencapaian

: IV (Empat) / 2 (dua)

KELAS / SEMESTER

BUMI DAN ALAM SEMESTA

: Ilmu Pengetahuan Alam

MATA PELAJARAN

Teknik

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perilaku

Pengamatan

Data

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Bentuk Instrumen

Penilaian

Instrumen

Contoh

4 jp

AW

majalah

koran,

dinding

- Gambar

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

604

pengaruh panas

laut)

 Motivasi kuat

untuk sukses

 Teliti

 Septis

melakukan
percobaan
proses terjadinya

daratan

terjadinya erosi
pada permukaan
tanah

lingkungan

fisik terhadap

berkelompok
mengamati

erosi tanah dan

- Secara

cara mencegah

Mengidentifikasi

permukaan tanah

abrasi, banjir,

dan longsor)

erosi pada

daratan (erosi,

-

berpasangan

mempengaruhi

an proses

- Secara

kelas

melalui diskusi

kesimpulan

- Membuat

misalnya abrasi

gelombang lait

batuan, pengaruh

pelapukan

hujan misalnya

perubahan

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

- Mendemonstrasik

banjir, erosi,

dan gelombang
matahari dan

misalnya terjadi

cahaya matahari

 Menghargai

permukaan bumi,

(angin, hujan,

 Komunikatif

Pembelajaran

 Rasa Ingin tahu

Hal-hal yang

AJAR

Kegiatan

 Kreatif

Kompetensi

MATERI

 Estetika

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

Indikator Pencapaian

pengaruh

4.3. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Bentuk Instrumen

Penilaian

Instrumen

Contoh

4 JP

AW

- Ember, air

n tanah

permukaa

- Model

Belajar

Sumber/Alat

605

 Religius

 Empati

pencegahan

kerusakan

longsor)

banjir, dan

(erosi, abrasi,

 Peduli sosial

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Bersahabat/komu

nikatif

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

 Hati-hati

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

kan cara

lingkungan

 Pedulikesehatan

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

4.4. Mendeskripsi

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

mendiskusikan

cara pencegahan
kerusakan yang

lingkungan (erosi,
abrasi, banjir)

disebabkan erosi

Pendapat

Menyampaikan

lingkungan yang

Untuk
longsor

Keberanian
banjir dan tanah

Performance

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Perilaku

Pengamatan

Laporan Diskusi

Bentuk Instrumen

kerusakan

erosi, abrasi,

Lisan

Tertulis

sikap

Tes skala

Produk

Teknik

Penilaian

pencegahan

- Menjelaskan cara

diskusi tentang

kerusakan

disebabkan oleh

kelompok

n proses terjadinya

- Secara

pemberian tugas

dilanjutkan

- Tanya jawab

bimbingan guru

dengan

menyimpulkan

- Siswa

abrasi

erosi tanah dan

cara mencegah

berkelompok

- Secara

percobaan

akibat erosi pada

Pembelajaran

Kegiatan

tanah dan abrasi

AJAR

MATERI

mencegah erosi

Menjelaskan cara

- Mendemonstrasika

-

abrasi

Kompetensi

Indikator Pencapaian
Instrumen

Contoh

6 JP

AW

- Tumbuhan

- Air

n tanah

- permukaa

- Model

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

606

Kompetensi Dasar

sikap

 Rasa Ingin tahu

 Komunikatif

 Motivasi

 Senang membaca

 Estetika

 Kreatif

 Teliti

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

Belajar

Sumber/Alat

Guru Kelas / Guru MP

AW

Kepala Sekolah SD/MI

Instrumen

Contoh

………………………, 20…….

longsor

banjir dan tanah

disebabkan oleh

lingkungan yang

kerusakan

pencegahan

Perilaku

Pengamatan

Laporan Diskusi

Bentuk Instrumen

Penilaian

Mengetahui,

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

 Menghargai

 Septis

untuk sukses

 Realistis

 Rasa ingin tahu

kuat

disebabkan abrasi
- menjelaskan cara

lingkungan yang

menyerah

 Kerja keras

 Komitmen

 Pantang

Tes skala

Produk

Teknik

kerusakan

Pembelajaran

Kegiatan

 Nilai susila

AJAR

MATERI

pencegahan

- Menyebutkan cara

Kompetensi

Indikator Pencapaian

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Tanggung jawab

 Tanggung jawab

Kewirausahaan

Dan

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya

607

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

 Religius

 Empati

antara sumber

daya alam

lingkungan

 Jujur

 Bersahabat/komu

 Tanggung jawab

 Tanggung jawab

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Inovatif

 Peduli sosial

 Disiplin

 Kerja keras

nikatif

 Kepemimpinan

 Hati-hati

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

dengan

 Pedulikesehatan

hubungan

Karakter bangsa

Dan

Nilai

daya alam

mengelola sumber

- Menjelaskan cara

daya alam

pengertian sumber

- Menjelaskan

Kompetensi

Indikator Pencapaian

masyarakat

teknologi dan

lingkungan,

daya alam,

antara sumber

Keterkuatan

Materi Ajar

Tes skala
sikap

ya

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

pengelompokann

cara

daya alam dan

jenis sumber

tentang jenis-

kelompok

- Diskusi

hasilnya

alam dan

sumber daya

berbagai jenis

mengamati

berkelompok

- Secara

Pembelajaran

Kegiatan

11.Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat

IV (Empat) / 2 (dua)

Ilmu Pengetahuan Alam

4.2. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

BUMI DAN ALAM SEMESTA

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

Perilaku

Pengamatan

Laporan Diskusi

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Bentuk Instrumen

Penilaian

Instrumen

Contoh

4 JP

AW

daya alam

sumber

jenis-jenis

- Gambar

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

608

digunakan

yang

teknologi

dengan

daya alam

antara sumber

hubungan

4.3. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

prestasi

-

alam misalnya
kertas dari kayu.
Pakaian dari
kapas.

kerugian yang
ditimbulkan
apabila sumber
daya alam

tentang
keuntungan dan
kerugian

keuntungan dan
kerugian

kelompok
Menjelaskan

bijaksana

- Diskusi

sumber daya

keuntungan dan

digunakan tidak

menggunakan

manusia yang

digunakan

teknologi yang

kan hasil

mengidentifikasi

berkelompok

- Secara

pemberian tugas

dilanjutkan

Menjelaskan

sumber daya alam

menggunakan

manusia yang

yang digunakan

hasil teknologi

Mengidentifikasi

untuk sukses

 Septis

-

 Motivasi kuat

 Teliti

 Menghargai

guru

 Komunikatif

 Kreatif
- Tanya jawab

dengan bantuan

- Menyimpulkan

 Rasa Ingin tahu

Materi Ajar

Kegiatan
Pembelajaran

 Realistis

Kompetensi

Indikator Pencapaian

 Estetika

Kewirausahaan

Nilai

 Senang membaca

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

sikap

Tes skala

Produk

Performance

Lisan

Tertulis

Teknik

Perilaku

Pengamatan

Laporan Diskusi

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Bentuk Instrumen

Penilaian

Instrumen

Contoh

4 JP

AW

gambar

- Gambar-

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

609

 Religius

 Empati

pengambilan

bahan alam

lingkungan

pelestarian

 Jujur

 Bersahabat/komu

 Tanggung jawab

 Tanggung jawab

 Komitmen

 Realistis

 Rasa Ingin tahu

 Senang membaca

 Estetika

menyerah

 Pantang

 Rasa ingin tahu

 Kerja keras

 Nilai susila

 Peduli lingkungan  Kerjasama

 Inovatif

 Peduli sosial

 Disiplin

 Kerja keras

 Hati-hati

nikatif

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

Nilai

 Toleransi

 Disiplin

 Mandiri

 Nilai intelektual

terhadap

 Pedulikesehatan

dampak

Karakter bangsa

Dan

4.4. Menjelaskan

Kompetensi Dasar

Nilai Budaya

alam
- Membuat

yang digunakan

membuat

penyebabnya

kegiatan manusia

- Diskusi

komentar

alam dan

- Menjelaskan

poster bencana

alam dan

- Mengamati

terjadinya bencana

informasi tentang

sikap

Tes skala

Produk

Perilaku

Pengamatan

Klipping

Pendapat

pelestarian
- Mengumpulkan

Menyampaikan

dengan
lingkungan

Untuk

tanah galian

Keberanian

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

sungai, hutan,

Performance

Lisan

Tertulis

Bentuk Instrumen

pelestarian

hasil laut,

pengambilan

kemudahan

tentang tingkat

bertanya jawab

- Secara klasifikal

pemberian tugas

dilanjutkan

Teknik

Penilaian

galian tanpa

dan tanah tanah

laut, sungai, hutan

pengambilan hasil

kemudahan

tingkat

- Menjelaskan

sumber daya

dengan teknologi
kesimpulan dan

pengelolaan

sumber daya alam

Materi Ajar

Kegiatan
Pembelajaran

pengelolaan

Kompetensi

Indikator Pencapaian
Instrumen

Contoh

4 JP

AW

daya alam

sumber

tentang

- Gambar

- Buku teks

Belajar

Sumber/Alat

610

Kompetensi Dasar

poster bencana
alam

pengambilan
bahan alam

 Menghargai

prestasi

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

Belajar

Sumber/Alat

Guru Kelas / Guru MP

Instrumen

AW

Kepala Sekolah SD/MI

Bentuk Instrumen

Contoh

………………………, 20…….

kliping

Teknik

Penilaian

Mengetahui,

 Percaya diri

 Hemat

 Objektif

 Cinta damai

 Jujur

 Terbuka

menyerah

 Pantang

untuk sukses

- Membuat

pengamatan

 Septis

 Motivasi

 Teliti

tentang

 Komunikatif

 Kreatif
negatif

Materi Ajar

Kegiatan
Pembelajaran

kelompok

Kompetensi

Indikator Pencapaian

mengatasi dampak

kuat

Kewirausahaan

Nilai

yang dapat

Karakter bangsa

Dan

Nilai Budaya

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
2 (DUA)

Standar Kompetensi
6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda
berdasarkan sifatnya
Kompetensi Dasar
6.1 Mengidentifikasi wujud benda padat, cair dan gas memiliki sifat tertentu
6.2Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair  padat  cair, cair  gas  cair, padat 
gas
6.3 Menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan kegunaannya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan wujud benda padat, cair dan gas
 Menjelaskan bahwa benda padat, cair dan gas memiliki sifat tertentu
 Mengelompokkan benda benda berdasarkan wujudnya
 Mengidentifikasi perubahan wujud --? Padat  cair , cair  gas – cair, padat  gas
 Menjelaskan fakta yang mempengaruhi perubahan wujud benda
 Memberikan contoh perubahan wujud benda
 Mengidentifikasi kesesuaian sifat bahan dengan kegunaannya, misalnya plastik untuk jas hujan
 Membandingkan berbagai bahan yang paling cocok untuk tujuan tertentu
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Siswa menjelaskan wujud benda yang terdiri dari padat, cair, dan gas
 Siswa menjelaskan di antara benda padat pun memiliki sifat yang berbeda-beda.
 Siswa menjelaskan sifat benda padat
 Siswa menjelaskan sifat benda cair
 Siswa menjelaskan sifat benda gas

611











Menjelaskan benda-benda yang bersifat halus, keras, lunak dan basah
Menjelaskan perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula
Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda
Menjelaskan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair
Menjelaskan perubahan wujud benda padat menjadi benda gas
Menjelaskan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat
Menjelaskan perubahan wujud benda gas menjadi benda padat
Menjelaskan kegunaan benda sesuai bahannya
Menentukan berbagai bahan yang cocok untuk tujuan tertentu

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

PSIKOMOTOR
 Membahas hasil pengamatan melalui diskusi kelas
 Melakukan percobaan untuk membuktikan perubahan wujud benda yang dapat kembali ke
wujud semula
 Mendiskusikan faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda
 Menceritakan perubahan wujud benda
 Mengumpulkan berbagai benda dari lingkungan sekitar
 Mendiskusikan kegunaan benda sesuai bahannya
 Menentukan berbagai bahan yang cocok untuk tujuan tertentu
 Membuat tablet jenis bahan, sifatnya dan kegunaannya
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Materi Ajar
 Wujud benda padat, cair dan gas memiliki sifat tertentu
 Terjadinya berubah wujud benda
 Sifat bahan dan kegunaannya
Alokasi Waktu :
10 JP ( 5x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
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Pertemuan 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara berkelompok siswa mengamati benda-benda yang ada di ruang kelas dan lingkungan
sekolah
Elaborasi
 Guru menjelaskan wujud benda yang terdiri dari padat, cair, dan gas
 Guru menjelaskan di antara benda padat pun memiliki sifat yang berbeda-beda.Ada yang lunak,
ada juga yang keras
 Guru menjelaskan sifat benda padat
 Guru menjelaskan sifat benda cair
 Guru menjelaskan sifat benda gas

Pertemuan 2
 Siswa mengelompokkan benda-benda yang bersifat halus, keras, lunak dan basah
 Guru dan siswa membahas hasil pengamatan siswa melalui diskusi kelas
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan wujud benda yang terdiri dari padat, cair, dan gas
 Siswa menjelaskan di antara benda padat pun memiliki sifat yang berbeda-beda.
 Siswa menjelaskan sifat benda padat
 Siswa menjelaskan sifat benda cair
 Siswa menjelaskan sifat benda gas
 Siswa menyimpulkan hasil pengamatan dengan bimbingan guru

Pertemuan 3
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru membimbing siswa melakukan percobaan untuk membuktikan perubahan wujud benda
yang dapat kembali ke wujud semula
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda





Pertemuan 4
Secara bergiliran siswa menceritakan perubahan wujud benda
Guru menjelaskan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair
Guru menjelaskan perubahan wujud benda padat menjadi benda gas
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 Guru menjelaskan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat
 Guru menjelaskan perubahan wujud benda gas menjadi benda padat
Konfirmasi
 Siswa menyimpulkan hasil diskusi dengan bimbingan guru

Pertemuan 5
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mengumpulkan berbagai benda dari lingkungan sekitar
Elaborasi
 Secara berkelompok siswa mendiskusikan kegunaan benda sesuai bahannya
 Secara berpasangan siswa menentukan berbagai bahan yang cocok untuk tujuan tertentu
 Secara berpasangan siswa membuat tablet jenis bahan, sifatnya dan kegunaannya
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas tablet yang dibuat oleh siswa
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan
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 Pensil, penghapus pensil, plastisin, kotak pensil, rautan, Air, botol plastik bening, gelas bening,
karton tebal, paku, Baskom, balon karet, kantong plastik, sendok, gula pasir, garam, kacang
hijau, kelereng
 Kantong plastik, rantang, panci besar, air, garam dapur, bongkahan es

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan wujud benda padat, cair dan gas
 Menjelaskan bahwa benda padat, cair dan gas memiliki sifat tertentu
 Mengelompokkan benda benda berdasarkan wujudnya
Amati benda-benda yang ada di sekitarmu! Kelompokkan benda-benda tersebut menjadi benda
padat, benda cair, dan benda gas. Berikan alasannya, mengapa mengelompokkan benda-benda
tersebut sebagai benda padat,
benda cair, dan benda gas. Catat hasilnya pada tabel berikut!
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Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi kesesuaian sifat bahan dengan kegunaannya, misalnya plastik untuk jas hujan
 Membandingkan berbagai bahan yang paling cocok untuk tujuan tertentu
 Bahan yang tepat untuk membuat ember adalah ....
a. katun
b. kaos
c. kayu
d. plastik

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
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Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

Kelas:……….
NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4
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5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
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-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi perubahan wujud --? Padat  cair , cair  gas – cair, padat  gas
 Menjelaskan fakta yang mempengaruhi perubahan wujud benda
 Memberikan contoh perubahan wujud benda
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Pada pelajaran yang telah dipelajari, kalian telah mempelajari berbagai peristiwa perubahan
wujud benda. Dari perubahan wujud benda tersebut coba kalian diskusikan mana saja
perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula? Dan mana yang tidak?
Lakukan percobaan untuk membuktikan perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud
semula bersama teman sebangkiumu di depan kelas !

Penilaian Diskusi dengan Teman Sebangku
No

Nama

Keaktifan
1

2

3

Ketepatan
4

1

2

3

Kerjasama
4

1

2

3

4

Keterangan :
1. Sangat Baik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang
Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Skor

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda
Kompetensi Dasar
7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan atau tarikan) dapat mengubah gerak
suatu benda
7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan atau tarikan) dapat mengubah bentuk
suatu benda.
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Membuat daftar berbagai gerak benda
 Mendemonstrasikan cara menggerakkan benda misalnya didorong dan dilempar
 Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gerak benda, misalnya jatuh bebas akibat gravitasi,
gerak dilantai yang datar karena dorongan
 Melalui percobaan anak dapat menjelaskan cara gaya mengubah bentuk/ gerak benda
 Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari cara gaya mengubah bentuk atau gerak benda
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :

KOGNITIF
 Menjelaskan tentang berbagai gerak benda, misalnya menggelinding jatuh, mengalir, tenggelam
memantul, berputar
Elaborasi
 Menjelaskan tentangcara menggerakkan benda misalnya didorong dan dilempar
 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi gerak benda
 Menjelaskan perubahan gerak benda akibat gaya
 Menjelaskan mengenai gaya tarik, gaya dorong, dan gaya gesek
 Menjelaskan tentang nama-nama gaya berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan
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Menjelaskan mengenai Gaya tarik, gaya dorong, dan gaya gesek
Memberi contoh gaya mengubah bentuk gerak benda

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Komitmen
Sukses
Realistis,

PSIKOMOTOR
 Secara berpasangan mendiskusikan faktor yang mempengaruhi gerak benda
mempresentasikannya
 Secara berkelompok melakukan percobaan cara gaya mengubah bentuk atau gerak benda
Materi Ajar
 Mengubah gerak dan bentuk suatu benda
 Perubahan bentuk akibat gaya
Alokasi Waktu :
8 JP ( 4x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
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dan

Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasikal mengamati berbagai gerak benda disekitar kita, misalnya menggelinding jatuh,
mengalir, tenggelam memantul, berputar
Elaborasi
 Guru mendemonstrasikan cara menggerakkan benda misalnya didorong dan dilempar
 Secara berpasangan mendiskusikan faktor yang mempengaruhi gerak benda
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi
 Guru menjelaskan bahwa gaya dapat merubah gerak benda
 Guru menjelaskan mengenai Gaya tarik, gaya dorong, dan gaya gesek
 Guru menjelaskan bahwa berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan, gaya dibedakan menjadi
beberapa di antaranya adalah sebagai berikut
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 Gaya Otot
 Gaya Gesek antara Dua Benda
 Gaya Magnet
 Gaya Gravitasi
 Gaya Listrik
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai Gaya tarik, gaya dorong, dan gaya gesek
 Siswa menyebutkan nama-nama gaya berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan

Pertemuan 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Siswa mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan cara gaya mengubah bentuk
atau gerak benda
Elaborasi
 Secara berkelompok melakukan percobaan cara gaya mengubah bentuk atau gerak benda
 pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda
 gaya dapat mengubah bentuk benda
Konfirmasi
 Secara bergantian menceritakan contoh gaya mengubah bentuk gerak benda
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
628

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan
 Bola pingpong
 Kelereng
 Mobil mainan
 Benang kasur
 Balok kayu
 Papan atau triplek sebagai landasan
 Pasir
 Stopwatch
 Plastisin
 Kelereng yang cukup besar
 Batu
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan

Bentuk Instrumen
 Pengamatan





Check
V
V
V
V
V

Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

629

Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal

Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Membuat daftar berbagai gerak benda
 Mendemonstrasikan cara menggerakkan benda misalnya didorong dan dilempar
 Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gerak benda, misalnya jatuh bebas akibat gravitasi,
gerak dilantai yang datar karena dorongan
 Gerakan kelereng yang menggelinding di lantai datar, makin lama makin lambat, dan akhirnya
berhenti. Hal ini terjadi akibat bekerjanya gaya ....
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a. otot
b. gravitasi
c. pegas
d. gesek
 Jelaskan dengan menggunakan contoh bahwa gaya merubah gerak suatu benda?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Melalui percobaan anak dapat menjelaskan cara gaya mengubah bentuk/ gerak benda
 Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari cara gaya mengubah bentuk atau gerak benda
 Apabila kita melempar bola ke atas maka bola tersebut akan kembalike bawah. Hal ini
disebabkan karena adanya pengaruh gaya . . . \
 Dalam pembuatan keramik dan asbak tanah liat dapat dibentuk oleh tangan sesuai dengan
keinginan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi . .

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
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jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.
1
2
3
4

NAMA
Aziz
Fajar
Icha

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
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1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk
berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
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CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
- Secara berpasangan mendiskusikan faktor yang mempengaruhi gerak benda
- Secara berkelompok melakukan percobaan cara gaya mengubah bentuk atau gerak benda
Penilaian Diskusi dengan Teman Sebangku
No

Nama

Keaktifan
1

2

3

Ketepatan
4

1

2

3

Kerjasama
4

1

2

3

4

Keterangan :
1. Sangat Baik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang
Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

ASPEK

INDIKATOR
Menulis laporan secara lengkap

1

2

3

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

SKOR
5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%)
lengkap
Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh
atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari
separuh

3

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan
(yang seharusnya di laporkan )

1

4

2

Tidak membuat laporan
Di tulis urut dan mudah di pahami
Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit
di pahami

0
3

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor
Skor maksimal

0
10
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2

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari
Kompetensi Dasar
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya
8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya
8.3 Membuat suatu karya/ model untuk menunjukkan perubahan energi gerak akibat pengaruh
udara, misalnya roket dari kertas/ baling-baling/ pesawat kertas/ parasut
8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menyebutkan sumber-sumber energi panas misalnya gesekan benda dan matahari
 Mendemonstrasikan adanya perpindahan panas
 Mencari informasi berbagai sumber energi alternatif
 Menyebutkan sumber energi alternative
 Mencari contoh benda-benda yang menggunakan sumber energi alternatif misalnya mobil
bertenaga surya
 Merancang pembuatan model roket. Baling-baling dan parasut
 Memilih alat, bahan yang akan digunakan untuk membuat model roket, baling-baling dan
parasut
 Mendemonstrasikan hasil karya model roket, baling-baling dan parasut
 Menyebutkan perubahan energi gerak menjadi energi bunyi
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :

KOGNITIF
 Menjelaskan tentang sumber energi panas yang terdapat di sekitar
 Secara individu siswa membuat laporan hasil percobaannya
 Menjelaskan perpindahan panas melalui radiasi,konveksi, dan konduksi
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Menjelaskan tentang sumber energi alternatif
Menjelaskan tentang benda-benda yang menggunakan sumber energi alternatif
Mejelaskan cara penggunaan sumber energi alternatif
Menjelaskan penyebab penggunaan energi alternatif
Menjelaskan mengenai energi angin
Menjelaskan mengenai energi air
Menjelaskan mengenai energi uap
Menjelaskan cara membuat karya/ model (roket dari kertas baling-baling/ pesawat kertas atau
parasut)
Menjelaskan bahan dan alat yang akan digunakan untuk membuat karya/ model
Menjelaskan penyebab roket dapat meluncur
Menjelaskan penyebab kepala roket tidak berbentuk kerucut
Menjelaskan penyebab baling-baling
Menjelaskan penyebab baling-baling berongga
Menjelaskan penyebab pesawat terbang dapat meluncur
Menjelaskan fungsi sayap pesawat
Menjelaskan penyebab kepala pesawat berbentuk runcing?
Menjelaskan cara kerja roket tiup kertas, mainan baling-baling dan mainan parasut
Menjelaskan alat-alat musik yang tergolong alat musik tiup, petik dan pukul
Menjelaskan penyebab bunyi dan perbedaan kekuatan bunyi dari alat musik tiup, petik dan
pukul
Menjelaskan mengenai sumber energi bunyi
Menjelaskan mengenai perambatan bunyi
Menjelaskan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi
Menjelaskan mengenai perubahan energi bunyi pada alat musik

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21
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Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Siswa dapat membuat Karya dengan Menerapkan Konsep Perubahan Energi Gerak.
 Membuat roket tekan (hlm.167)
 Membuat pesawat (hlm.168)
 Membuat model baling-baling kertas yang memanfaatkan energi uap (hlm.170)
 Membuat parasut (hlm.171)
 Membuat terompet sederhana (hlm.172)
 Secara berpasangan mendata sumber energi panas yang terdapat di sekitar
 Secara berkelompok melakukan percobaan perpindahan panas
 Secara berpasangan mendemonstrasikan alat musik tiup, petik dan pukul
 Melakukan diskusi kelompok untuk menjawab soal-soal
 Melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui penyebab bunyi dan perbedaan kekuatan bunyi
dari alat musik tiup, petik dan pukul
Materi Ajar
 Bentuk energi panas dan penggunaannya
 Energi altenatif dan penggunaannya
 Penerapan konsep perubahan gerak akibat pengaruh udara
 Perubahan energi gerak menjadi bunyi
Alokasi Waktu :
16 JP ( 8 x pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
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 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara berpasangan mencari informasi dari buku, majalah atau pengamatan tentang sumber
panas
Elaborasi
 Secara berpasangan mendata sumber energi panas yang terdapat di sekitar
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan data sumber energi panas
 Guru menjelaskan tentang sumber energi panas
 Secara berkelompok siswa melakukan percobaan perpindahan panas
 Secara individu siswa membuat laporan hasil percobaannya
Konfirmasi
 Guru menjelaskan perpindahan panas melalui radiasi,konveksi, dan konduksi
 Guru dan siswa membahas laporan hasil percobaan
Pertemuan 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara berpasangan siswa mendata sumber alternatif yang terdapat di sekitar siswa atau
informasi dari buku, koran atau majalah
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Elaborasi
 Secara berpasangan siswa membuat daftar benda-benda yang menggunakan sumber energi
alternatif
 Secara berpasangan siswa membahas cara penggunaan sumber energi alternatif
 Guru menjelaskan penyebab penggunaan energi alternatif
 Guru menjelaskan mengenai energi angin
 Guru menjelaskan mengenai energi air
 Guru menjelaskan mengenai energi uap
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas daftar benda-benda yang menggunakan sumber energi alternatif
 Guru dan siswa membahas cara penggunaan sumber energi alternatif

Pertemuan 5-6
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk merancang karya/ model yang akan dibuat (roket
dari kertas baling-baling/ pesawat kertas atau parasut)
Elaborasi
 Guru dan siswa menentukan bahan dan alat yang akan digunakan
 Guru membimbing siswa membuat suatu karya atau model sesuai rancangan
 Guru membimbing siswa menguji model/ karya yang dibuat dan disempurnakan
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan –pertanyaan :
 Mengapa roket dapat meluncur?
 Apa yang terjadi apabila kepala roket tidak berbentuk kerucut?
 Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut?
 Apa yang menyebabkan baling-baling berputar?
 Apa yang terjadi jika baling-baling tidak berongga?
 Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut?
 Apa yang menyebabkan pesawat terbang dapat meluncur?
 Apa fungsi sayap pesawat?
 Mengapa kepala pesawat berbentuk runcing?
 Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut?
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
 Guru menjelaskan cara kerja roket tiup kertas, mainan baling-baling dan mainan parasut
Konfirmasi
 Guru dan siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi
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Pertemuan 7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok
Elaborasi
 Secara berkelompok mengidentifikasikan alat-alat musik yang tergolong alat musik tiup, petik
dan pukul
 Secara berpasangan mendemonstrasikan alat musik tiup, petik dan pukul
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui penyebab bunyi dan perbedaan kekuatan
bunyi dari alat musik tiup, petik dan pukul
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi

Pertemuan 8
 Guru menjelaskan mengenai Sumber Energi Bunyi
 Guru menjelaskan mengenai Perambatan Bunyi
 Guru menjelaskan mengenai Pemantulan dan Penyerapan Bunyi
 Guru menjelaskan mengenai Perubahan Energi Bunyi pada Alat Musik
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai sumber energi bunyi
 Guru menjelaskan mengenai perambatan bunyi
 Guru menjelaskan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi
 Guru menjelaskan mengenai perubahan energi bunyi pada alat musik
 Guru membimbing siswa membuat rangkuman materi
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
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 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan
 Batu, pengaris mika, mug, kantong plastik, kertas koran, handuk, air hangat, jam, karet gelang,
Kaleng, karet bekas, batu sebesar bola pingpong, dan air dalam baskom.
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah

Check
V
V

 Menjodohkan
 Isian singkat
 Uraian

V
V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menyebutkan sumber-sumber energi panas misalnya gesekan benda dan matahari
 Mendemonstrasikan adanya perpindahan panas
 Dalam kehidupan sehari-hari, sumber energi panas untuk kelangsungan hidup manusia dan
makhluk hidup lainnya adalah ....
a. matahari
b. bintang
c. bulan
d. api
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Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mencari informasi berbagai sumber energi alternatif
 Menyebutkan sumber energi alternatif
 Mencari contoh benda-benda yang menggunakan sumber energi alternatif misalnya mobil
bertenaga surya
1. Mobil tenaga surya menggunakan sumber tenaga berupa . . . .
2. Biogas sebagai bahan bakar alternatif dapat digunakan untuk bahan bakar . . . .
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menyebutkan alat musik yang ditiup, petik, dan pukul
 Membedakan bunyi alat-alat musik (suling, gitar, rebana)
 Memainkan alat-alat musik
Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi ada yang keras, ada pula yang lemah. Manakah sumber
bunyi yang menghasilkan suara yang keras ?
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
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jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
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1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk
berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
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CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Merancang pembuatan model roket. Baling-baling dan parasut
 Memilih alat, bahan yang akan digunakan untuk membuat model roket, baling-baling dan
parasut
 Mendemonstrasikan hasil karya model roket, baling-baling dan parasut
Rancanglah sebuah model roket bersama kelompokmu, gunakanlah bahan yang sesuai , setelah
mendemonstrasikannya, buatlah laporan hasil percobaanmu
Rubrik Penilaian Laporan Hasil Percobaan
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%)
lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari
separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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Penilaian Diskusi dengan Teman Sebangku
No

Nama

Keaktifan
1

2

3

Ketepatan
4

1

2

3

Kerjasama
4

1

2

3

4

Keterangan :
1. Sangat Baik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang
Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar
(75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang
dari separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN
Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
9. Memahami Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi dan Benda langit
Kompetensi Dasar
9.1Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi
9.2Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengidentifikasikan perubahan daratan yang disebabkan oleh air, dan udara misalnyaperubahan
akibat pasang surut air, badai, erosi, kebakaran
 Menjelaskan pengaruh air laut pasang dan surut bagi nelayan dan dermaga yang dangkal
 Mengidentifikasi kedudukan benda-benda langit misalnya mengamati penampakan benda-benda
langit waktu dan posisi matahari terbit dan tenggelam penampakan bulan dari hari ke hari
 Menggambarkan berbagai bentuk posisi bulan
 Mencari informasi tentang kedudukan benda langit
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :

KOGNITIF
 Menjelaskan perubahan daratan yang disebabkan oleh air dan udara
 Menjelaskan pengaruh pasang surut air laut bagi nelayan dan dermaga yang dangkal
 Menjelaskan mengenai perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh bulan ( pasang naik,
pasang surut)
 Menjelaskankan tentangposisi benda-benda langit yang mempengaruhi pasang naik dan pasang
surut di bumi
 Menjelaskan tentang kedudukan benda langit
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AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses
Realistis,

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

PSIKOMOTOR
 Secara berpasangan melakukan percobaan perubahan daratan yang disebabkan oleh air dan udara
 Secara berpasangan membahas hasil pengamatan pada percobaan
 Secara berkelompok mendiskusikan pengaruh pasang surut air laut bagi nelayan dan dermaga
yang dangkal
Materi Ajar
 Perubahan kenampakan bumi
 Penampakan bulan
Alokasi Waktu :
8 JP ( 4 x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
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Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara berpasangan siswa melakukan percobaan perubahan daratan yang disebabkan oleh air
dan udara
Elaborasi
 Secara berpasangan membahas hasil pengamatan pada percobaan
 Secara berkelompok mendiskusikan pengaruh pasang surut air laut bagi nelayan dan dermaga
yang dangkal
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi

Pertemuan 2
 Guru menjelaskan perubahan daratan yang disebabkan oleh air, dan udara misalnya perubahan
akibat pasang surut air, badai, erosi, kebakaran
 Menjelaskan pengaruh air laut pasang dan surut bagi nelayan dan dermaga yang dangkal
Konfirmasi
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang menarik.
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Guru menjelaskan mengenai perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh bulan ( pasang
naik, pasang surut)
Pertemuan 3

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara klasikal siswa mengamati gambar/model benda-benda langit
Elaborasi
 Siswa secara berkelompok mendeskripsikan posisi benda-benda langit yang mempengaruhi
pasang naik dan pasang surut di bumi
 Secara berkelompok mencari informasi dari buku tentang kedudukan benda langit
Konfirmasi
 Siswa membuat catatan seperlunya
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
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Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah
 Menjodohkan

Check
V
V
V

 Isian singkat
 Uraian

V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V
V
V
V

Check
V
V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasikan perubahan daratan yang disebabkan oleh air, dan udara misalnya
perubahan akibat pasang surut air, badai, erosi, kebakaran
 Menjelaskan pengaruh air laut pasang dan surut bagi nelayan dan dermaga yang dangkal
 Daratan dapat mengalami perubahan akibat . . ., . . ., dan . .
 Erosi yang disebabkan karena air laut disebut .
 Selain berputar pada porosnya, bumi bergerak mengelilingi .
 Perubahan penampakan atau bentuk bulan dalam setiap hari disebut . . .
 Rasi bintang yang dapat dilihat ketika kita memandang langit sebelah tenggara adalah . .
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi kedudukan benda-benda langit misalnya mengamati penampakan benda-benda
langit waktu dan posisi matahari terbit dan tenggelam penampakan bulan dari hari ke hari
 Menggambarkan berbagai bentuk posisi bulan
 Mencari informasi tentang kedudukan benda langit
 Rasi bintang yang dapat dilihat sore hari adalah rasi bintang ....
a. layang-layang
b. kalajengking
c. beruang besar
d. waluku
 Bintang-bintang yang saling berdekatan dikelompokkan menjadi ....
a. rasi planet
b. rasi matahari
c. rasi bulan
d. rasi bintang
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Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
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jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
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Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk
berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
- Secara berpasangan lakukan percobaan perubahan daratan yang disebabkan oleh air dan udara
- Secara berpasangan bahas hasil pengamatan pada percobaan
- Secara berkelompok diskusikan pengaruh pasang surut air laut bagi nelayan dan dermaga yang
dangkal dan presentasikanlah
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Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar
(75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang
dari separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
10. Memahami Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya Terhadap Daratan
Kompetensi Dasar
10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya,
matahari, dan gelombang air laut)
10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan
longsor)
10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor)
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perubahan lingkungan fisik
 Menjelaskan pengaruh faktor penyebab perubahan lingkungan terhadap daratan (angin, hujan,
cahaya matahari dan gelombang laut)
 Mendemonstrasikan proses terjadinya erosi pada permukaan tanah
 Mengidentifikasi cara mencegah erosi tanah dan abrasi
 Menjelaskan cara mencegah erosi tanah dan abrasi
 Secara kelompok diskusi tentang cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh erosi, abrasi,
banjir dan tanah longsor
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :

KOGNITIF
 Menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik
 Menjelaskan pengaruh hujan dan angin terhadap permukaan bumi, misalnya terjadi banjir, erosi,
pengaruh panas matahari dan hujan misalnya pelapukan batuan, pengaruh gelombang laut
misalnya abrasi
 Menjelaskan tentang proses terjadinya erosi pada permukaan tanah
 Menjelaskankan cara mencegah erosi tanah dan abrasi
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Menjelaskan tentang cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir dan
tanah longsor

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

PSIKOMOTOR
 Secara berkelompok mendiskusikan cara mencegah erosi tanah dan abrasi
 Mendemonstrasikan proses terjadinya kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir)
Materi Ajar
 Perubahan lingkungan fisik dan prosesnya
 Hal-hal yang mempengaruhi daratan
 Pencegahan kerusakan lingkungan
Alokasi Waktu :
14 JP ( 7x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek
Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
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 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara berkelompok siswa mendata faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik
Elaborasi
 Secara klasikal guru dan siswa membahas faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik
 Secara klasikal guru dan siswa membahas pengaruh hujan dan angin terhadap permukaan bumi,
misalnya terjadi banjir, erosi, pengaruh panas matahari dan hujan misalnya pelapukan batuan,
pengaruh gelombang laut misalnya abrasi
Konfirmasi
 Membuat kesimpulan melalui diskusi kelas

672

Pertemuan 3-4

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara berpasangan siswa melakukan percobaan proses terjadinya erosi pada permukaan tanah
Elaborasi
 Siswa secara berkelompok mengamati akibat erosi pada percobaan
 Siswa secara berkelompok mendiskusikan cara mencegah erosi tanah dan abrasi
 Siswa mengkomunikasikan atau mempesentasikan hasil diskusi
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil diskusi tentang cara mencegah erosi tanah dan abrasi
 Siswa menyimpulkan dengan bimbingan guru
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab dilanjutkan pemberian tugas

Pertemuan 5-7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan melakukan
untuk mendemonstrasikan proses terjadinya kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir)
Elaborasi
 Guru membimbing siswa mendemonstrasikan proses terjadinya kerusakan lingkungan (erosi,
abrasi, banjir)
 Guru menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan erosi
 Guru menyebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan abrasi
 Guru menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir dan
tanah longsor
Konfirmasi
 Siswa menyebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan erosi
 Siswa menyebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan abrasi
 Siswa menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir dan
tanah longsor
 Siswa dan guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari.
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
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 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.
Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah

Check
V
V

 Menjodohkan
 Isian singkat
 Uraian

V
V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
(Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau prestasi
siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa

Soal
No.1
2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1
4 1
1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perubahan lingkungan fisik
 Menjelaskan pengaruh faktor penyebab perubahan lingkungan terhadap daratan (angin, hujan,
cahaya matahari dan gelombang laut)
Pengikisan daratan oleh air atau angin disebut ....
a. erosi
b. abrasi
c. reboisasi
d. sedimentasi
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Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mendemonstrasikan proses terjadinya erosi pada permukaan tanah
 Mengidentifikasi cara mencegah erosi tanah dan abrasi
 Menjelaskan cara mencegah erosi tanah dan abrasi
Erosi dapat dicegah dengan cara berikut, kecuali ....
a. reboisasi
b.membuatsengkedan
c.membuat hujan buatan
d.mencegah penebangan hutan
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Secara kelompok diskusi tentang cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh erosi, abrasi,
banjir dan tanah longsor
Di lahan pertanian atau perkebunan yang miring seperti perbukitan banyak terdapat ......................
untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor.
a. sengkedan
b. hutan bakau
c. tembok beton
d. reboisasi
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
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Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
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1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk
berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
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CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Secara berkelompok diskusikan cara mencegah erosi tanah dan abrasi dan presentasikanlah
 Demonstrasikanlah! proses terjadinya kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir)
Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar
(75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang
dari separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

SD
IPA
IV (Empat)
2 (Dua)

Standar Kompetensi
11.Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat
Kompetensi Dasar
11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan
11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan
11.3Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan.
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan pengertian sumber daya alam
 Menjelaskan cara mengelola sumber daya alam
 Mengidentifikasi hasil teknologi yang digunakan manusia yang menggunakan sumber daya alam
 Menjelaskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan apabila sumber daya alam digunakan
tidak bijaksana
 Menjelaskan keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang
digunakan
 Secara kelompok diskusi tentang cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh erosi, abrasi,
banjir dan tanah longsor
 Menjelaskan tingkat kemudahan pengambilan hasil laut, sungai, hutan dan tanah tanah galian
tanpa pelestarian
 Mengumpulkan informasi tentang terjadinya bencana alam dan penyebabnya
 Menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mengatasi dampak negatif pengambilan bahan alam
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan berbagai jenis sumber daya alam dan hasilnya
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Menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam dan cara pengelompokannya
Menjelaskan mengenai sumber daya alam hayati
Menjelaskan mengenai sumber daya alam non hayati
Menjelaskan mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui
Menjelaskan mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui
Menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam
Mewnjelaskan tentang keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam
Menjelaskan mengenai pengolahan kayu
Menjelaskan mengenai pengolahan bahan makanan
Menjelaskan mengenai pembuatan bahan pakaian
Menjelaskan mengenai dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan
Menjelaskan tentang cara menghemat energi dan mengurangi pencemaran
Menjelaskan tentang tingkat kemudahan pengambilan hasil laut, sungai, hutan, tanah galian
dengan pelestarian lingkungan
Menjelaskan tentang bencana alam sebagai dampak pengambilan bahan alam yang berlebihan

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

PSIKOMOTOR
 Diskusi kelompok tentang jenis-jenis sumber daya alam dan cara pengelompokannya
 Diskusi kelompok tentang keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam
 Mendemonstrasikan proses terjadinya kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir)
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 Melakukan diskusi kelompok tentang pengamatan poster bencana alam sebagai dampak
pengambilan bahan alam yang berlebihan
 Membuat kliping tentang bencana alam sebagai dampak pengambilan bahan alam yang
berlebihan
Materi Ajar
 Keterkaitan antara sumber daya alam, lingkungan, teknologi dan masyarakat
 Pencegahan kerusakan lingkungan
 Pencegahan kerusakan lingkungan
Alokasi Waktu :
4 JP ( 2 x Pertemuan )
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi dan praktek

Langkah-langkah Kegiatan
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
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 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2

Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Secara berkelompok mengamati berbagai jenis sumber daya alam dan hasilnya
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok tentang jenis-jenis sumber daya alam dan cara
pengelompokannya
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi mengenai jenis-jenis sumber
daya alam dan cara pengelompokannya
 Guru menjelaskan mengenai sumber daya alam hayati
 Guru menjelaskan mengenai sumber daya alam non hayati
 Guru menjelaskan mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui
 Guru menjelaskan mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai sumber daya alam hayati
 Siswa menjelaskan mengenai sumber daya alam non hayati
 Siswa menjelaskan mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui
 Siswa menjelaskan mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui
 Siswa menyimpulkan dengan bantuan guru
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab dilanjutkan pemberian tugas

Pertemuan 3-4
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan teknologi dalam
pemanfaatan sumber dayaalam melalui buku paket, majalah, koran dan sumber informasi
lainnya
Elaborasi
 Siswa secara berkelompok mengidentifikasikan hasil teknologi yang digunakan manusia yang
menggunakan sumber daya alam misalnya kertas dari kayu. Pakaian dari kapas.
 Diskusi kelompok tentang keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil identifikasi terhadap hasil teknologi
yang digunakan manusia yang menggunakan sumber daya alam dan hasil diskusi mengenai
keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam
 Guru menjelaskan mengenai pengolahan kayu
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 Guru menjelaskan mengenai pengolahan bahan makanan
 Guru menjelaskan mengenai pembuatan bahan pakaian
Konfirmasi
 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan dan dilanjutkan pemberian tugas

Pertemuan 5-7
Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mendapatkan informasi mengenai dampak
pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan melalui Koran, majalah, buku dan
sumber informasi lainnya
Elaborasi
 Guru dan siswa membahas cara menghemat energi dan mengurangi pencemaran
 Secara klasifikal guru dan siswa bertanya jawab tentang tingkat kemudahan pengambilan hasil
laut, sungai, hutan, tanah galian dengan pelestarian lingkungan
 Siswa mengamati poster bencana alam dan membuat komentar
 Siswa melakukan diskusi kelompok tentang pengamatan poster bencana alam sebagai dampak
pengambilan bahan alam yang berlebihan
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
 Siswa membuat kliping tentang bencana alam sebagai dampak pengambilan bahan alam yang
berlebihan
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas hasil diskusi dan memberikan apresiasi atas klipping yang dibuat
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
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 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas.

Alat Dan Sumber Bahan
 Buku SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas IV
 Buku yang relevan

PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian

Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V
V
V
V

 Daftar pertanyaan

V





Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal

Check
V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Check
V
V

Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

V
V

 Tugas Proyek
V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan pengertian sumber daya alam
 Menjelaskan cara mengelola sumber daya alam
Carilah informasi bagaimana cara membuat tempe kedelai!Tulislah informasi tersebut dalam buku
catatan!
Ceritakan di depan kelas informasi tersebut!
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Indikator Pencapaian Kompetensi
 Mengidentifikasi hasil teknologi yang digunakan manusia yang menggunakan sumber daya
alam
 Menjelaskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan apabila sumber daya alam digunakan
tidak bijaksana
 Menjelaskan keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang
digunakan
 Mengapa hutan tidak boleh ditebang secara sembarang?
 Adakah dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan? Jelaskan!
 Apa saja upaya pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Secara kelompok diskusi tentang cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh erosi, abrasi,
banjir dan tanah longsor
Di lahan pertanian atau perkebunan yang miring seperti perbukitan banyak terdapat ... untuk
mencegah terjadinya erosi dan longsor.
a. sengkedan
b. hutan bakau
c. tembok beton
d. reboisasi
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
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Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPA
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPA
1
2
3
4
5
6
7

Peduli Kesehatan
Nilai Intelektual
Religius
Empati
Mandiri
Disiplin
Toleransi

8
9
10
11
12
13
14

Hati-hati
Bersahabat/komunikatif
Peduli Sosial
Tanggungjawab
Peduli Lingkungan
Nilai Susila
Kerja Keras

15
16
17
18
19
20
21

Rasa Ingin Tahu
Senang Membaca
Estetika
Kreatif
Teliti,
Septis,
Menghargai Prestasi,

22
23
24
25
26
27
28
29

Menghargai Prestasi,
Pantang Menyerah,
Terbuka,
Jujur,
Cinta Damai,
Objektif,
Hemat,
Percaya Diri

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
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1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk
berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
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CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Lakukanlah diskusi kelompok tentang jenis-jenis sumber daya alam dan cara
pengelompokannya lalu presentasikanlah
 Buatlah kliping tentang bencana alam sebagai dampak pengambilan bahan alam yang
berlebihan
Format Penilaian Produk Kliping:
No

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
A

B

C

D

E

Skor

Skor maksimum = 16
A. Materi kliping sesuai dengan tugas.
B. Kelengkapan penjelasan tema kliping.
C. Sistematika sajian
D. Kerapihan
Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Kosakata

Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa
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Performance
( Kontak mata,
mimik wajah,
bahasa tubuh)

Skor

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
Rubrik Penilaian Laporan Hasil Diskusi
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar
(75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap,
separuh atau lebih (50% - 70%)
Mencantumkan sedikit informasi, kurang
dari separuh

3
2

Tidak mencantumkan hal penting dalam
laporan (yang seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang
sulit di pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal

10
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok

2

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik
Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

1

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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 Toleransi

 Religius

Karakter bangsa

daerahnya

potensi lain di

alam dan

sumber daya

dengan

berkaitan

mengambil risiko

 Inovatif

 Tanggung jawab

 Kerjasama

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Disiplin

prestasi

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

 Bersahabat

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

 Kreatif

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

Dan

ekonomi yang  Disiplin

aktivitas

2.1. Mengenal

Kompetensi Dasar

IV (Empat) / 2 (dua)

tentang kegiatan
pemanfaatan
sumber daya
alam

sumber daya alam
setempat untuk
kegiatan ekonomi

Mencari
informasi

-

rangkuman

- Membuat

ekonomi

kegiatan

bentuk-bentuk

- Melihat gambar

ekonomi

kegiatan

bentuk-bentuk

- Memberi contoh

Pembelajaran

Kegiatan

pemanfaatan

ekonomi

kegiatan

alam dan

Sumber daya

AJAR

MATERI

tentang kegiatan

- Membuat daftar

di lingkungannya

kegiatan ekonomi

bentuk-bentuk

- Menjelaskan

Kompetensi

Indikator Pencapaian

Tes Tertulis

Unjuk Kerja

Teknik

Contoh
Instrumen

Bentuk
Instrumen

Penilaian

Daftar Kegiatan

Rangkuman

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi
Nilai

:

:

KELAS / SEMESTER

Standar Kompetensi

Ilmu Pengetahuan Sosial

Nilai Budaya

:

MATA PELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 20… / 20…

SILABUS

4 JP

4 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

Belajar

Sumber/Alat
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 Toleransi

 Disiplin

pentingnya

koperasi

 Kreatif
meningkatkan  Demokratis
kesejahteraan

dalam

 Religius

Karakter bangsa

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

untuk sukses

 Motivasi kuat

 Komunikatif

Kewirausahaan

Dan

2.2. Mengenal

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

manfaat koperasi

tujuan dan

Menjelaskan

barang/ jasa

pertukaran

Indonesia dan

perekonomian

dalam

kesimpulan

Membuat

ekonomi

kegiatan

terhadap

kondisi alam

pengaruh

Menjelaskan

manfaat koperasi

- Menjelaskan

tujuan koperasi

- Menjelaskan

-

-

kegiatan
ekonomi

terhadap

kegiatan ekonomi

Memberi contoh

alam

sumber daya

pemanfaatan

tentang kegiatan

Membuat daftar

alam terhadap

-

-

Pembelajaran

Kegiatan

pengaruh alam

Koperasi

AJAR

MATERI

pengaruh kondisi

- Menjelaskan

Kompetensi

Indikator Pencapaian

Tes tertulis

Tes tertulis

Teknik
Instrumen

Instrumen

PG, Isian Uraian

Kesimpulan

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

it

men

35

4x

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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masyarakat

Kompetensi Dasar

 Inovatif

 Tanggung jawab

 Kerjasama

 Bersahabat

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

tindakan

Kewirausahaan

Dan

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya

-

-

dari koperasi

menguntungkan

yang lebih

bentuk usaha

Menyimpulkan

lainnya

lainnya
-

jenis usaha

jenis usaha

Membedakan
koperasi dengan

-

koperasi dengan

Membandingkan

melalui koperasi

usaha bersama

Memberi contoh

melalui koperasi
-

usaha bersama

koperasi

Menjelaskan
pentingnya

-

koperasi

- Menjelaskan azas

Pembelajaran

Kegiatan

bersama melalui

antar negara

AJAR

MATERI

pentingnya usaha

Menceritakan

Kompetensi

Indikator Pencapaian

- Tes tertulis

- Perbuatan

Tes tertulis

Teknik
Instrumen

Instrumen

Kesimpulan

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

PG, Isian Uraian

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

4 JP

AW

- Buku IPs

- KTSP

- Buku IPs

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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 Kreatif

produksi,

serta

transportasi

dan

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

 Demokratis

 Disiplin

n teknologi

komunikasi,

 Toleransi

 Religius

Karakter bangsa

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

 Berorientasi pada

mengambil risiko

 Berani

 Kreatif

 Mandiri

Kewirausahaan

Dan

perkembanga

2.3. Mengenal

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

masa kini

masa lalu dan

masyarakat pada

digunakan

berproduksi yang

teknologi untuk

jenis-jenis

transportasi

dan

komunikasi

untuk produksi,

teknologi

-

-

-

Menyebutkan

pada masa lalu

yang digunakan

berproduksi

teknologi untuk

jenis-jenis

Menyebutkan

koperasi

satu bentuk

kegiatan salah

Menceritakan

koperasi

lingkungannya

satu koperasi di

Memberi contoh
bentuk kegiatan

-

koperasi

tentang jenis

rangkuman

Membuat

kegiatan salah

Menceritakan

-

koperasi

Menyebutkan

jenis koperasi

-

Pembelajaran

Kegiatan

contoh berbagai

Perkembangan

AJAR

MATERI

contoh berbagai

Memberikan

- Membandingkan

-

-

Kompetensi

Indikator Pencapaian

Unjuk kerja

Tes tertulis

Lisan

Perbuatan

Teknik
Instrumen

Instrumen

Presentasi

Uraian

Pertanyaan

Daftar

Pendapat

Menyampaikan

Untuk

Keberanian

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

4 JP

4 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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 Tanggung jawab

 Kerjasama

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

untuk sukses

 Motivasi

 Komunikatif
kuat

 Rasa Ingin tahu

 Realistis

 Komitmen

menyerah

 Pantang

 Inovatif

 Disiplin

 Jujur

 Bersahabat

prestasi

nya

 Menghargai

menggunakan

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

pengalaman

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

yang dapat diolah

contoh bahan baku

- Memberikan

-

-

-

bahan baku

Menyebutkan

rangkuman

Membuat

dengan diagram

proses produksi

Menjelaskan

produksi

yang tersedia

tentang proses

kekayaan alam

Membuat

pada masa kini

berproduksi

untuk

jenis teknologi

Membedakan

produksi dari

-

-

pada masa kini

berproduksi

untuk

jenis teknologi

Pembelajaran

Kegiatan

diagram alur

AJAR

MATERI

alur tentang proses

- Membuat diagram

Kompetensi

Indikator Pencapaian

Portofolio

Unjuk kerja

Teknik
Instrumen

Instrumen

Produksi

Daftar barang

Proses Produksi

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

4 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

Kewirausahaan

Dan

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya

masa kini

masa lalu dan

-

digunakan

komunikasi yang

teknologi

alat-alat

Membedakan

masa kini

komunikasi pada

teknologi

alat-alat

Menyebutkan

masa lalu

masyarakat
-

komunikasi pada

setempat pada

teknologi

digunakan

Menyebutkan

produksi

menjadi barang

dapat diolah

bahan baku yang

Memberi contoh

barang produksi

Menyebutkan

alat-alat

-

-

-

Pembelajaran

Kegiatan

komunikasi yang

AJAR

MATERI

alat-alat teknologi

- Membandingkan

barang produksi

menjadi beberapa

Kompetensi

Indikator Pencapaian

Unjuk kerja

Teknik
Instrumen

Instrumen

Presentasi

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

AW

- Buku IPs

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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Kompetensi Dasar

Kewirausahaan

Dan

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya

-

jenis-jenis

Membedakan

masa kini

transportasi pada

teknologi

jenis-jenis

Menyebutkan

masa lalu

masa lalu dan
-

transportasi pada

transportasi pada
masa kini

teknologi

teknologi

Menyebutkan
jenis-jenis

-

masa kini

transportasi pada

penggunaan alat

Cara

jenis-jenis

- membandingkan

masa kini

-

masa lalu

masa lalu dan

transportasi pada

transportasi pada

Cara
penggunaan alat

-

pada masa kini

masa lalu dan

masyarakat pada

Pembelajaran

Kegiatan

penggunaan alat

AJAR

MATERI

cara-cara

- Menunjukkan

Kompetensi

Indikator Pencapaian

Tes lisan

- Tes tertulis

- Perbuatan

Teknik
Instrumen

Instrumen

Pertanyaan

Daftar

Uraian

PG, Isian,

Praktek

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

4 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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prestasi

 Menghargai

kebangsaan

 Semangat

 Rasa ingin tahu

 Disiplin

 Jujur

 Kerja keras

 Kepemimpinan

tindakan

Permasalahan

dampak masalah

memberi contoh

ditemui
-

yang pernah

dan kali bersih)

memberi contoh

sosial

tentang masalah

Menjelaskan

masalah sampah

-

-

masalah sosial

sosial

transportasi

teknologi

menggunakan

pengalaman

(misalnya :

daerahnya

yang sering

 Berorientasi pada

 Kreatif

daerahnya

 Demokratis

 Berani

 Disiplin

sosial di

masalah sosial

- Memberi contoh

transportasi

transportasi
Menceritakan

teknologi

teknologi
-

menggunakan

Mengadakan

menggunakan

-

masa kini

masa lalu dan

transportasi pada

teknologi

Pembelajaran

Kegiatan

Perjalanan

ditemui di

 Kreatif

AJAR

MATERI

pengalaman

- Menceritakan

Kompetensi

Indikator Pencapaian

mengambil risiko

 Mandiri

 Religius

Karakter bangsa

Kewirausahaan

Dan

permasalahan  Toleransi

2.4. Mengenal

Kompetensi Dasar

Nilai

Nilai Budaya

- Tes tertulis

Tes tertulis

Teknik
Instrumen

Instrumen

Sosial

Daftar Dampak

Perjalanan

Laporan

Contoh

Bentuk

Penilaian

4 JP

4 JP

AW

- Buku IPS

- KTSP

- Buku IPS

- KTSP

Belajar

Sumber/Alat
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-

Kompetensi Dasar

Kewirausahaan

Dan

 Tanggung jawab

sosial teknologi

teknologi

………………………, 20…….

……………………………
NIP.

…………………………..

NIP.

-

Belajar

Sumber/Alat

Guru Kelas / Guru MP

Instrumen

Instrumen

AW

Kepala Sekolah SD/MI

sosial

kesenjangan

- Memberi contoh

kesenjangan

ekonomi dan

Teknik

Contoh

Bentuk

Penilaian

Mengetahui,

untuk sukses

 Motivasi kuat

 Komunikatif

 Rasa Ingin tahu

- Menjelaskan

seperti

 Realistis
kesenjangan sosial

sosial ekonomi

menyerah

 Komitmen

- Menjelaskan

sosial

Pembelajaran

Kegiatan

kesenjangan

AJAR

MATERI

yang terjadi

- Menjelaskan

Kompetensi

Indikator Pencapaian

kesenjangan sosial

 Pantang

 Kerjasama

 Senang membaca

 Peduli lingkungan

 Inovatif

 Bersahabat

Karakter bangsa

Nilai

Nilai Budaya

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas Semester

:
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: IV/2
BAB VII

Standar Kompetensi:
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar:
2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di
daerahnya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya
 Membuat daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam setempat untuk kegiatan
ekonomi
 Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Memberi contoh bentuk-bentuk kegiatan ekonomi
 Menjelaskan macam-macam sumber daya alam
 Menjelaskan penggolongan sumber daya alam
 Menjelaskan sifat-sifat sumber daya alam
 Menjelaskan tahap perkembangan kegiatan ekonomi
 Menjelaskan 3 jenis kebutuhan
 Memberikan contoh bukti bahwa faktor lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi
 Menjelaskan mengenai persebaran sumber daya alam
 Menjelaskan tentang kegiatan menghasilkan barang dan jasa
 Menjelaskan tentang kegiatan mendistribusikan barang dan jasa,
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Menjelaskan tentang kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa
Memberi contoh pengaruh alam terhadap kegiatan ekonomi
Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
Menjelaskan mata pencarian masyarakat di daerah pantai
Menjelaskan mata pencarian masyarakat daerah dataran rendah
Menjelaskan mata pencarian masyarakat di dataran tinggi

AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9 Bersahabat,
10 Senang
Membaca,
11 Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
15 Rasa Ingin Tahu,
Pantang Menyerah 16 Komunikatif,
Komitmen
17 Motivasi Kuat untuk
Realistis,
Sukses

PSIKOMOTOR
 Mengamati gambar bentuk-bentuk kegiatan ekonomi
 Mendiskusikan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang tengah berlangsung pada gambar
dan mempresentasikan laporan hasil diskusi
 Bersama kelompok diskusi membuat daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber
daya alam
Materi Ajar
Sumber daya alam dan kegiatan ekonomi
Alokasi Waktu:
12 jam pelajaran
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Tanya Jawab
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Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk
lembar kerja, tugas mencari materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi
untuk dapat dikembangkan siswa, dari media interaktif, dsb) mengenai bentuk-bentuk kegiatan
ekonomi
 Siswa memberi contoh bentuk-bentuk kegiatan ekonomi
Elaborasi
 Siswa bersama kelompok diskusi melihat gambar bentuk-bentuk kegiatan ekonomi
 Siswa mendiskusikan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang tengah berlangsung pada gambar
 Siswa membuat laporan hasil diskusi
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 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan laporan hasil diskusi
 Guru menjelaskan macam-macam sumber daya alam
 Guru menjelaskan penggolongan sumber daya alam
 Guru menjelaskan sifat-sifat sumber daya alam
 Guru menjelaskan tahap perkembangan kegiatan ekonomi
 Guru menjelaskan 3 jenis kebutuhan
 Guru memberikan contoh bukti bahwa faktor lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan macam-macam sumber daya alam
 Siswa menjelaskan penggolongan sumber daya alam
 Siswa menjelaskan sifat-sifat sumber daya alam
 Siswa menjelaskan tahap perkembangan kegiatan ekonomi
 Siswa menjelaskan 3 jenis kebutuhan
 Siswa memberikan contoh bukti bahwa faktor lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi
 Guru membimbing siswamembuat rangkuman
Pertemuan 3-4
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk
lembar kerja, tugas mencari materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi
untuk dapat dikembangkan siswa, dari media interaktif, dsb) tentang kegiatan pemanfaatan
sumber daya alam
Elaborasi
 Siswa bersama kelompok diskusi membuat daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya
alam
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber
daya alam
 Guru dan siswa membahas mengenai persebaran sumber daya alam
 Persebaran hasil pertanian
 Persebaran hasil perkebunan
 Persebaran hasil kehutanan
 Persebaran hasil peternakan
 Persebaran hasil perikanan
 Persebaran hasil pertambangan
 Guru dan siswa membahas mengenai kegiatan menghasilkan barang dan jasa
 Guru dan siswa membahas mengenai kegiatan mendistribusikan barang dan jasa,
 Guru dan siswa membahas mengenai kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa
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Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai persebaran sumber daya alam
 Siswa menjelaskan tentang kegiatan menghasilkan barang dan jasa
 Siswa menjelaskan tentang kegiatan mendistribusikan barang dan jasa,
 Siswa menjelaskan tentang kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa
 Guru dan siswa membahas bersama daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang
dibuat siswa untuk penyempurnaan daftar kegiatan.

Pertemuan 5-6
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai kegiatan menghasilkan, mendistribusikan, serta
mengkonsumsi barang dan jasa
Elaborasi
 Guru memberi contoh pengaruh alam terhadap kegiatan ekonomi
 Guru menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
 Guru menyebutkan mata pencarian masyarakat di daerah pantai
 Nelayan
 Pengusaha tambak
 Petani tambak
 Petani garam
 Pengrajin
 Guru menyebutkan mata pencarian masyarakat daerah dataran rendah
 Petani
 Buruh tani
 Pedagang hasil bumi
 Pengrajin alat-alat rumah tangga dan alat pertanian
 Peternak
 Buruh musiman, dll
 Guru menyebutkan mata pencarian masyarakat di dataran tinggi
 Peternak
 Petani
 Pekerja/buruh perkebunan
 Pekerja pertukangan
 Pedagang
 Mata pencarian masyarakat kota
 Pekerja jasa
 Karyawan swasta
 Wiraswasta
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 Pedagang
 Buruh dan tenaga harian lepas
Konfirmasi
 Siswa memberi contoh pengaruh alam terhadap kegiatan ekonomi
 Siswa menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
 Siswa menjelaskankan mata pencarian masyarakat di daerah pantai
 Siswa menjelaskankan mata pencarian masyarakat daerah dataran rendah
 Siswa menjelaskankan mata pencarian masyarakat di dataran tinggi
 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan hasil belajar
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. ( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga : Gambar
2. Sumber : Buku IPS kelas IV, Buku pendamping yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
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Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Pilihan ganda
 Benar-salah
 Menjodohkan

Check
V
V
V

 Isian singkat
 Uraian

V
V

 Daftar pertanyaan

V







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Check
V
V
V
V






Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk

Check
V
V

 Tes uji petik kerja prosedur
 Tes uji petik kerja prosedur dan produk
 Pekerjaan rumah

V

 Tugas Proyek

V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )

V

 Pedoman wawancara
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V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama
Siswa

Soal
No.1
1 2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Soal
No.5
4 1 2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya
Buatlah rangkuman tentang bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkunganmu !
Indikator Pencapaian Kompetensi
 daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam setempat untuk kegiatan ekonomi
Lengkapilah tabel di bawah ini :
No
1
2
3
4
5
6

Kegiatan Ekonomi
Menjahit baju
Membeli buku tulis
Menangkap ikan
Menjual sayur-sayuran
Memakai sepatu baru
Merawat orang sakit

Produksi Distribusi Konsumsi
V

Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi
Amatilah kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggalmu? Setelah itu, buatlah daftar
pekerjaan memanfaatkan hasil alam yang kamu jumpai di lingkungan tempat tinggalmu!Buatlah
kesimpulan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi !
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Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
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jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
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 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9 Bersahabat,
10 Senang
Membaca,
11 Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
-------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
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Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Diskusikanlah bentuk-bentuk kegiatan ekonomi pada gambar
 Buatlah daftar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam bersama kelompok diskusimu
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Rubrik Penilaian Laporan Hasil Pengamatan
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh atau
lebih (50% - 70%)

3

Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari separuh

2

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan (yang
seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit di
pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal
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10

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang

721

SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas Semester

:
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: IV/2
BAB VIII

Standar Kompetensi:
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar:
2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Menjelaskan tujuan dan manfaat koperasi
 Menceritakan pentingnya usaha bersama melalui koperasi
 Memberikan contoh berbagai jenis koperasi
 Menceritakan kegiatan salah satu koperasi di lingkungannya
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Menjelaskan mengenai pengertian koperasi
 Menjelaskan mengenai sifat-sifat koperasi
 Menjelaskan mengenai tujuan koperasi
 Menjelaskan mengenai lambang koperasi
 Menjelaskan mengenai manfaat koperasi
 Menjelaskan mengenai azas koperasi
 Menjelaskan pentingnya usaha bersama melalui koperasi
 Memberi contoh usaha bersama melalui koperasi
 Menjelaskan mengenai ciri-ciri badan usaha koperasi
 Menjelaskan mengenai macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha
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 Menjelaskan mengenai macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaan
 Menceritakan kegiatan salah satu bentuk koperasi
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9 Bersahabat,
10 Senang
Membaca,
11 Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk memberikan contoh berbagai koperasi
 Melalui presentasi siswa menyebutkan contoh berbagai koperasi
 Melakukan kunjungan ke koperasi sekolah
Materi Ajar
Koperasi dalam perekonomian Indonesia dan pertukaran barang/ jasa antar Negara
Alokasi Waktu:
10 jam pelajaran
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
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 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan 1-2
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk
lembar kerja, tugas mencari materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi
untuk dapat dikembangkan siswa, dari media interaktif, dsb) mengenai pengertian koperasi
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok materi
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan mengenai pengertian koperasi
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai pengertian koperasi
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai sifat-sifat koperasi
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan koperasi
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai lambang koperasi
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai manfaat koperasi
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai azas koperasi
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai pengertian koperasi
 Siswa menjelaskan mengenai sifat-sifat koperasi
 Siswa menjelaskan mengenai tujuan koperasi
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 Siswa menjelaskan mengenai lambang koperasi
 Siswa menjelaskan mengenai manfaat koperasi
 Siswa menjelaskan mengenai azas koperasi

Pertemuan 3
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai tujuan, manfaat dan azas koperasi
Elaborasi
 Guru menjelaskan pentingnya usaha bersama melalui koperasi
 Guru memberi contoh usaha bersama melalui koperasi
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan pentingnya usaha bersama melalui koperasi
 Siswa memberi contoh usaha bersama melalui koperasi
 Guru dan siswa membuat kesimpulan

Pertemuan 4
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai pentingnya usaha bersama melalui koperasi
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk memberikan contoh berbagai koperasi
 Melalui presentasi siswa menyebutkan contoh berbagai koperasi
 Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri badan usaha koperasi
 Guru menjelaskan mengenai macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha
 Koperasi konsumsi
 Koperasi kredit
 Koperasi produksi
 Guru menjelaskan mengenai macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaan
 Koperasi pertanian
 Koperasi pensiunan
 Koperasi pegawai negeri
 Koperasi sekolah
 Koperasi unit desa
Konfirmasi
 Siswa menjelaskan mengenai ciri-ciri badan usaha koperasi
 Siswa menjelaskan mengenai macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha
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 Siswa menjelaskan mengenai macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaan
 Guru dan siswa membuat rangkuman tentang jenis koperasi
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab untuk memberi penguatan

Pertemuan 5
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat kembali materi dan memberi contoh bentuk kegiatan koperasi
Elaborasi
 Siswa menceritakan kegiatan salah satu bentuk koperasi berdasarkan hasil kunjungan ke
koperasi sekolah
Konfirmasi
 Guru mengadakan uji kompetensi dalam bentuk membuat laporan kunjungan.
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga: Gambar
2. Sumber : Buku IPS kelas IV, Buku pendamping yang relevan
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PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan
Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan







Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman
Buku catatan jurnal

Check
V
V
V
V









Bentuk Instrumen
Tes tulis keterampilan
Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V
V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )
 Pedoman wawancara
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V

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama Siswa
1

Soal
No.1
2 3

4

1

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Soal
No.5
2 3

Σ
4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan tujuan dan manfaat koperasi
Perhatikan gambar di sebelah ini! Lalu, berdua dengan teman sebangku jawablah pertanyaanpertanyaan berikut ini!
1. Apakah di sekolahmu ada warung koperasi?
2. Siapa yang mengelola koperasi sekolahmu?
3. Apa untungnya kalau ada koperasi di sekolah?
4. Usaha apa saja yang dilakukan koperasi sekolahmu?
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Memberikan contoh berbagai jenis koperasi
 Koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya disebut koperasi ... .
a. simpan pinjam
b. produksi
c. konsumsi
d. serba usaha
 Koperasi yang anggotanya adalah para warga dalam suatu sekolah termasuk ...
a. koperasi unit desa
b. koperasi pensiunan
c. koperasi lingkungan
d. koperasi sekolah
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menceritakan kegiatan salah satu koperasi di lingkungannya
Apa manfaat koperasi sekolah?
Apa saja tugas anggota koperasi sekolah?
Perlukah di sekolahmu didirikan koperasi sekolah?
Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan koperasi sekolah?
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NA

Contoh Penilaian Afektif

LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst

Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
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jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
NO.

NAMA

1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

Kelas:……….
NILAI KARAKTER
4
5
6
7
8
9 10 11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9 Bersahabat,
10 Senang
Membaca,
11 Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
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3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menceritakan pentingnya usaha bersama melalui koperasi
Bentuklah kelompok kecil! Bersama dengan anggota kelompok kunjungilah usaha koperasi yang
ada di daerahmu! Kemudian laporkan hasil kunjugan kelompokmu!
Hal-hal yang harus dilaporkan sebagai berikut:
1. Apa nama koperasi yang kamu kunjungi?
2. Apa kegiatan yang dilakukan dalam kelompok koperasi tersebut?
3. Apa saja manfaat yang diperlolah anggota koperasi tersebut bergabung dengan koperasi?
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Rubrik Penilaian Laporan Hasil Kunjungan
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh atau
lebih (50% - 70%)

3

Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari separuh

2

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan (yang
seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit di
pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal
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LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :

736

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas Semester

:
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: IV/2
BAB IX

Standar Kompetensi:
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar:
2.3. Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman
menggunakannya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Membandingkan jenis-jenis teknologi untuk berproduksi yang digunakan masyarakat pada masa
lalu dan masa kini
 Membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan alam yang tersedia
 Memberikan contoh bahan baku yang dapat diolah menjadi beberapa barang produksi
 Membandingkan alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat setempat pada masa
lalu dan masa kini
 Membandingkan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa lalu dan masa kini
 Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan jenis-jenis teknologi untuk berproduksi yang digunakan pada masa lalu
 Menjelaskan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa kini
 Mengetahui perbedaan jenis-jenis teknologi untuk berproduksi yang digunakan pada masa lalu
dan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa kini
 Menjelaskan proses produksi dengan diagram
 Menjelaskan mengenai bahan baku dan barang produksi yang dihasilkannya
 Memberi contoh bahan baku yang dapat diolah menjadi barang produksi
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 Menjelaskan alat-alat teknologi komunikasi pada masa lalu dan alat-alat teknologi komunikasi
pada masa kini
 Menjelaskan teknologi komunikasi jaman dulu
 Menjelaskan teknologi komunikasi saat ini
 Membedakan alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan
pada masa kini
 Mengetahui cara penggunaan alat transportasi pada masa lalu dan cara penggunaan alat
transportasi pada masa kini
 menjelaskan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa lalu dan jenis-jenis teknologi
transportasi pada masa kini
 Membedakan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa lalu dan masa kini
 Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9 Bersahabat,
10 Senang
Membaca,
11 Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR
 Melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui perbedaan jenis-jenis teknologi untuk
berproduksi yang digunakan pada masa lalu dan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa
kini
 Membuat diagram alur tentang proses produksi
 Melakukan diskusi kelompok mengenai bahan baku dan barang produksi yang dihasilkannya
 Melakukan diskusi kelompok untukdapat menyebutkan alat-alat teknologi komunikasi pada
masa lalu dan alat-alat teknologi komunikasi pada masa kini
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Melakukan diskusi kelompok untukdapat mengetahui cara penggunaan alat transportasi pada
masa lalu dan cara penggunaan alat transportasi pada masa kini dan menyebutkan jenis-jenis
teknologi transportasi pada masa lalu dan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa kini
Mengadakan perjalanan menggunakan teknologi transportasi

Materi Ajar
Perkembangan teknologi untuk produksi, komunikasi dan transportasi
Alokasi Waktu:
28 jam pelajaran
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD
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Pertemuan 1-2
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus dengan menunjukkan gambar jenis-jenis teknologi untuk berproduksi
yang digunakan pada masa lalu dan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa kini
Elaborasi
 Guru menyebutkan jenis-jenis teknologi untuk berproduksi yang digunakan pada masa lalu
 Guru menyebutkan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa kini
 Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui perbedaan jenis-jenis teknologi untuk
berproduksi yang digunakan pada masa lalu dan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa
kini
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas perbedakan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa kini
dibanding jenis teknologi untuk berproduksi pada masa lalu
Pertemuan 3-4
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai jenis-jenis teknologi untuk berproduksi yang digunakan pada
masa lalu dan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa kini
Elaborasi
 Guru membuat diagram alur tentang proses produksi
 Guru menjelaskan proses produksi dengan diagram
Konfirmasi
 Siswa membuat diagram alur tentang proses produksi
 Siswa menjelaskan proses produksi dengan diagram
 Guru membimbing siswa membuat rangkuman

Pertemuan 5-6

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai proses produksi
Elaborasi
 Siswa melakukan diskusi kelompok mengenai bahan baku dan barang produksi yang
dihasilkannya
 Siswa membuat laporan hasil diskusi
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Konfirmasi
 Melalui tanya jawab guru menyebutkan bahan baku dan siswa menyebutkan barang produksi
 Siswa memberi contoh bahan baku yang dapat diolah menjadi barang produksi
Pertemuan 7-8
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus dengan memperlihatkan gambar alat-alat teknologi komunikasi pada
masa lalu dan alat-alat teknologi komunikasi pada masa kini
Elaborasi
 Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan alat-alat teknologi komunikasi pada masa
lalu dan alat-alat teknologi komunikasi pada masa kini
 Guru dan siswa membahas teknologi komunikasi jaman dulu
 Kentongan
 Telik sandi
 Kurir
 Tali pohon
 Guru dan siswa membahas teknologi komunikasi saat ini
 Surat
 Telegram
 Telepon
 HT (Handy Talkie)
 Pager
 radio
 Televisi
 Media cetak
 Internet
Konfirmasi
 Guru membimbing siswa membedakan alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan
masyarakat pada masa lalu dan pada masa kini

Pertemuan 9-10
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus dengan memperlihatkan gambar alat transportasi pada masa lalu dan
alat transportasi pada masa kini
Elaborasi
 Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengetahui cara penggunaan alat transportasi pada masa
lalu dan cara penggunaan alat transportasi pada masa kini
 Siswa melaporkan hasil diskusinya di depan kelas
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Konfirmasi
 Guru dan siswa membahas cara penggunaan alat transportasi pada masa lalu dan cara
penggunaan alat transportasi pada masa kini
 Guru dan siswa membuat kesimpulan

Pertemuan 11-12

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa dengan memperlihatkan gambar mengenai jenis-jenis
teknologi transportasi pada masa lalu dan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa kini
Elaborasi
 Melakui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa
lalu dan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa kini
Konfirmasi
 Dengan bimbingan guru siswa dapat membedakan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa
lalu dan masa kini
Pertemuan 13-14

Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengadakan perjalanan menggunakan teknologi transportasi
Elaborasi
 Siswa menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi
Konfirmasi
 Guru melakukan uji kompetensi melalui penugasan membuat laporan tertulis
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh nilai
yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
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 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga : Gambar
2. Sumber : Buku IPS kelas IV, Buku pendamping yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan

Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri
Penilaian antarteman
Jurnal







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

V

 Daftar pertanyaan






Check
V
V
V
V
V

Bentuk Instrumen
Pengamatan
Lembar observasi/lembar pengamatan
Lembar penilaian diri/kuesioner
Lembar penilaian antarteman

 Buku catatan jurnal
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Check
V
V
V
V

Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan
 Tes identifikasi
 Tes simulasi





Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V
V
V
V
V

 Tugas Proyek

V

 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )

V
V

 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama
Siswa

Soal
No.1
1 2 3

Soal
No.2
4 1 2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3

Soal
No.5
4 1 2 3

Σ

NA

4

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Membandingkan jenis-jenis teknologi untuk berproduksi yang digunakan masyarakat pada masa
lalu dan masa kini
 Pada zaman dahulu sudah ada bermacam-macam alat komunikasi. Contoh alat komunikasi pada
zaman dahulu adalah ... .
a. e-mail
b. satelit
c. kentongan
d. pesawat
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 Ada bermacam-macam alat komunikasi modern. Berikut ini yang termasuk alat komunikai
modern adalah ...
a. televisi
b. kulkas
c. mobil
d. traktor
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Memberikan contoh bahan baku yang dapat diolah menjadi beberapa barang produksi
Berikanlah contoh bahan baku yang dapat diolah menjadi beberapa barang produksi !
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Membandingkan alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat setempat pada masa
lalu dan masa kini
Buatlah perbandingan alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat setempat pada
masa lalu dan masa kini dan presentasikanlah.
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Membandingkan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa lalu dan masa kini
Alat transportasi air yang digunakan pada zaman dahulu adalah....
a. kapal tanker
b. kapal selam
c. kapal ferry
d. kapal layar
Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
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4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
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jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4

PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9 Bersahabat,
10 Senang
Membaca,
11 Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
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A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
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CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
 Lakukanlah diskusi kelompok untuk mengetahui perbedaan jenis-jenis teknologi untuk
berproduksi yang digunakan pada masa lalu dan jenis teknologi untuk berproduksi pada masa
kini
 Buatlah diagram alur tentang proses produksi
 Lakukanlah diskusi kelompok mengenai bahan baku dan barang produksi yang dihasilkannya
 Lakukanlah diskusi kelompok untukdapat menyebutkan alat-alat teknologi komunikasi pada
masa lalu dan alat-alat teknologi komunikasi pada masa kini
 Lakukan diskusi kelompok untukdapat mengetahui cara penggunaan alat transportasi pada masa
lalu dan cara penggunaan alat transportasi pada masa kini dan menyebutkan jenis-jenis
teknologi transportasi pada masa lalu dan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa kini
 Lakukanlah perjalanan menggunakan teknologi transportasi dan ceritakanlah pengalamanmu
itu di depan kelas !
Ujian Presentasi
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di Ukur

Jumlah Skor Maksimum 20
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
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Kosakata

Performance
( Kontak mata, mimik
wajah, bahasa tubuh)
Tatabahasa

No

Pelafalan dan Intonasi

Isi

Nama Siswa

Kefasihan

Bahasa

Skor

Rubrik Penilaian Laporan Perjalanan
NO

1

2

3

ASPEK

Kelengkapan isi
laporan

Keruntutan laporan

Penampilan

INDIKATOR

SKOR

Menulis laporan secara lengkap

5

Mencantumkan laporan sebagian besar (75%) lengkap

4

Mencantumkan laporan agak lengkap, separuh atau
lebih (50% - 70%)

3

Mencantumkan sedikit informasi, kurang dari separuh

2

Tidak mencantumkan hal penting dalam laporan (yang
seharusnya di laporkan )

1

Tidak membuat laporan

0

Di tulis urut dan mudah di pahami

3

Agak urut namun masih ada beberapa yang sulit di
pahami

2

Belum urut dan sulit di pahami

1

Tidak membuat laporan

0

Rapi dan Bersih

2

Kurang rapi / kurang bersih

1

Tidak rapi dan kotor

0

Skor maksimal
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10

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas Semester

:
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: IV/2
BAB X

Standar Kompetensi:
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan
provinsi
Kompetensi Dasar:
2.4. Mengenal permasalahan sosial di daerahnya
Indikator Pencapaian Kompetensi :
 Memberi contoh masalah sosial yang sering ditemui di daerahnya (misalnya : masalah sampah
dan kali bersih)
 Menjelaskan kesenjangan sosial yang terjadi seperti kesenjangan sosial ekonomi dan teknologi
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik
siswa, yakni secara :
KOGNITIF
 Menjelaskan permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal
 Memberi contoh masalah sosial yang pernah ditemui
 Memberi contoh dampak masalah social bagi masyarakat
 Menjelaskan mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan sosial teknologi
 Menjelaskan mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan sosial teknologi
 Memberi contoh kesenjangan sosial
AFEKTIF
Tertanamnya Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan dalam diri siswa dengan
uraian :
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NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9 Bersahabat,
10 Senang
Membaca,
11 Peduli Lingkungan

NILAI KEWIRAUSAHAAN
1
2
3
4
5

Mandiri
Kreatif
Berani Mengambil Risiko
Berorientasi pada Tindakan
Kepemimpinan

6
7
8
9
10

Kerja keras
Jujur
Disiplin
Inovatif
Tanggungjawab

11
12
13
14

Kerjasama
Pantang Menyerah
Komitmen
Realistis,

15 Rasa Ingin Tahu,
16 Komunikatif,
17 Motivasi Kuat untuk
Sukses

PSIKOMOTOR
 Mendiskusikan permasalahan sosial
 Mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
 Mendiskusikan mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan sosial teknologi
 Mengkomunikasikan atau mempresentasikan mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan
kesenjangan sosial teknologi
Materi Ajar
Permasalahan sosial
Alokasi Waktu:
8 jam pelajaran
Metode Pembelajaran
SAL ( CBSA ), Ceramah, Diskusi teman sebangku, Tanya Jawab
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Awal
 Guru datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan disiplin )
 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas ( contoh nilai
yang ditanamkan: santun, peduli, rendah hati)
 Berdoa sebelum membuka pelajaran( contoh nilai yang ditanamkan:religius)
 Memeriksa kebersihan kelas (contoh nilai yang ditanamkan:berpola hidup bersih, disiplin)
 Memeriksa kehadiran siswa ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya( contoh nilai yang
ditanamkan:religius, peduli)
 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin)
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 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan ( contoh nilai yang ditanamkan:disiplin, santun,
peduli)
 Mempersiapkan materi ajar, model, alat peraga( contoh nilai yang ditanamkan:teliti, disiplin,
perhatian)
 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; ( contoh nilai
yang ditanamkan:perhatian)
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari; ( contoh nilai yang ditanamkan:Ingin tahu)
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; ( contoh nilai yang
ditanamkan: disiplin, perhatian)
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
 Dengan merujuk Silabus, RPP dan bahan ajar menyampaikan butir karakter dan kewirausahaan
yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD

Pertemuan ke1-2
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Guru memberikan stimulus kepada siswa dengan memperlihatkan gambar mengenai masalah
sosial di lingkungan tempat tinggal
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi
 Guru menjelaskan tentang masalah sosial di lingkungan temapt tinggal
 Guru memberi contoh masalah sosial yang pernah ditemui
Konfirmasi
 Guru memberi contoh dampak masalah social bagi masyarakat

Pertemuan ke3-4
Kegiatan inti
Eksplorasi
 Siswa mengingat materi mengenai masalah sosial dan dampaknya
Elaborasi
 Siswa mendiskusikan mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan sosial teknologi
 Siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan
kesenjangan sosial teknologi
 Siswa membuat karangan mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan sosial
teknologi
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Konfirmasi
 Guru membahas mengenai kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan sosial teknologi
 Guru Memberi contoh kesenjangan sosial
Kegiatan Penutup
 Bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan atau rangkuman
pelajaran ( contoh nilai yang ditanamkan : mandiri, kerjasama, kritis, logis )
 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram ( contoh nilai yang ditanamkan : jujur, mengetahui kekurangan dan
kelebihan )
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk
mengetahui ketercapaian Indikator Pencapaian Kompetensi dan kompetensi dasar. (( contoh
nilai yang ditanamkan : Saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis )
 Mengerjakan post tes
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar siswa;
 Pemberian tugas/PR
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
 Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan membaca doá sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing
 Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas
Alat dan Sumber Bahan
1. Alat Peraga: Gambar
2. Sumber
: Buku IPS kelas IV, Buku pendamping yang relevan
PENILAIAN
Tabel: Teknik dan bentuk instrumen penilaian
Kognitif
Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Tes Lisan







Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
Benar-salah
Menjodohkan
Isian singkat
Uraian

Check
V
V
V
V
V
V

 Daftar pertanyaan
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Afektif
Teknik Penilaian
Sikap
Observasi
Penilaian diri

Bentuk Instrumen
 Pengamatan
 Lembar observasi/lembar pengamatan
 Lembar penilaian diri/kuesioner

Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman
Jurnal
 Buku catatan jurnal
Psikomotor
Teknik Penilaian
Tes Kinerja

Penugasan
individual atau
kelompok
Hasil Kerja
Penilaian portofolio

Wawancara

Bentuk Instrumen
 Tes tulis keterampilan







Tes identifikasi
Tes simulasi
Tes uji petik kerja produk
Tes uji petik kerja prosedur
Tes uji petik kerja prosedur dan produk
Pekerjaan rumah

Check
V
V
V
V

Check
V
V
V
V

 Tugas Proyek
 Produk
 Lembar penilaian portofolio
( Dokumen pekerjaan, karya, dan/atau
prestasi siswa )

V

 Pedoman wawancara

Tes Pengetahuan (Kognitif)
Contoh format penilaian pembelajaran dengan metode resiprokal :
No.

Nama
Siswa

Soal
No.1
1 2 3

Butir-butir Pertanyaan
Soal
Soal
Soal
No.2
No.3
No.4
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1.
dst
JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 20

Jumlah skor yang diperoleh
Penilaian Kognitif = ----------------------------------------- X 100%
Jumlah skor maksimal
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Soal
No.5
4 1 2 3

Σ
4

NA

Contoh soal:
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Memberi contoh masalah sosial yang sering ditemui di daerahnya (misalnya : masalah sampah
dan kali bersih)
Diskusikan dengan teman sebangku masalah-masalah berikut ini! Mana yang merupakan masalah
pribadi
dan mana yang merupakan masalah sosial?
1. Seragam sekolah sobek tersangkut paku.
2. Banyak sekali lulusan sarjana yang menganggur.
3. Dimarahi orang tua karena nakal.
4. Nilai ujianmu tidak bagus.
5. Sering terjadi kasus pencopetan di dalam angkutan umum.

Contoh Penilaian Afektif
LEMBAR OBSERVASI
bentuk skala penilaian (rating scale) kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Keterangan:
Aspek 1:
jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar = 1
jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap
tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya = 2
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jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman
yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat = 4
Aspek 2:
jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang diberikan memang
benar =1
mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap tidak senang atau lebih banyak
mempertahankan pendapatnya = 2
jika mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang
lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar = 3
jika rela mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan = 4
Aspek 3
jika tidak pernah/tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain = 1
jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan = 2
jika mau mendengarkan pendapat orang lain, dengan meminta agar yang disampaikan harus
jelas fokusnya = 3
jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima = 4
Aspek 4:
jika dirinyapun tidak pernah memberi pendapat = 1
jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat
tetapi setelah diingatkan teman lain/guru = 2
jika mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi
dengan kalimat yang bernada menyalahkan = 3
jika rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat = 4
Aspek 5:
jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman = 1
jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman = 2
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi), meskipun
kurang serius dalam mendengarkan = 3
jika mau mendengarkan pembicaraan (informasi, pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang
menyampaikannya selesai berbicara = 4
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PENILAIAN “NILAI KARAKTER” SISWA
Mata Pelajaran : IPS
Kelas:……….
NO.

NAMA

NILAI KARAKTER
1
BT
MK
MK

2
3
MT MB
MK MK
MK MK

4

5

6

7

8

9

10

11

dst

1
Aziz
2
Fajar
3
Icha
4
Keterangan:
RUBRIK NILAI
 BT/D: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator).
 MT/C: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
 MB/B: Mulai Berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
 MK/A: Membudaya (apabila siswa terus-menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten).
NILAI KARAKTER Mata Pelajaran IPS
1
2
3
4

Religius,
Toleransi,
Disiplin,
Kreatif

5
6
7
8

Demokratis,
Rasa ingin tahu,
Semangat Kebangsaan,
Menghargai Prestasi

9 Bersahabat,
10 Senang
Membaca,
11 Peduli Lingkungan

PENILAIAN DIRI SENDIRI
PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK
Nama
: ----------------------------------------------------Nama-nama anggota kelompok : ----------------------------------------------------Kegiatan kelompok
: ----------------------------------------------------Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 s.d. 5, tulislah huruf A,B,C atau D di depan
tiap pernyataan:
A : selalu
C : kadang-kadang
B : sering
D : tidak pernah
1. -------- Selama diskusi saya mengusulkan ide kpd klp utk didiskusikan
2. -------- Ketika kami berdiskusi, tiap org diberi kesempatan mengusulkan sesuatu
3. -------- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan
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4. -------- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya
5. --------- Selama kerja kelompok, saya….
--------- mendengarkan orang lain
--------- mengajukan pertanyaan
--------- mengorganisasi ide-ide saya
-------- mengorganisasi kelompok
-------- mengacaukan kegiatan
-------- melamun
6. Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?
------------------------------------------------------------------------------------------LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN (peer Assessment)
terhadap kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
Hal yang dinilai
Jumlah
No
Nama siswa
skor
1
2
3
4
5
1
dst
Keterangan hal yang dinilai:
1. Sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau
menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat
2. Sikap siswa dalam menerima kritikan. yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima
atau mengharap orang lain memberikan masukan
3. Kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara
meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima
4. Kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat
yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman . untuk berpendapat
5. Kesabaran untuk mendengarkan usul teman yang diekspresikan dengan tidak memotong teman
yang sedang berbicara/menyampaikan pendapat
Cara menilai:
1. Setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 bila kamu rasa baik. Angka 1 bila kamu rasa
cukup, dan angka 0 jika kamu rasa jelek
2. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru
kemudian berilah nilai kepada temanmu
3. Jumlahlah seluruh nilai yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang.
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CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR
Contoh soal
Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan kesenjangan sosial yang terjadi seperti kesenjangan sosial ekonomi dan teknologi
Kamu sudah mengenal bentuk-bentuk masalah sosial. Sekarang tugasmu adalah mencari masalah
sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Buatlah karangan yang menceritakan masalah
sosial tersebut. Bacakan karanganmu di depan teman-teman sekelas.
Format Penilaian Karangan
Materi :...............................................
Kriteria Yang Di
Ukur
No
Tanda Baca

Kosakata

Tatabahasa

Skor

Isi

Nama Siswa

Jumlah Skor Maksimum 16
Keterangan penilaian:
1 = tidak kompeten
2 = cukup kompeten
3 = kompeten
4 = sangat kompeten
Penilaian Diskusi dengan Teman Sebangku
No

Nama

Keaktifan
1

2

3

Ketepatan
4

1

2

Keterangan :
1. Sangat Baik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang
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3

Kerjasama
4

1

2

3

4

Skor

LEMBAR PENILAIAN PESERTA DISKUSI
NO

NAMA
KELOMPOK/
PESERTA DIDIK

SIKAP/ASPEK YANG DI
NILAI

NILAI
KUALITATIF

NILAI
KUANTITATIF

Penilaian Kelompok
1

Menyelesaikan tugas
kelompok dengan baik

2

Kerja sama kelompok

3

Hasil tugas

Jumlah nilai kelompok

Jumlah nilai individu

Kolom perilaku di isi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Sedang
4 = Baik
5 = Amat Baik
Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
Keterangan diisi dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai 45-55 Berarti amat baik
Nilai 34-44 Berarti baik
Nilai 23-33 Berati sedang
Nilai 12-22 Berati kurang
Nilai 1-11
Berarti sangat kurang
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SKOR

Komitmen Tugas

Tanggaung Jawab

Bekerja Sistimatis

Ketekunan

Perhatian

Ketelitian

Inisiatif

Kesediaaan dikritik

Berani Menjawab Pertanyaan

Nama Siswa

Berani Mengemukakan
Pendapat

NO

Kesediaan Bekerja Sama

Penilaian individu peserta didik

Keterangan :
 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Baik, jika skor antara
 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara
 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara

Nilai Akhir

Jumlah Skor

Jurnal ( Journal )

Diri (Self Assesstment)

Observasi ( Observation )

Sikap (Affectif)

Penilaian antarteman ( Peer )

Wawancara ( Interview )

Portofolio (Portfolio)

Hasil Kerja (Product)

Penugasan (Project)

Unjuk Kerja (Performance)

Nama Siswa

Lisan ( Verbal )

No

Tertulis (Paper & Pencil)

REKAPITULASI NILAI

= 91 – 100%
= 80 – 90%
= 70 – 79%
= 60 – 69%
= Kurang dari 60%

Nilai = Jumlah Skor : Aspek Penilaian
Untuk Siswa yang nilainya masih di bawah nilai KKM, maka diberikan PERBAIKAN dan
yang telah melampaui nilai KKM diberi PENGAYAAN

Mengetahui,
Kepala SD/MI…………

…..,…………………… 20 …….
Guru Kelas IV

(__________________________)
NIP/NIK :

(_______________________)
NIP/NIK :
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1. Format Penilaian Kinerja Guru
Format Penilaian Kinerja Guru dalam Perencanaan Pembelajaran
(Skala Nilai 1 – 4)
Nama Guru

: ..............................................................

Mata Pelajaran : ..............................................................
Pokok Materi

: ..............................................................

Kelas/Semester : ..............................................................
No
1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Tujuan Pembelajaran
a. Standar Kompetensi
b. Indikator
c. Ranah Tujuan (komprehenship)
d. Sesuai dengan Kurikulum

2

Bahan Belajar/Materi Pelajaran
a. Bahan belajar mengacu/sesuai dengan tujuan
b. Bahan belajar disusun secara sistematis
c. Menggunakan bahan belajar sesuai dengan kurikulum
d. Memberi Pengayaan

3

Strategi/Metode Pembelajaran
a. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan
b. Pemilihan metode disesuaikan dengan materi
c. Penentuan langkah-langkah proses pembelajaran berdasarkan metode
yang digunakan
d. Penataan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan proporsi.
e. Penetapan metode berdasarkan pertimbangan kemampuan siswa.
f. Memberi pengayaan

4

Media Pembelajaran
a. Media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran
b. Media disesuaikan dengan materi pembelajaran
c. Media disesuaikan dengan kondisi kelas
d. Media disesuaikan dengan jenis evaluasi
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Nilai *)

e. Media disesuaikan dengan kemampuan guru
f. Media disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa
5

Evaluasi
a. Evaluasi mengacu pada tujuan
b. Mencantumkan bentuk evaluasi
c. Mencantumkan jenis evaluasi
d. Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia
e. Evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi
Total Nilai
Nilai RPP (R)

*) Skala Nilai 0 – 4
.................., ...............................
Penilai/Evaluator
(...........................................)
NIP.
Kriterai Penilaian:
Nilai 4 jika semua deskriptor tampak
Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Nilai 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
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Lampiran 2. Format Penilaian Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran
Format Penilaian Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran
(Skala 0 – 4)
Nama Guru

: .........................................................

Mata Pelajaran : .........................................................
Pokok Materi

: .........................................................

Kelas/Semester : .........................................................
Waktu

: .........................................................

No.
1.

Penampilan Guru
Kemampuan Membuka Pelajaran
a. Menarik Perhatian siswa
b. Memberikan motivasi awal
c. Memberikan apersepsi (kaitan materi yang sebelumnya dengan materi
yang akan disampaikan)
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan
e. Memberikan acuan bahan belajar yang akan diberikan

2.

Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran
a. Kejelasan artikulasi suara
b. Variasi Gerakan badan tidak mengganggu perhatian siswa
c. Antusisme dalam penampilan
d. Mobilitas posisi mengajar

3.

Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran)
a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang
direncanakan dalam RPP
b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi)
c. Kejelasan dalam memberikan contoh
d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar

5.

Kegiatan Belajar Mengajar (Proses Pembelajaran)
a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan
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Skors *)

b. Penyajian bahan belajaran sesuai dengan tujuan/indikator yang telah
ditetapkan
c. Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon pertanyaan
siswa.
d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan
6.

Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran:
a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media
b. Ketepatan/kesusian penggunaan media dengan materi yang disampaikan
c. Memiliki keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran
d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran

7.

Evaluasi Pembelajaran
a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan
b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian
c. Penilaian yang diberikan sesuai dengan RPP

8.

Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran:
a. Meninjau kembali materi yang telah diberikan
b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.
c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran

9.

Tindak Lanjut/Follow up
a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun
kelompok
b. Menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari
berikutnya.
c. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar
Jumlah Skors Aspek
Nilai Penampilan (T)
......................., .........................

Nilai Akhir : 2R + 3T =
5
Penilai,
.

(_________________)
NIP.
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*) Skala nilai 0 – 4
Kriterai Penilaian:
Nilai 4 jika semua deskriptor tampak
Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak
Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak
Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak
Nilai 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak
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Lampiran 3:
Format Penilaian Pelaksanaan Membuka dan Menutup Pembelajaran
Nama Guru :……………….. Pokok Materi : …………………….
Hari/Tanggal: …………….… Kelas/Smt
No

: .................................

Aktivitas Guru

Skor

Kegiatan Membuka Pembelajaran
1.

Memperhatikan sikap dan tempat duduk siswa

1 2 3 4

2.

Memulai pembelajaran setelah siswa siap untuk belajar

1 2 3 4

3.

Menjelaskan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari

1 2 3 4

4.

Melakukan Appersepsi (mengkaitkan materi yang disajikan dengan 1 2 3 4
materi yang telah dipelajari sehingga terjadi kesinambungan)

5.

Kejelasan hubungan antara pendahuluan dengan inti pelajaran dilakukan 1 2 3 4
semenarik mungkin

Kegiatan Menutup Pembelajaran
1.

Kemampuan menyimpulkan KBM dengan tepat

1 2 3 4

2.

Kemampuan menggunakan kata-kata yang memebesarkan hati siswa

1 2 3 4

3.

Kemampuan memberikan evaluasi lisan maupun tulisan

1 2 3 4

4.

Kemampuan memberikan tugas yang sifatnya memberikan pengayaan, 1 2 3 4
dan pendalaman
Komentar/Saran
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Total Skors
Penilai,

(..............................................)
NIP
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Lampiran 4:
Format Penilaian Pelaksanaan Variasi Stimulus Pembelajaran
Nama Guru :………………..

Pokok Materi

: ……………………......

Hari/Tanggal: ………………

Kelas/Smt

: ......................................

No

Aktivitas Guru

Skors

Kegiatan Variasi Pembelajaran
1.

Gerak bebas guru

1 2 3 4

2.

Isyarat guru (tangan, badan, wajah)

1 2 3 4

3.

Suara guru (variasi kecepatan/besar kecil/intonasi)

1 2 3 4

4.

Pemusatan perhatian pada murid (penekanan pada hal yang penting- 1 2 3 4
penting dengan verbal/gestural)

5.

Pola interaksi (guru-kelompok/guru-murid/murid-murid)

1 2 3 4

6.

Pause/diam sejenak (untuk memberi kesempatan pada murid untuk 1 2 3 4
berpikir, memberi penekanan, memberi perhatian)

7.

Penggantian indera penglihat/pendengar (dalam menggunakan media
pembelajaran)
Komentar/Saran
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Total Skors
Penilai,
(................................................)
NIP
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1 2 3 4

Lampiran 5
Format Penilaian Pelaksanaan Keterampilan Bertanya
Nama Guru :……………….. Pokok Materi : ……………………......
Hari/Tanggal: ……………… Kelas/Smt
No

: ......................................

Aktivitas Guru

Skors

Keterampilan Bertanya
1.

Kejelasan pertanyaan yang disampaikan guru.

1 2 3 4

2.

Kejelasan hubungan antara pertanyaan guru dengan masalah yang 1 2 3 4
dibicarakan.

3.

Pertanyaan ditujukan ke seluruh kelas lebih dahulu, baru menunjuk salah 1 2 3 4
satu siswa.

4.

Pemberian waktu berpikir untuk bertanya dan menjawab

1 2 3 4

5.

Pendistribusian pertanyaan secara merata di antara para siswa.

1 2 3 4

6.

Pemberian tuntunan: *)

1 2 3 4

a. Pengungkapan pertanyaan dengan cara lain.
b. Mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana.
c. Mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya.
*) Amati salah satu cara yang muncul.
Komentar/Saran
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Total Skors
Penilai,

(................................................)
NIP
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Lampiran 6
Format Penilaian Memberikan Penguatan
Nama Guru : ……………….. Pokok Materi

: …….………………..

Hari/Tanggal : ……………..… Kelas/Smt

: ...................................

No

Aktivitas Guru

Skors

A. Penguatan Verbal
1.

Mengucapkan kata-kata benar, bagus, tepat, dan bagus sekali bila murid 1 2 3 4
menjawab/mengajukan pertanyaan.

2.

Mengucapkan kalimat pekerjaanmu baik sekali, saya senang dengan 1 2 3 4
pekerjaanmu, pekerjaanmu makin lama makin baik, pikir dulu, dan lihat
lagi, untuk membesarkan hati dan memberikan dorongan.

B. Penguatan Non Verbal
1.

Penguatan berupa senyuman, anggukan, pandangan yang ramah, atau 1 2 3 4
gerakan badan.

2.

Penguatan dengan cara mendekati.

1 2 3 4

3.

Penguatan dengan sentuhan.

1 2 3 4

4.

Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan.

1 2 3 4

5.

Penguatan dengan memberikan hadiah yang relevan dan rasional

1 2 3 4

Komentar/Saran
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Total Skors
Penilai,
(................................................)
NIP.
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