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Lampiran I 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP 

Siklus I 

Sekolah  : SD Negeri Tlogodalem 

Mata Pelajaran : Matematika (Tematik) 

Kelas/Semester : III (tiga) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 4x35 menit (2xpertemuan) 

Tema  : Kegemaran 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

IPS 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Matematika 

Geometri dan Pengukuran 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana 

Bahasa Indonesia 

Berbicara 

1. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan 

bertelepon dan bercerita 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

IPS 

2.2 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah 

Matematika 

4.1 Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau 

unsur 

Bahasa Indonesia 

6.1 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman yang 

didengarnya 

 

III. INDIKATOR 

IPS 

 Memberikan contoh perilaku hidup hemat. 

 Memberikan contoh perilaku hidup boros. 

Matematika 

 Menentukan sifat-sifat bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga). 

 menggambar bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga) sesuai 

dengan sifat- sifatnya 

Bahasa Indonesia 

 Memberikan tanggapan terhadap watak tokoh dalam sebuah gambar. 
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IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

IPS 

 Melalui gambar yang diberikan oleh guru, siswa dapat mengetahui contoh 

perilaku hidup hemat dengan tepat. 

 Melalui gambar yang diberikan oleh guru, siswa dapat mengetahui contoh 

perilaku hidup boros dengan tepat. 

Matematika 

 Melalui gambar yang diberikan oleh guru, siswa dapat menentukan sifat-

sifat bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga) dengan tepat. 

 Melalui penjelasan dan contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat 

menggambar bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga) sesuai 

dengan sifat- sifatnya dengan tepat. 

Bahasa Indonesia 

 Melalui gambar yang diberikan oleh guru, siswa dapat memberikan 

tanggapan tentang watak tokoh dengan tepat. 

 

Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (Discipline), Ketelitian 

(carefulness), Kerja sama (Cooperation), Toleransi (Tolerance), Percaya diri 

(Confidence), Keberanian (Bravery). 

 

 

V. MATERI POKOK (Terlampir) 

IPS 

Pengelolaan uang. 

Matematika 

Bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga) dan sifatnya. 

Bahasa Indonesia 

Menanggapi gambar. 

 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

 Tanya jawab. 

 Demonstrasi. 

 Ceramah. 

 Pemberian tugas. 

 Pemberian Reward. 

 

VII. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

 Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 Student-Centered 

 

VIII. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SISWA 

Pertemuan ke-1  
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1. Pendahuluan  

Apersepsi : 

 Guru memperkenalkan diri. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru bertanya jawab secara klasikal, tentang benda yang ada di sekitar 

mereka (dalam kelas). 

Contoh : 

 Hari ini, siapa yang membawa uang saku? 

 Kalian gunakan untuk apa uang saku tersebut? 

 Siapa yang suka menabung? Apakah setiap hari kalian menyisihkan uang 

saku kalian untuk menabung? 

 Menampilkan gambar tentang perilaku hidup hemat dan perilaku hidup 

boros. 

 Guru membagikan lembar gambar kepada masing-masing siswa, agar 

siswa menunjukkan/mengelompokkan yang termasuk perilaku hidup 

hemat dan perilaku hidup boros. 

(Terlampir) 

 Siswa bersama guru mencocokkan hasil pekerjaan mereka. 

 Menurut kalian, uang termasuk bangun datar bukan? 

 Dalam kelas ini, banyak benda yang menunjukkan bangun datar, siapa 

yang dapat menyebutkan? 

Jawaban yang diharapkan: buku, papan tulis, meja, pintu, dll. 

 Selain benda yang ada di dalam kelas ini, apa saja yang termasuk bangun 

datar? 

Jawaban yang diharapkan: uang, tanda lalu lintas, segitiga pengaman 

untuk mobil yang mogok, dll. 

Motivasi : 

 Guru memotivasi siswa, bahwa setelah mempelajari materi ini, para 

siswa dapat mengetahui sifat-sifat bangun datar, dan dapat menggambar 

beberapa bangun datar, memberi motivasi kepada siswa untuk rajin 

menabung, dan memberi slogan ”Hemat Pangkal Kaya”, yang ditulis 

pada kertas asturo dan kemudian ditempel di papan tulis. 

 

(10 menit) 

2. Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

 Menampilkan beberapa gambar yang menunjukkan macam-macam 

benda bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga) (Terlampir ) 

 Siswa menyebutkan nama bangun datar yang ada pada gambar. 

a. Persegi 

b. Persegi panjang 

c. Segitiga 

 Beberapa siswa maju ke depan untuk mengelompokkan nama bangun 

datar. 

 

(55menit) 
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 Siswa yang dapat memberi nama bangun datar dengan tepat, akan 

diberi Reward berupa kertas bintang. 

 Guru menjelaskan tentang sifat dan unsur bangun datar. (Terlampir) 

Elaborasi 

• Siswa dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

5 siswa. 

• Guru membagi lembar kerja kelompok untuk setiap kelompok. 

(Terlampir) 

• Siswa diberi waktu beberapa menit untuk berdiskusi. 

• Siswa mengumpulkan hasil diskusi kepada guru, untuk dikoreksi 

bersama-sama pada petemuan selanjutnya. 

Konfirmasi 

• Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui. 

3. Penutup  

Siswa membuat rangkuman tentang materi pelajaran dan guru meluruskan 

pemahaman tentang materi yang belum dipahami oleh siswa. 

 

(5 menit) 

Pertemuan ke-2  

1. Pendahuluan 

Apersepsi 

 Guru memeriksa kesiapan siswa. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kompetensi yang dicapai. 

 Guru mengingatkan kembali materi pelajaran tentang sifat-sifat bangun 

datar. 

10 menit 

2. Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

 Siswa bersama guru mengkoreksi hasil diskusi masing-masing 

kelompok pada pertemuan sebelumnya tentang bangun datar. 

 Beberapa siswa membacakan hasil diskusinya, jika jawaban mereka 

benar, maka akan mendapat Reward. 

 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

Elaborasi 

 Guru memberikan lembar kerja siswa sebagai lembar evaluasi tentang 

materi bangun datar. 

 Siswa diberi waktu waktu untuk mengerjakan tes formatif, setelah itu 

dikoreksi bersama-sama. 

Eksplorasi 

 Siswa dan guru mengoreksi jawaban tes bersama-sama. 

 Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapat 

Reward. 

55 menit 
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3. Penutup 

Siswa membuat rangkuman tentang materi pelajaran dan guru meluruskan 

pemahaman tentang materi yang belum dipahami oleh siswa. 

5 menit 

 

IX. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Tematik 3G Peristiwa Alam untuk SD/MI kelas3 semester2, penulis 

Ristu Prastiwi, dkk. Halaman 65-82. 

 BSE Cetak Matematika untuk SD/MI kelas V, penulis Nur Fajariyah dan 

Defi Triratnawati. Halaman 149. 

 Benda di sekeliling siswa (buku, pintu, uang, dll) 

 

X. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

IPS : 

 Menyebutkan pengertian 

pembeli 

 Menyebutkan hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam 

membeli satu barang 

 Menyebutkan nama-nama 

pasar yang ada di lingkungan 

rumah masing-masing 

Matematika : 

 Menentukan sifat-sifat 

bangun datar (persegi, 

persegi panjang, segitiga). 

 menggambar bangun datar 

(persegi, persegi panjang, 

segitiga) sesuai dengan sifat- 

sifatnya 

Bahasa Indonesia : 

 Memberikan tanggapan 

terhadap watak tokoh dalam 

sebuah gambar. 

Tugas 

individu 

 

Tes Tertulis Terlampir 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP 

Siklus II 

Sekolah  : SD Negeri Tlogodalem 

Mata Pelajaran : Matematika (Tematik) 

Kelas/Semester : III (tiga) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 4x35 menit (2xpertemuan) 

Tema  : Peristiwa Alam 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

IPA 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam 

Matematika 

Geometri dan Pengukuran 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana 

Bahasa Indonesia 

Berbicara 

6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan 

bertelepon dan bercerita 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

IPA 

6.1 Mendiskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan 

Matematika 

4.2 Mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut 

Bahasa Indonesia 

6.1 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman yang 

didengarnya 

 

III. INDIKATOR 

IPA 

 Mengidentifikasi berbagai bentuk permukaaan bumi (daratan dan sebaran 

air) 

 Menjelaskan melalui pengamatan model bahwa sebagian besar permukaan 

bumi terdiri atas air 

Matematika 

 Menentukan sudut dari sebuah bangun. 

 Menggunakan besar sudut menurut ukurannya. 

Bahasa Indonesia 

 Menjawab pertanyaan sesuai isi teks 
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IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

IPA 

 Melalui gambar dan alat peraga berupa bola dunia yang diberikan oleh 

guru, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk permukaaan bumi 

(daratan dan sebaran air) dengan tepat. 

 Melalui gambar dan alat peraga bola dunia yang diberikan oleh guru, siswa 

dapat menjelaskan melalui pengamatan model bahwa sebagian besar 

permukaan bumi terdiri atas air dengan tepat. 

Matematika 

 Melalui penjelasan dan contoh gambar yang diberikan oleh guru, siswa 

dapat menentukan sudut dari benda atau bangun dengan tepat. 

 Melalui penjelasan dan contoh gambar yang diberikan oleh guru, siswa 

dapat menjelaskan sudut sebagai daerah yang dibatasi oleh dua senar (garis 

berpotongan) dengan tepat. 

 Melalui penjelasan dan contoh gambar yang diberikan oleh guru, siswa 

dapat mengurutkan besar sudut menurut ukuran dengan tepat. 

 Melalui gambar dan soal yang diberikan oleh guru, siswa dapat membuat 

jenis sudut lancip, siku-siku dan tumpul dengan tepat. 

Bahasa Indonesia 

 Melalui contoh gambar yang diberikan oleh guru, siswa dapat membuat 

kalimat dengan tepat. 

 Melalui contoh gambar yang diberikan oleh guru, siswa dapat menyusun 

karangan dengan tepat. 

 

Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (Discipline), Tekun (diligence), 

Tanggung jawab (responsibility), Ketelitian (carefulness), Kerja sama 

(Cooperation), Toleransi (Tolerance), Percaya diri (Confidence), Keberanian 

(Bravery). 

 

V. MATERI POKOK  

IPA 

 Kenampakan permukaan bumi. 

Matematika 

 Bangun datar 

 Sudut 

Bahasa Indonesia 

 Menceritakan peristiwa 

 Percakapan 

 Menjawab pertanyaan 

 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

 Tanya jawab. 

 Demonstrasi. 

 Ceramah. 
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 Pemberian tugas. 

 Pemberian Reward. 

 

VII. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

 Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 Student-Centered 

 

VIII. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SISWA 

Pertemuan ke-1  

1. Pendahuluan  

Apersepsi : 

 Berdoa. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru bertanya jawab secara klasikal, tentang benda yang ada di 

sekitar mereka (dalam kelas). 

Contoh : 

 Dapatkah kamu menemukan sudut di sekitar ruang kelasmu? 

 Apa saja benda tersebut? 

 Dapatkah kamu menunjukkan sudut dari setiap benda tersebut? 

 Apakah pensil mempunyai sudut? 

Motivasi : 

 Guru memotivasi siswa, bahwa setelah mempelajari materi ini, 

para siswa dapat menentukan sudut dari suatu benda atau 

bangun datar dan dapat menentukan sudut yang lebih besar 

atau lebih kecil. 

 

(10 

menit) 

2. Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

• Memperkenalkan globe atau bola dunia kepada siswa, dan 

menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi. 

• Memberikan soal teka-teki kepada siswa tentang bentuk 

permukaan bumi di daratan dan bentuk permukaan bumi di air. 

• Siswa dibimbing oleh guru untuk mencocokkan pekerjaannya. 

Bagi siswa yang dapat menjawab dengan tepat akan mendapat 

Reward. 

• Guru menjelaskan tentang jenis-jenis sudut (sudut tumpul, 

sudut, lancip, dan sudut siku-siku). 

• Guru menjelaskan besar sudut tumpul, sudut, lancip, dan sudut 

siku-siku. 

Elaborasi 

• Guru memberikan soal latihan tentang besar sudut. 

• Siswa diberi waktu untuk mengerjakan soal latihan. 

• Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan meraka kepada guru. 

 

(55menit) 



63 

 

 

 

• Siswa dengan bimbingan guru mencocokkan hasil pekerjaan 

meraka. Bagi siswa yang dapat menjawab dengan tepat akan 

mendapat Reward. 

Konfirmasi 

• Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui. 

3. Penutup  

Siswa membuat rangkuman tentang materi pelajaran dan guru 

meluruskan pemahaman tentang materi yang belum dipahami oleh 

siswa. 

 

(5 menit) 

Pertemuan ke-2  

1. Pendahuluan 

Apersepsi 

 Guru memeriksa kesiapan siswa. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kompetensi yang 

dicapai. 

10 menit 

2. Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

 Guru mengingatkan kembali materi pelajaran tentang macam-

macam sudut. 

Elaborasi 

 Guru memberikan tes formatif kepada siswa sebagai lembar 

evaluasi tentang materi macam-macam sudut. 

 Siswa diberi waktu waktu untuk mengerjakan tes formatif, 

setelah itu dikoreksi bersama-sama. 

Eksplorasi 

 Siswa dan guru mengoreksi jawaban tes bersama-sama. 

 Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapat Reward. 

55 menit 

3. Penutup 

Siswa membuat rangkuman tentang materi pelajaran dan guru 

meluruskan pemahaman tentang materi yang belum dipahami oleh 

siswa. 

5 menit 

IX. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Tematik 3G Peristiwa Alam untuk SD/MI kelas3 semester2, penulis 

Ristu Prastiwi, dkk. Halaman 65-82. 

 Buku IPA 

 Buku Matematika BSE Cetak Matematika untuk SD/MI kelas V, penulis 

Nur Fajariyah dan Defi Triratnawati.  

 Bahasa Indonesia 

 Globe 
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 Bangun datar 

 Busur derajat 

 Benda di sekeliling siswa 

 

X. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

IPA : 

 Mengidentifikasi berbagai 

bentuk permukaaan bumi 

(daratan dan sebaran air) 

 Menjelaskan melalui 

pengamatan model bahwa 

sebagian besar permukaan 

bumi terdiri atas air 

Matematika : 

 Menentukan sudut dari 

sebuah bangun. 

 Menggunakan besar sudut 

menurut ukurannya. 

Bahasa Indonesia : 

 Menjawab pertanyaan sesuai 

isi teks 

Tugas 

individu 

 

Tes Tertulis Terlampir 
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Lampiran II 

Nama / No. Absen : 

Lembar Evaluasi Siklus I 

No. Gambar Hemat Boros 

1.  

 
 

  

2.  

 
 

  

3.  

 
 

  

4.  

 
 

  

5.  
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Nama kelompok : 

a. … 

b. … 

c. … 

d. … 

e. … 

I. Lengkapi Tabel Berikut Ini! 

No. Gambar bangun Datar 
Nama Bangun 

Datar 
Sifat Bangun Datar 

1.  

 

  

2.  
 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

 

II. Gambarlah bangun datar di bawah ini sebanyak dua dengan ukuran 

yang berbeda-beda!  

1. Persegi panjang  

2. Persegi  

3. Segitiga sama kaki 

4. Segitiga sama sisi 

5. Segitiga siku-siku 
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Nama  : 

No. Absen : 

 

Tes Formatif Siklus I 

I. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat! 

1. Keempat pojoknya berbentuk siku-siku dan keempat sisinya sama panjang 

adalah sifat bangun .... 

2. Nama bangun di samping adalah .... 

 

 

 

3. Gambar di samping disebut bangun .... 

 

 

 

 

4. Sisi yang berhadapan sama panjang dan keempat pojoknya sama besar 

adalah sifat bangun .... 

5. Gambar di samping disebut bangun .... 

 

 

 

 

6. Ketiga sisinya sama panjang dan ketiga pojoknya sama besar adalah sifat 

bangun .... 

7. Gambar di samping disebut bangun .... 

 

 

 

8. Sisinya ada tiga dan salah satu pojoknya siku-siku disebut bangun .... 

9. Gambar di samping disebut bangun .... 

 

 

 

10. Gambar di samping disebut bangun .... 
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II. Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Sebutkan sifat-sifat bangun jajargenjang!  

2. Sebutkan sifat-sifat bangun segitiga sama kaki!  

3. Gambarlah tiga bangun persegi panjang yang ukurannya berbeda!  

4. Gambarlah tiga bangun segitiga sama sisi yang ukurannya berbeda! 
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Kunci Jawaban Tes Formatif Siklus I 

I. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat! 

1. Persegi 

2. Persegi panjang 

3. Segitiga sama kaki 

4. Persegi panjang 

5. Segitiga siku-siku 

6. Segitiga sama sisi 

7. Segitiga sama sisi 

8. Segitiga siku-siku 

9. Segitiga tumpul 

10. Jajar genjang/persegi 

II. Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Jajar genjang 

 Mempunyai 4 buah sisi 

 Sisi yang sejajar sama panjang 

 Mempunyai dua pasang sisi yang sejajar 

 Semua sudutnya tidak siku-siku 

2. Segitiga sama kaki 

 Mempunyai 2 sisi yang sama panjang. 

 Semua sudutnya lancip 

3. Persegi panjang (gambar) 

4. Segitiga sama sisi (gambar) 
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Nama/No.Absen : 

Soal Latihan Siklus II 

1. Ketinggian tempat ini mencapai ribuan meter di atas permukaan laut.  

Tempat ini bernama … 

G n U n u g 

      

2. Merupakan daratan yang tinggi tetapi lebih rendah dari gunung. Tampak 

seperti gundukan-gundukan tanah yang banyak.  

Tempat ini bernama … 

E p R i u k b t a n 

          

3. Dapat ditanami berbagai sayuran  dan tanaman lain. Biasanya terdapat di kaki 

gunung.  

Tempat ini bernama … 

H e M l a b 

      

4. Sebuah aliran yang besar yang terbentuk secara alamiah. Airnya dapat 

digunakan untuk mengairi sawah. Ikan-ikan dapat hidup di tempat ini.  

Tempai ini bernama … 

G u S a n i 

      

5. Merupakan kumpulan air yang asin yang menggenang dalam jumlah banyak 

dan luas. Perbatasannya dengan daratan disebut pantai. Ikan yang hidup di 

tempat ini adalah jenis ikan air asin. 

Tempat ini bernama … 

u l A T 
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Soal Latihan Siklus II 

1. Urutkan sudut-sudut berikut dari sudut terkecil ke sudut terbesar! 

 

 

 

 

 

 i ii iii iv 

 

2. Tulislah nama bangun datarnya. Kemudian, hitung banyaknya sisi dan titik 

sudutnya! 

 

3. Berapa banyak sisi dan sudut yang dimiliki oleh bangun datar berikut? 

 

 

 

 

No. Bangun Datar Nama Bangun Datar Banyak Sisi Banyak Titik Sudut 

a.     

b. 

      

   

c.   

       

   

No. Bangun Datar Banyak Sisi Banyak Sudut 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  
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Nama : 

No. Absen: 

Test Formatif Siklus II 

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

 

1.    A    Nama sudut bangun di samping adalah … 

 

   B           C 

      2.           F         D Titik sudut bangun di samping adalah … 

 

 

     I          

       3.   E Nama sudut di samping adalah …  

 

 

 H          G  

       4.               K   Titik sudut gambar di samping adalah … 

 

 

                          L          M 

       5.     N   Jenis sudut pada gambar di samping adalah … 

 

 O          P 

       6.            P           R Nama sudut pada gambar di samping adalah … 

 

 

 

                           Q  

II. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar! 

1. Gambarlah dua sudut lancip dengan besar sudut yang berbeda! 

2. Gambarlah dua sudut tumpul dengan besar sudut yang berbeda! 

3. Urutkan dari yang besar ke yang kecil! 

 

 

  i ii    iii iv  

 

4. Tentukan nama sudut bangun di samping! 

   F 

        G 

Nama/No.Absen :
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Lampiran III 

LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN  

MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 

Petunjuk pengisian: 

Berilah centang (V) pada kolom Ya/Tidak sesuai pelaksanaan pembelajaran!  

Hari/tanggal: Jumat, 1 Maret 2013  Siklus ke : 1 Pertemuan I 

 

No. Butir Pertanyaan 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1. Kesiapan Guru sebelum pelajaran dimulai V  

2. Guru dalam pembelajaran memberikan berbagai contoh yang 

ada disekitar siswa sesuai materi. 

V  

3. Guru memberikan Reward kepada siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar 

V  

4. Kejelasan guru menyampaikan materi pelajaran  V  

5. Keberanian guru menjawab berbagai pertanyaan dari siswa 

minimal 3 kali secara lisan 

V  

6. Ketenangan guru meyampaikan materi pelajaran / tidak grogi  V 

7. Tanya jawab guru dengan siswa minimal 5 kali secara lisan V  

8. Tanggung jawab guru membimbing / mengarahkan siswa 

selama mengajar 

V  

9. Keseriusan guru mengajar V  

10. Upaya memotivasi siswa agar tidak cepat bosan setiap kali 

mengikuti pelajaran mengikuti pelajaran 

 V 

11. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

 V 

12. Upaya mencapai tujuan pembelajaran dengan metode pemberian 

Reward melalui modek pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  

V  

13. Upaya untuk memotivasi siswa agar semangat menerima 

pelajaran 

V  

14. Ketersediaan cukup waktu dalam menyampaikan materi 

pelajaran  

V  

15. Memberikan masukan positif kepada siswa selama pembelajaran V  

 16. Munculnya rasa bosan siswa selama mengikuti pelajaran 

minimal 10 anak  

 V 

17. Munculnya semangat siswa selama menerima pelajaran minimal 

10 anak  

V  

18. Sikap rasa takut siswa selama mengikuti pelajaran minimal 5 

anak 

 V 

19. Minimal 10 Siswa mengetahui akan manfaat belajar   V 

20. Siswa mendengarkan guru sewaktu menyampaikan materi 

minimal 15 anak 

 V 
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN  

MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 

Petunjuk pengisian: 

Berilah centang (V) pada kolom Ya/Tidak sesuai pelaksanaan pembelajaran!  

Hari/tanggal: Sabtu, 2 Maret 2013  Siklus ke : 1 Pertemuan II 

 

No. Butir Pertanyaan 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1. Kesiapan Guru sebelum pelajaran dimulai V  

2. Guru dalam pembelajaran memberikan berbagai contoh yang 

ada disekitar siswa sesuai materi. 

V  

3. Guru memberikan Reward kepada siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar 

V  

4. Kejelasan guru menyampaikan materi pelajaran  V  

5. Keberanian guru menjawab berbagai pertanyaan dari siswa 

minimal 3 kali secara lisan 

V  

6. Ketenangan guru meyampaikan materi pelajaran / tidak grogi V  

7. Tanya jawab guru dengan siswa minimal 5 kali secara lisan V  

8. Tanggung jawab guru membimbing / mengarahkan siswa 

selama mengajar 

V  

9. Keseriusan guru mengajar V  

10. Upaya memotivasi siswa agar tidak cepat bosan setiap kali 

mengikuti pelajaran mengikuti pelajaran 

V  

11. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

 V 

12. Upaya mencapai tujuan pembelajaran dengan metode pemberian 

Reward melalui modek pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  

V  

13. Upaya untuk memotivasi siswa agar semangat menerima 

pelajaran 

V  

14. Ketersediaan cukup waktu dalam menyampaikan materi 

pelajaran  

V  

15. Memberikan masukan positif kepada siswa selama pembelajaran V  

 16. Munculnya rasa bosan siswa selama mengikuti pelajaran 

minimal 10 anak  

 V 

17. Munculnya semangat siswa selama menerima pelajaran minimal 

10 anak  

V  

18. Sikap rasa takut siswa selama mengikuti pelajaran minimal 5 

anak 

V  

19. Minimal 10 Siswa mengetahui akan manfaat belajar  V  

20. Siswa mendengarkan guru sewaktu menyampaikan materi 

minimal 15 anak 

 V 

21. Keberanian minimal 5 siswa menjawab pertanyaan dari guru V  
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22. Minimal 10 siswa mengikuti berbagai perintah guru  V  
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN  

MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 

Petunjuk pengisian: 

Berilah centang (V) pada kolom Ya/Tidak sesuai pelaksanaan pembelajaran!  

Hari/tanggal: Jumat, 8 Maret 2013  Siklus ke : 2 Pertemuan I 

 

No. Butir Pertanyaan 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1. Kesiapan Guru sebelum pelajaran dimulai V  

2. Guru dalam pembelajaran memberikan berbagai contoh yang 

ada disekitar siswa sesuai materi. 

V  

3. Guru memberikan Reward kepada siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar 

V  

4. Kejelasan guru menyampaikan materi pelajaran  V  

5. Keberanian guru menjawab berbagai pertanyaan dari siswa 

minimal 3 kali secara lisan 

V  

6. Ketenangan guru meyampaikan materi pelajaran / tidak grogi V  

7. Tanya jawab guru dengan siswa minimal 5 kali secara lisan V  

8. Tanggung jawab guru membimbing / mengarahkan siswa 

selama mengajar 

V  

9. Keseriusan guru mengajar V  

10. Upaya memotivasi siswa agar tidak cepat bosan setiap kali 

mengikuti pelajaran mengikuti pelajaran 

V  

11. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

V  

12. Upaya mencapai tujuan pembelajaran dengan metode pemberian 

Reward melalui modek pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  

V  

13. Upaya untuk memotivasi siswa agar semangat menerima 

pelajaran 

V  

14. Ketersediaan cukup waktu dalam menyampaikan materi 

pelajaran  

 V 

15. Memberikan masukan positif kepada siswa selama pembelajaran V  

 16. Munculnya rasa bosan siswa selama mengikuti pelajaran 

minimal 10 anak  

V  

17. Munculnya semangat siswa selama menerima pelajaran minimal 

10 anak  

 V 

18. Sikap rasa takut siswa selama mengikuti pelajaran minimal 5 

anak 

V  

19. Minimal 10 Siswa mengetahui akan manfaat belajar  V  

20. Siswa mendengarkan guru sewaktu menyampaikan materi 

minimal 15 anak 

V  

21. Keberanian minimal 5 siswa menjawab pertanyaan dari guru V  

22. Minimal 10 siswa mengikuti berbagai perintah guru  V  
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN  

MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 

Petunjuk pengisian: 

Berilah centang (V) pada kolom Ya/Tidak sesuai pelaksanaan pembelajaran!  

Hari/tanggal: Sabtu, 9 Maret 2013  Siklus ke : 2 Pertemuan II 

 

No. Butir Pertanyaan 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1. Kesiapan Guru sebelum pelajaran dimulai V  

2. Guru dalam pembelajaran memberikan berbagai contoh yang 

ada disekitar siswa sesuai materi. 

V  

3. Guru memberikan Reward kepada siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar 

V  

4. Kejelasan guru menyampaikan materi pelajaran  V  

5. Keberanian guru menjawab berbagai pertanyaan dari siswa 

minimal 3 kali secara lisan 

V  

6. Ketenangan guru meyampaikan materi pelajaran / tidak grogi V  

7. Tanya jawab guru dengan siswa minimal 5 kali secara lisan V  

8. Tanggung jawab guru membimbing / mengarahkan siswa 

selama mengajar 

V  

9. Keseriusan guru mengajar V  

10. Upaya memotivasi siswa agar tidak cepat bosan setiap kali 

mengikuti pelajaran mengikuti pelajaran 

 V 

11. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

V  

12. Upaya mencapai tujuan pembelajaran dengan metode pemberian 

Reward melalui modek pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  

V  

13. Upaya untuk memotivasi siswa agar semangat menerima 

pelajaran 

V  

14. Ketersediaan cukup waktu dalam menyampaikan materi 

pelajaran  

V  

15. Memberikan masukan positif kepada siswa selama pembelajaran V  

 16. Munculnya rasa bosan siswa selama mengikuti pelajaran 

minimal 10 anak  

 V 

17. Munculnya semangat siswa selama menerima pelajaran minimal 

10 anak  

V  

18. Sikap rasa takut siswa selama mengikuti pelajaran minimal 5 

anak 

V  

19. Minimal 10 Siswa mengetahui akan manfaat belajar  V  

20. Siswa mendengarkan guru sewaktu menyampaikan materi 

minimal 15 anak 

V  

21. Keberanian minimal 5 siswa menjawab pertanyaan dari guru V  

22. Minimal 10 siswa mengikuti berbagai perintah guru  V  
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Lampiran IV 

Distribusi Nilai Pra Siklus 

No. 

Absen 
Nilai 

Keterangan* 

Tuntas Belum Tuntas 

1.  56.7    

2.  65    

3.  68    

4.  80    

5.  82.7    

6.  35    

7.  42    

8.  78.3    

9.  68.7    

10.  82    

11.  73.3    

12.  55    

13.  32.7    

14.  68    

15.  85    

16.  70    

17.  80    

18.  58    

19.  58,7    

20.  62.3    

21.  77    

22.  65.7    
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23.  60    

24.  65    

25.  82    

26.  80    

27.  52    

28.  72    

29.  65.7    

30.  77    

31.  46    

32.  58    

33.  82    

34.  32.7    

35.  65.7    

36.  43.3    

37.  75    

38.  38    

39.  64    

40.  55    

Frekuensi (F) 14 26 

Total Siswa (N)                         40 

Persentase 35% 65% 

*Kriteria Ketuntasan Minimal = 71 
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Distribusi Nilai  Siklus I 

No. 

Absen 
Nilai 

Keterangan* 

Tuntas Belum Tuntas 

1.  30    

2.  93.3    

3.  71.7    

4.  48.3    

5.  86.7    

6.  56.3    

7.  36.7    

8.  73.3    

9.  73.3    

10.  36.7    

11.  71.7    

12.  76.7    

13.  48.3    

14.  86.7    

15.  65    

16.  73.3    

17.  76.7    

18.  76.7    

19.  45    

20.  93.3    

21.  33.3    
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22.  71.7    

23.  30    

24.  55    

25.  60    

26.  46.7    

27.  73.3    

28.  73.3    

29.  73.3    

30.  56.7    

31.  73.3    

32.  30    

33.  71.7    

34.  76.7    

35.  51.7    

36.  71.7    

37.  76.7    

38.  86.7    

39.  76.7    

40.  85    

Frekuensi (F) 24 16 

Total Siswa (N)                         40 

Persentase 60% 40% 

 *Kriteria Ketuntasan Minimal = 71 
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Distribusi Nilai  Siklus II 

No. 

Absen 
Nilai 

Keterangan* 

Tuntas Belum Tuntas 

1.  86.7    

2.  90    

3.  73.3    

4.  80    

5.  80    

6.  73.3    

7.  73.3    

8.  100    

9.  76.7    

10.  76.7    

11.  86.7    

12.  96.7    

13.  90    

14.  100    

15.  86.7    

16.  90    

17.  86.7    

18.  93.3    

19.  76.7    

20.  100    

21.  70    
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22.  96.7    

23.  80    

24.  86.7    

25.  73.3    

26.  90    

27.  100    

28.  96.7    

29.  90    

30.  76.7    

31.  90    

32.  86.7    

33.  76.7    

34.  80    

35.  70    

36.  93.3    

37.  80    

38.  76.7    

39.  73.7    

40.  86.7    

Frekuensi (F) 38 2 

Total Siswa (N)                         40 

Persentase 95% 5% 

 *Kriteria Ketuntasan Minimal = 71 
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Lampiran V 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
 

 
 



92 

 

 

 

 
 

 



93 

 

 

 

 
 

 
 

 



94 

 

 

 

 
 



95 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 


