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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Siklus I

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas : III ( tiga )

Semester : II ( dua )

Tahun Pelajaran : 2012/2013

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan)

Tema : Lingkungan

I. Standar Kompetensi

Menulis

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan sederhana dan

puisi.

II. Kompetensi Dasar

8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan

pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan,

huruf kapital, dan tanda titik.

III. Indikator

a) Menentukan urutan dan maksud gambar seri.

b) Membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar.

c) Menggunakan kata depan ke.

d) Melengkapi kalimat dengan kata depan.

e) Menyusun kalimat acak.

f) Menggunakan tanda koma (,) di depan bilangan persepuluh dan di antara

rupiah dan sen.

g) Menggunakan tanda koma (,) untuk menandai tempat dan tanggal lahir

yang ditulis berurutan .
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h) Menggunakan tanda titik pada akhir kalimat.

i) Menggunakan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan, jutaan atau

kelipatan yang menunjukkan jumlah.

j) Menggunakan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama disetiap awal

kalimat.

k) Menggunakan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama pada

penulisan nama orang, nama tempat, bangsa, suku bangsa dan bahasa.

IV. Tujuan Pembelajaran

a) Setelah siswa mengamati gambar seri, siswa dapat menentukan urutan dan

maksud gambar seri tersebut.

b) Setelah siswa mengamati gambar yang disajikan guru, siswa dapat

membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar.

c) Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggunakan kata

depan ke.

d) Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat melengkapi kalimat

dengan kata depan.

e) Melalui kegiatan berdiskusi dengan pasangannya, siswa dapat menyusun

kalimat acak.

f) Melalui kegiatan berdiskusi dengan pasangannya, siswa dapat

menggunakan tanda koma di depan bilangan persepuluh dan di antara

rupiah dan sen.

g) Melalui penjelasan guru dan diskusi dengan pasanganya, siswa dapat

menggunakan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan, jutaan atau

kelipatan yang menunjukkan jumlah.

h) Setelah mendengarkan penjelasan guru dan  diskusi, siswa dapat

menggunakan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama disetiap awal

kalimat.
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i) Setelah mendengarkan penjelasan guru dan  diskusi, siswa dapat

menggunakan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama pada

penulisan nama orang, nama tempat, bangsa, suku bangsa dan bahasa

Karakter siswa yang diharapkan :

• Disiplin (Discipline)

• Tekun (Diligence)

• Tanggung Jawab (Responsibility)

• Ketelitan (Carefulness)

• Percaya Diri (Confidance)

• Keberanian (Bravery)

• Kerjasama (Cooperation)

• Toleransi (Tolerance)

V. Materi Ajar

Menulis karangan sederhana dengan Ejaan yang tepat.

A. Membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar.

Contoh :

Mela naik becak bersamaAyah dan Ibu.

B. Merangkai Kata Menjadi Kalimat

Contoh : menabung – ayah – ke bank – pergi – untuk

Ayah pergi ke bank untuk menabung.

C. Penggunaan ejaan

a. Penggunaan tanda titik (.)

1) Tanda titik (.) digunakan pada akhir kalimat yang bukan

kalimat pertanyaan atau kalimat seruan (perintah).

Contoh : Dita menanam padi di sawah.
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2) Tanda titik digunakan pada akhir ringkasan nama orang.

Contoh : Moh. Yamin

3) Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit,

dan detik yang menunjukkan waktu.

Contoh : 07.30

4) Menggunakan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan,

jutaan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah

Contoh : 1.000

1.000.000

a. Penggunaan tanda koma(,)

- Tanda koma(,) digunakan diantara unsur-unsur dalam suatu

perincian atau pembilangan.

Contoh : Dita pergi ke sawah bersama Nina, Deni, Ucok dan Tius.

- Tanda koma dapat digunakan untuk menulis angka persepuluhan

dan rupiah.

Contoh: Kemarin aku membeli jeruk 2,5 kg.

Naik komidi putar biayanya Rp 1.975,00

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa angka 2,5 kg menyatakan

angka persepuluhan, sedangkan Rp 1.975,00 menyatakan rupiah.

b. Penggunaan huruf kapital (Huruf besar).

1) Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama pada

awal kalimat.

Contoh : Kereta itu tiba di stasiun pukul lima pagi.

2) Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang dan

nama tempat.

Contoh : Paman Rudi akan berangkat ke Bandung naik

kereta api.

3) Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari,

bulan, dan tahun.

Contoh : hari Rabu, bulan Februari, tahun Hijriah.
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D. Penggunaan Kata Depan ”ke” dan ”dari”

Kata depan ”ke” menunjukkan keterangan. Adapun kata depan

”dari” menunjukkan asal. Penulisan kedua kata tersebut dipisah

dengan kata yang mengikutinya. Contoh :

a. Ani pergi ke sekolah.

b. Ayah pulang dari kantor.

VI. Sumber dan Alat bahan

1. Sumber Materi:

- Buku Pelajaran Bahasa Indonesia kelas III

- Gambar seri

- Silabus kelas III

2. Alat dan bahan:

- Laptop

- Layar proyeksi

- LCD proyektor

- Lembar kerja siswa

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan kooperatif learning tipe TPS (Think Pair Share)

VIII. Langkah-langkah pembelajaran

Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

Awal

Pertemuan I

- Pengkondisian kelas dengan meminta anak

mengluarkan alat tulis dan buku bahasa Indonesia

- Apersepsi dengan menayangkan gambar sebuah

cerita.

10 menit
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Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

- Memotivasi siswa agar rajin belajar.

- Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang

akan berlangsung.

Inti

Thinking

Eksplorasi

- Guru menyajikan beberapa kalimat yang tidak

menggunakan ejaan yang tepat.

1. adi ari dina dan tika pergi kepasar

2. temanggung 22 oktober 2013

3. harga sepatu ini 100000

4. berat badan andi adalah 13 25 Kg

5. pak martin pergi ke bandung

- Siswa diberitahu bahwa penggunaan ejaan dalam

kalimat tersebut masih belum tepat.

- Siswa diminta membaca dan menunjukkan letak

kesalahan pada kalimat tersebut.

Pairing

Elaborasi

- Guru memasangkan seluruh siswa dan

menjelaskan hal yang harus dilakukan.

- Guru menjelaskan materi tentang penggunaan

tanda baca titik(.), koma(,), dan penggunaan huruf

kapital.

- Guru memberikan LKS 1 (Lembar Kerja Siswa)

kepada setiap pasangan.

- Dengan bimbingan guru setiap pasangan

50 menit
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Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

mendiskusikan LKS bersama pasangannya.

Sharing

- Selesai diskusi dengan pasangannya, masing-

masing pasangan mempresentasikan hasil diskusi.

- pasangan yang lain menanggapi hasil presentasi

dari kelompok yang ditunjuk guru.

Konfirmasi

- Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui oleh siswa.

- Dengan bimbingan guru, siswa melakukan diskusi

untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran.

Akhir

- Membimbing siswa untuk merangkum hasil

pembelajaran.

- Menginformasikan kepada siswa mengenai materi

yang akan disampaikankan pada pertemuan

berikutnya.

- Guru mengakhiri pembelajaran.

10 menit

Awal

Petemuan II

- Apersepsi dengan mengulas materi yang telah

lalu.

- Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang

akan berlangsung.

5 menit

Inti

Thingking

Eksplorasi

- Guru menyajikan beberapa gambar dengan

kalimat keterangan yang tidak sesuai dengan

30 menit
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Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

gambar.

novi dan dodi sedang

merawat boneka,

Anak - anak sedang

bermain congklak,

Guru bersama siswa bertanya jawab.

1) Sesuaikah kalimat tersebut dengan gambar?

2) Apakah ejaan pada kalimat tersebut sudah benar?

- Guru menampung dahulu setiap jawaban yang

diberikan siswa.

Pairing

Elaborasi

- Guru memasangkan siswa.

- Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang

membuat kalimat berdasarkan gambar,

mengurutakn gambar seri dan penggunaan kata

depan ke

- Guru membagikan LKS 2 (Lembar Kerja Siswa)

kepada setiap pasangan siswa.

- Dengan bimbingan guru setiap pasangan

mendiskusikan LKS bersama pasangannya.

Sharing

- Selesai diskusi dengan pasangannya, masing-

masing pasangan mempresentasikan hasil diskusi.

- Pasangan yang lain menanggapi hasil presentasi

dari kelompok yang ditunjuk guru.

Konfirmasi
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Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

- Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui oleh siswa

- Dengan bimbingan guru, siswa melakukan diskusi

untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran

- Siswa mencatat hasil kesimpulan

Akhir

- Membimbing siswa untuk merangkum hasil

pembelajaran

- Mengevaluasi hasil pembelajaran pertemuan 1 dan 2

dengan memberikan test tertulis

- Guru mengakhiri pembelajaran

35 menit

XVII. Evaluasi

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Urutan yang tepat untuk gambar di atas adalah ....

a. 1 – 2 – 3 – 4

b. 2 – 1 – 3 – 4

c. 3 – 1 – 2 – 4

d. 3 – 2 – 1 – 4

2. Urutan yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah ....

a.

1 2 43
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b.

c.

d.

3. Gambar di samping adalah gambar ....

a. Polisi

b. Pilot

c. Satpam

d. masinis

4. Kalimat yang tepat untuk gambar disamping adalah ....

a. Ibu menyapu lantai.

b. Kak Ani memasak ikan.

c. Desi mencuci piring.

d. Doni menyetrika baju.

5. Kata yang menggunakan kata depan ke adalah....

a. Ke Pasar

b. Ke marin

c. Ke mana
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d. Keranjang

6. Sita dan Dewi akan pergi ... perpustakaan.

Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....

a. di

b. pada

c. dari

d. ke

7. Ibu akan memetik tomat ... kebun.

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ...

b. Dari

c. Ke

d. Di

e. Dan

8. diterkam – anak – Raja Singa – Kerbau

susunan kalimat yang tepat adalah ....

a. Anak diterkam Raja Singa kerbau.

b. Raja Singa diterkam anak kerbau.

c. Anak kerbau diterkam Raja Singa.

d. Kerbau anak Raja Singa diterkam.

9. pertama – oleh – dipimpin – Amat - Kelompok

susunan kalimat yang tepat adalah ....

a. Kelompok pertama dipimpin oleh Amat.

b. Oleh Amat pertama kelompok dipimpin.

c. Amat dipimpin oleh kelompok pertama.

d. Dipimpin oleh Amat kelompok pertama.

10. Pemakaian tanda koma yang benar adalah ....

a. 20, kg

b. 20,15 kg

c. Rp,10.00

d. Rp 1,000

11. Penulisan koma yang benar adalah ....

a. Jakarta. 9 November, 2007

b. Jakarta, 9 November 2007

c. Jakarta, 9 November, 2007
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d. Jakarta 9 November, 2007

12. Tanda koma dapat digunakan untuk ....

a. Mengakhiri kalimat

b. Kalimat perintah

c. Menulis angka persepuluhan

d. Mengakhiri kalimat tanya

13. Kalimat berita diakhiri dengan tanda baca ....

a. titik (.)

b. koma (,)

c. seru (!)

d. tanya (?)

14. Penggunaan tanda titik yang tepat adalah ...

a. 10.00

b. 10.000

c. 100.00

d. 1.0000

15. Penulisan angka dengan ejaan yang benar untuk pukul dua belas lebih

sepuluh menit adalah ....

a. 12:10

b. 12;10

c. 12,10

d. 12.10

16. Penulisan huruf kapital yang baik dan benar terdapat pada kalimat ....

a. Siti dan Budi sedang belajar bahasa jawa.

b. Siti dan budi sedang belajar Bahasa Jawa.

c. Siti dan Budi sedang belajar bahasa Jawa.

d. Siti dan budi sedang belajar Bahasa jawa.

17. Berikut ini adalah termasuk tempat umum, kecuali ....

a. Pasar

b. Bank

c. Terminal

d. Dapur
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18. Andi : Halo, selamat sore! Bisa bicara dengan Sela?

Sela : Selamat sore! Saya Sela. Ini siapa, ya?

Andi : ....

Sela : Oh, Andi. Ada apa?

Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan telepon diatas adalah ....

a. Saya Andi, La.

b. Saya Andi, ya?

c. Saya Andi, kan?

d. Kamu Andi, ya?

19. Penulisan judul karangan yang tepat adalah ....

a. Tamasya ke Pantai Anyer

b. Tamasya ke pantai Anyer.

c. Tamasya ke Pantai anyer

d. Tamasya ke pantai anyer

20. Kalimat yang menggunakan huruf kapital yang tepat adalah ....

a. Hari Kamis yang lalu Sela berulang tahun.

b. Hari ini hari minggu dan besok hari senin.

c. Adit lahir pada hari Senin, 12 April 2005.

d. besok tanggal 6 Mei 2013.

Pedoman penilaian

Nilai = ∑ betul x 5
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Lembar Kerja Siswa

(LKS)

1

Diskusikan bersama pasanganmu!

Salinlah kalimat dibawah ini dengan menggunakan ejaan yang tepat!

1. aku ayah dan ibu akan mengunjungi nenek di desa

2. Pada bulan mei nanti ayah akan ke yogya

3. Ibu dan Andi pulang Hari Senin.

4. tina berangkat sekolah pukul 05 45

5. ira edo dan dona bermain lompat tali di halaman

6. ibu mengantar dita ke rumah sakit

7. hari rabu pukul 10 00 ada lomba baca puisi

8. kakak membuat mobil-mobilan untuk joko

9. kiki sani dan vani bermain bersama tuti di halaman rumah

10. pak harya membeli bunga seharga Rp 2000

Kelompok : Paraf guru nilai

Anggota kelompok :

1. ......................

2. .....................
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Lembar Kerja Siswa

(LKS)

2

Diskusikan bersama pasanganmu!

1. Urutkan gambar berikut!

2. Buatlah 10 kalimat sederhana berdasarkan gambar tersebut

Kelompok : Paraf guru nilai

Anggota kelompok :

1. ......................

2. .....................
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Kunci jawaban

1. D

2. B

3. A

4. B

5. A

6. D

7. C

8. C

9. A

10. B

11. B

12. C

13. A

14. B

15. D

16. C

17. D

18. A

19. B

20. A

Mengetahui

Guru kelas III

Tukiman, A.Ma

NIP. 198401172009031006

Tleter, 25 Maret 2013

Peneliti

Joko Susilo

NIM. 292011602

Mengetahui

Kepala Sekolah

Sunaryo, S.Pd

NIP. 195511111975121009
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Kisi – kisi soal evaluasi siklus I

Setandar

Kompetensi

Kompetensi

Dasar
Indikator

Item soal

Soal

Nomor

Jumlah

soal

Menulis

Mengungkapk

an pikiran,

perasaan dan

informasi

dalam

karangan

sederhana dan

puisi.

8.1 Menulis

karangan

sederhana

berdasarkan

gambar seri

menggunakan

pilihan kata dan

kalimat yang

tepat dengan

memperhatikan

penggunaan

ejaan, huruf

kapital, dan

tanda titik.

a) Menentukan

urutan dan maksud

gambar seri

b) Membuat kalimat

sederhana

berdasarkan gambar

c) Menggunakan kata

depan ke

d) Melengkapi

kalimat dengan kata

depan

e) Menyusun kalimat

acak

f) Menggunakan

tanda koma (,) di

depan bilangan

persepuluh dan di

antara rupiah dan sen

g) Menggunakan

tanda koma (,) untuk

menandai tempat dan

tanggal lahir yang

ditulis berurutan.

h) Menggunakan

tanda titik pada akhir

kalimat

1,2

3, 4

5

6, 7

8, 9

10, 12

11

13, 18

2

2

1

2

2

2

1

2
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i) Menggunakan

tanda titik untuk

memisahkan bilangan

ribuan, jutaan atau

kelipatan yang

menunjukkan jumlah

j) Menggunakan

huruf kapital untuk

menuliskan huruf

pertama disetiap awal

kalimat

k) Menggunakan

huruf kapital untuk

menuliskan huruf

pertama pada

penulisan nama

orang, nama tempat,

bangsa, suku bangsa

dan bahasa

14,15

17, 19

16, 20

2

2

2
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN PEMBELAJARAN

DENGAN MENGGUNAKAN METODE TPS (Think Pair Share)

Sekolah : SD Negeri I Tleter

Mapel : Bahasa Indonesia

Kelas/ semester : III / II

Siklus I Pertemuan I

Petunjuk Pengisisan Instrumen

Apabila dilakukan  beri tanda √ bila tidak dilakukan beri tanda -

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang tersedia untuk setiap aspek

yang diamati!

No Aspek yang di amati
Dilakukan

Ya tidak

Pra Pembelajaran

1 Guru mempersiapan ruang, alat, dan media

pembelajaran.

2 Guru memeriksa kesiapan peserta didik.

Membuka Pembelajaran

3 Guru melakukan kegiatan apersepsi.

4 Guru memotivasi siswa.

5 Guru menyampaikan kompetensi (tujuan) yang

akan dicapai dan rencana kegiatan.

Kegiatan Inti Pembelajaran

Eksplorasi

6 Guru memfasilitasi siswa untuk berpikir secara

individual (Thinking).

Elaborasi

7 Guru memasangkan siswa untuk saling bertukar

pikiran (Pairing).

8 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tukar

pikiran dengan pasangan.
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9 Guru memfasilitasi siswa untuk berbagi hasil

diskusi dengan seluruh kelas (Sharing).

Konfirmasi

10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya tentang materi yang belum jelas.

11 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan

pembelajaran.

12 Guru memberikan umpan balik kepada siswa.

13 Guru melakukan evaluasi pembelajaran.

Tleter, 11 April 2013

Observer

( Joko Susilo )
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LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA

SIKLUS I PERTEMUAN I

Nama Sekolah : SDN 1 Tleter Kelas/ Semester : III / 2

Nama Guru : Tukiman, A.Ma Mapel : Bahasa Indonesia

Nama Peneliti : Joko Susilo Hari / Tanggal : Kamis, 11 April 2013

Petunjuk : Berilah Tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai menurut

anda!

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak

Pra pembelajaran

1 Siswa duduk pada tempatnya masing – masing.

2 Siswa siap dalam menerima pelajaran .

Kegiatan Awal Pelajaran

3 Siswa mendengarkan dengan seksama kompetensi yang

ingin dicapai.

Kegiatan Inti Pembelajaran

4

Thingking

Siswa berpikir memikirkan jawaban pertanyaan guru.

5

Pairing

Masing-masing siswa mendapatkan pasangan.

6 Siswa mendengarkan tugas yang diberikan guru.

7 Siswa saling bertukar pikiran dengan baik.

8 Terjadi Interaksi yang baik antara Guru dan siswa.

9 Siswa mampu merespon apa yang disampaikan guru

dengan baik.

10 Bertindak tanggung jawab terhadap tugas yang

dikerjakan.

11 Siswa tidak ramai didalam kelas.

12 Berani bertanya, menjawab dan menyanggah pertanyaan

atau pernyataan dengan sopan santun.
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13 Mampu bekerjasama dengan pasangannya.

14

Sharing

Siswa berbagi hasil kerja di depan kelas.

15 Siswa berbagi hasil kerja dengan baik

16 Dapat menyusun kesimpulan dengan benar.

17 Mengerjakan soal evaluasi dengan tanggung jawab.

18 Mengumpulkan hasil kerja dengan benar dan rapi.

Kegiatan Penutup

19 Kembali ke tempat duduk masing – masing dengan

tertib.

Tleter, 11 April 2013

Observer

( Joko Susilo )
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN PEMBELAJARAN

DENGAN MENGGUNAKAN METODE TPS (Think Pair Share)

Sekolah : SD Negeri I Tleter

Mapel : Bahasa Indonesia

Kelas/ semester : III / II

Siklus I Pertemuan II

Petunjuk Pengisisan Instrumen

Apabila dilakukan  beri tanda √ bila tidak dilakukan beri tanda ×

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang tersedia untuk setiap aspek

yang diamati!

No Aspek yang di amati
Dilakukan

Ya tidak

Pra Pembelajaran

1 Guru mempersiapan ruang, alat, dan media

pembelajaran.

2 Guru memeriksa kesiapan peserta didik.

Membuka Pembelajaran

3 Guru melakukan kegiatan apersepsi.

4 Guru memotivasi siswa.

5 Guru menyampaikan kompetensi (tujuan) yang

akan dicapai dan rencana kegiatan.

Kegiatan Inti Pembelajaran

Eksplorasi

6 Guru memfasilitasi siswa untuk berpikir secara

individual (Thinking).

Elaborasi

7 Guru memasangkan siswa untuk saling bertukar

pikiran (Pairing).

8 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tukar

pikiran dengan pasangan.
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9 Guru memfasilitasi siswa untuk berbagi hasil

diskusi dengan seluruh kelas (Sharing).

Konfirmasi

10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya tentang materi yang belum jelas.

11 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan

pembelajaran.

12 Guru memberikan umpan balik kepada siswa.

13 Guru melakukan evaluasi pembelajaran.

Tleter, 12 April 2013

Observer

( Joko Susilo )
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LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA

SIKLUS I PERTEMUAN II

Nama Sekolah : SDN 1 Tleter Kelas/ Semester : III / 2

Nama Guru : Tukiman, A.Ma Mapel : Bahasa Indonesia

Nama Peneliti : Joko Susilo Hari / Tanggal : Jumat, 12 April 2013

Petunjuk : Berilah Tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai menurut

anda!

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak

Pra pembelajaran

1 Siswa duduk pada tempatnya masing – masing.

2 Siswa siap dalam menerima pelajaran .

Kegiatan Awal Pelajaran

3 Siswa mendengarkan dengan seksama kompetensi yang

ingin dicapai.

Kegiatan Inti Pembelajaran

4

Thingking

Siswa berpikir memikirkan jawaban pertanyaan guru.

5

Pairing

Masing-masing siswa mendapatkan pasangan.

6 Siswa mendengarkan tugas yang diberikan guru.

7 Siswa saling bertukar pikiran dengan baik.

8 Terjadi Interaksi yang baik antara Guru dan siswa.

9 Siswa mampu merespon apa yang disampaikan guru

dengan baik.

10 Bertindak tanggung jawab terhadap tugas yang

dikerjakan.

11 Siswa tidak ramai didalam kelas.

12 Berani bertanya, menjawab dan menyanggah pertanyaan

atau pernyataan dengan sopan santun.
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13 Mampu bekerjasama dengan pasangannya.

14

Sharing

Siswa berbagi hasil kerja di depan kelas.

15 Siswa berbagi hasil kerja dengan baik

16 Dapat menyusun kesimpulan dengan benar.

17 Mengerjakan soal evaluasi dengan tanggung jawab.

18 Mengumpulkan hasil kerja dengan benar dan rapi.

Kegiatan Penutup

19 Kembali ke tempat duduk masing – masing dengan

tertib.

Tleter, 12 April 2013

Observer

( Joko Susilo )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Siklus II

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas : III ( tiga )

Semester : II ( dua )

Tahun Pelajaran : 2012/2013

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan)

Tema : Lingkungan

I. Standar Kompetensi

Menulis

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan sederhana dan

puisi.

II. Kompetensi Dasar

8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan

pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan,

huruf kapital, dan tanda titik.

III. Indikator

a) Membuat kalimat berita.

b) Membuat kalimat tanya.

c) Membuat kalimat perintah.

d) Menggunakan tanda hubung (-) untuk menulis kata ulang.

e) Membuat kalimat yang di dalamnya terdapat kata ulang.

f) Membuat kalimat berdasarkan gambar.

g) Menggunakan tanda koma (,) diantara unsur-unsur dalam suatu perincian

atau pembilangan.
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h) Menggunakan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan, jutaan atau

kelipatan yang menunjukkan jumlah.

i) Menggunakan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama disetiap awal

kalimat.

j) Menggunakan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama pada

penulisan nama orang, nama tempat, bangsa, suku bangsa dan bahasa.

IV. Tujuan Pembelajaran

a) Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat kalimat

berita.

b) Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat kalimat

tanya.

c) Melalui kegiatan berdiskusi dengan pasangannya, siswa dapat membuat

kalimat perintah.

d) Melalui kegiatan berdiskusi dengan pasangannya, siswa dapat

menggunakan tanda hubung (-) untuk menulis kata ulang.

e) Melalui kegiatan berdiskusi dengan pasangannya, siswa dapat membuat

kalimat yang di dalamnya terdapat kata ulang.

f) Melalui penjelasan guru dan diskusi dengan pasanganya, siswa dapat

membuat kalimat berdasarkan gambar.

g) Melalui penjelasan guru dan diskusi dengan pasanganya, siswa dapat

menggunakan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan, jutaan atau

kelipatan yang menunjukkan jumlah.

h) Setelah mendengarkan penjelasan guru dan  diskusi, siswa dapat

menggunakan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama disetiap awal

kalimat.

i) Setelah mendengarkan penjelasan guru dan  diskusi, siswa dapat

menggunakan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama pada

penulisan nama orang, nama tempat, bangsa, suku bangsa dan bahasa.
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Karakter siswa yang diharapkan :

• Disiplin (Discipline)

• Tekun (Diligence)

• Tanggung Jawab (Responsibility)

• Ketelitan (Carefulness)

• Percaya Diri (Confidance)

• Keberanian (Bravery)

• Kerjasama (Cooperation)

• Toleransi (Tolerance)

V. Materi Ajar

Menulis karangan sederhana dengan Ejaan yang tepat.

1. Menggunakan Kata Tanya

Pada naskah itu terdapat pertanyaan berikut.

a. Apa kamu tidak pernah melihat berita televisi atau membaca

koran?

b. Siapa nama kamu?

Kedua kalimat tersebut menggunakan kata tanya ”apa” dan

”siapa”.

2. Merangkai Kata Menjadi Kalimat

Contoh : menabung – ayah – ke bank – pergi – untuk

Ayah pergi ke bank untuk menabung.

3. Penggunaan ejaan

a. Penggunaan Tanda Tanya (?)

Tanda tanya (?) digunakan pada akhir kalimat pertanyaan.

Contoh : Kapan kamu berangkat?

b. Penggunaan Tanda Seru (!)

Tanda seru (!) digunakan pada akhir kalimat seruan atau perintah.

Contoh : a. Alangkah indahnya laut itu!

b. Sapulah lantai itu!

c. Penggunaan tanda titik (.)
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4) Tanda titik (.) digunakan pada akhir kalimat yang bukan

kalimat pertanyaan atau kalimat seruan (perintah).

Contoh : Dita menanam padi di sawah.

5) Tanda titik digunakan pada akhir ringkasan nama orang.

Contoh : Moh. Yamin

6) Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit,

dan detik yang menunjukkan waktu.

Contoh : 07.30

7) Menggunakan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan,

jutaan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah

Contoh : 1.000

1.000.000

d. Penggunaan Tanda Hubung (-)

Tanda hubung (-) digunakan untuk menyambung unsur kata ulang.

Contoh : Anak-anak berlari mengelilingi lapangan.

Warna cahaya matahari itu kemerah-merahan.

e. Penggunaan tanda koma(,)

Tanda koma(,) digunakan diantara unsur-unsur dalam suatu

perincian atau pembilangan.

Contoh : Dita pergi ke sawah bersama Nina, Deni, Ucok dan Tius.

Tanda koma dapat digunakan untuk menulis angka persepuluhan

dan rupiah.

Contoh: Kemarin aku membeli jeruk 2,5 kg.

Naik komidi putar biayanya Rp 1.975,00

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa angka 2,5 kg

menyatakan angka persepuluhan, sedangkan Rp 1.975,00

menyatakan rupiah.

f. Penggunaan huruf kapital (Huruf besar).

1) Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama

pada awal kalimat.
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Contoh : Kereta itu tiba di stasiun pukul lima pagi.

2) Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang dan

nama tempat.

Contoh : Paman Rudi akan berangkat ke Bandung naik

kereta api.

3) Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari,

bulan, dan tahun.

Contoh : hari Rabu, bulan Februari, tahun Hijriah.

4. Penggunaan Kata Depan ”ke” dan ”dari”

Kata depan ”ke” menunjukkan keterangan. Adapun kata depan

”dari” menunjukkan asal. Penulisan kedua kata tersebut dipisah

dengan kata yang mengikutinya. Contoh :

a. Ani pergi ke sekolah.

b. Ayah pulang dari kantor.

VI. Sumber dan Alat bahan

1. Sumber Materi:

- Buku Bahasa Indonesia untuk SD kelas III, BSE karya Kaswan

Darmadi dan Rita Nirbaya.

- Gambar seri

2. Alat dan bahan:

- Laptop

- Layar proyeksi

- LCD proyektor

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan kooperatif learning tipe TPS (Think Pair Share)
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VIII. Langkah-langkah pembelajaran

Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

Awal

Pertemuan I

- Pengkondisian kelas dengan meminta anak

mengeluarkan alat tulis dan buku bahasa Indonesia

- Mengulas pelajaran yang telah lalu.

- Memotivasi siswa agar rajin belajar.

- Guru menginformasikan tujuan pembelajaran

dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang

akan berlangsung.

10 menit

Inti

Thinking

Eksplorasi

- Guru menyajikan beberapa jawaban dari beberapa

pertanyaan.

1. ke pasar

2. kemarin

3. 100.000

4. Parjo dan Tiyus

5. Karena saya sakit pak.

- Siswa diminta memikirkan pertanyaan yang tepat

untuk jawaban pertanyaan tadi.

- Siswa memberikan jawaban dan guru menampung

jawaban yang diberikan siswa.

Pairing

Elaborasi

- Guru memasangkan seluruh siswa dan menjelaskan

hal yang harus dilakukan.

50 menit
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Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

- Guru menjelaskan materi tentang penggunaan tanda

tanya (?), tanda seru (!), dan penggunaan huruf

kapital

- Guru memberikan LKS 1 (Lembar Kerja Siswa)

kepada setiap pasangan.

- Dengan bimbingan guru setiap pasangan

mendiskusikan LKS bersama pasangannya.

Sharing

- Selesai diskusi dengan pasangannya, masing-masing

pasangan mempresentasikan hasil diskusi.

- pasangan yang lain menanggapi hasil presentasi dari

kelompok yang ditunjuk guru.

Konfirmasi

- Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

oleh siswa.

- Dengan bimbingan guru, siswa melakukan diskusi

untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran.

Akhir

- Siswa dibimbing untuk merangkum hasil

pembelajaran.

- Menginformasikan kepada siswa mengenai materi

yang akan disampaikankan pada pertemuan

berikutnya.

- Guru mengakhiri pembelajaran.

10 menit

Awal

Petemuan II

- Apersepsi dengan mengulas materi yang telah lalu.

- Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang 5 menit
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Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

akan berlangsung.

Inti

Thingking

Eksplorasi

- Guru menyajikan sebuah cerita yang tidak

menggunakan ejaan yang benar.

sepulang sekolah santi berkemas-kemas. Ia

memasukkan pensil warna buku gambar

kuas palet dan cat air ke dalam tasnya. Ia kemudian

mengeluarkan sepeda dari garasi dan segera berangkat

ke sanggar

- Guru bersama siswa bertanya jawab.

a) Apakah ejaan pada kalimat tersebut sudah benar?

- Guru menampung dahulu setiap jawaban yang

diberikan siswa.

Pairing

Elaborasi

- Guru memasangkan siswa.

- Guru membagikan LKS 2 (Lembar Kerja Siswa)

kepada setiap pasangan siswa.

- Dengan bimbingan guru setiap pasangan

mendiskusikan LKS bersama pasangannya.

Sharing

- Selesai diskusi dengan pasangannya, masing-masing

pasangan mempresentasikan hasil diskusi.

- Pasangan yang lain menanggapi hasil presentasi dari

kelompok yang ditunjuk guru.

7 menit

7 menit

10 menit
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Kegiatan Langkah Pembelajaran
Alokasi

Waktu

Konfirmasi

- Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

oleh siswa.

- Guru mengkonfirmasi jawan siswa yang diberikan

siswa saat eksplorasi dan Thingking.

- Dengan bimbingan guru, siswa melakukan diskusi

untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran

- Siswa mencatat hasil kesimpulan

5 menit

Akhir

- Membimbing siswa untuk merangkum hasil

pembelajaran

- Mengevaluasi hasil pembelajaran pertemuan 1 dan 2

dengan memberikan test tertulis

- Guru mengakhiri pembelajaran

26 menit

XVII. Evaluasi

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Contoh kalimat berita yang menyatakan kesenangan adalah ....

a. Andi senang bermain sepak bola.

b. Saya tidak suka bermain voli.

c. Siapa yang suka bermain sepak bola?

d. Mengapa kamu suka bermain sepak bola?

2. .... yang akan menanam bunga ini?

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....

a. apa

b. siapa
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c. mengapa

d. kapan

3. Anita membeli sepatu di swalayan.

Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat jawaban di atas adalah ....

a. Di mana Anita membeli sepatu?

b. Berapa Anita membeli sepatu?

c. Apakah Anita membeli sepatu?

d. Kapan Anita membeli sepatu?

4. Contoh kalimat perintah adalah ....

a. Bela dan Koko membuat mobil-mobilan.

b. Buanglah sampah itu di tempatnya!

c. Siapa yang menjadi korbannya?

d. Tina disuruh ayah membeli buku.

5. Anak anak berlari mengelilingi lapangan.

Penulisan kata anak anak seharusnya menggunakan tanda ....

a. titik (.)

b. titik dua (:)

c. koma (,)

d. hubung (-)

6. Kalimat yang terdapat kata ulang adalah ....

a. Kakek menunggu bus di halte.

b. Koko menabung di bank.

c. Nenek membeli oleh-oleh di dekat terminal.

d. Mila menggosok gigi di kamar mandi.

7.

Kalimat yang sesuai dengan gambar di depan adalah ....

a. Petani sedang mencangkul di sawah.

b. Anak-anak membersihkan halaman sekolah.
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c. Rumah itu besar dan bersih.

d. Sebelum ditanami, sawah dibajak dahulu.

8. Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat ....

a. Hai, aku, akan ke rumahmu, besok pagi.

b. Ibu ke pasar membeli gula, garam, dan minyak.

c. Dina dan Ani, akan pergi ke stasiun.

d. Siapa, nama anak itu?

9. Berikut ini kegunaan-kegunaan tanda titik (.), kecuali ....

a. dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan

b. dipakai pada akhir singkatan nama orang

c. dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik

d. dipakai untuk menjelaskan kata

10. Penggunaan tanda titik yang tepat adalah ...

a. 5000.0

b. 500.00

c. 50.000

d. 5.0000

11. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat ....

a. Dina Bermain boneka bersama sani.

b. Dina bermain boneka bersama Sani.

c. Dina bermain Boneka bersama sani.

d. Dina bermain boneka bersama sani.

12. ... jumlah murid yang ikut kerja bakti?

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....

a. Apa

b. siapa

c. berapa

d. mengapa

13. Penulisan huruf kapital yang tepat adalah ....
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a. Susi dan Sulis adalah saudara sekandung.

b. Pada hari kamis Sinta periksa tabungan.

c. Pada Bulan november nanti ayah akan ke Bandung.

d. Ayah dan Ibu pulang Hari Minggu.

14.

Kalimat yang sesuai dengan gambar di atas adalah ....

a. Mereka bermain kaleng-kalengan.

b. Mereka bermain lompat gelas-gelasan.

c. Mereka bermain tebak-tebakan.

d. Mereka bermain telepon-teleponan.

15. Kalimat berita diakhiri dengan tanda baca ....

a. titik (.)

b. koma (,)

c. seru (!)

d. tanya (?)

16. Penulisan jam atau penunjuk waktu yang tepat terdapat pada kalimat ....

a. Ayah berangkat kerja pukul 07,15.

b. Ayah berangkat kerja pukul 07.15.

c. Ayah berangkat kerja pukul 07:15.

d. Ayah berangkat kerja pukul 07;15.

17. Kalimat yang penulisannya tepat adalah ....

a. Siapa yang menemani Tini,

b. Siapa yang menemani Tini.

c. Siapa yang menemani Tini?

d. Siapa yang menemani Tini!

18. Contoh kalimat perintah adalah ....

a. Mengapa kamu menangis?

b. Jangan bermain di jalan, berbahaya!
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c. Ambilkan bukumu di kelas!

d. Wah, cantik benar kamu hari ini!

19. Jangan kamu tutup jendela itu (...)

Tanda baca yang tepat untuk menutup kalimat di atas adalah ....

a. tanda seru (!)

b. tanda titik (.)

c. tanda koma (,)

d. tanda titik dua (:)

20. Penulisan tempat dan tanggal surat yang benar adalah ....

a. Surabaya, 5 Januari 2004

b. Surabaya: 5 Januari 2004

c. Surabaya; 5 Januari 2004

d. Surabaya. 5 Januari 2004
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LEMBAR KERJA SISWA

(LKS) 1

Diskusikan dengan teman pasanganmu!

1. Buatlah 2 kalimat berita yang sesuai dengan gambar

dan menggunakan ejaan yang tepat!

2. Buatlah 2 kalimat tanya yang sesuai dengan gambar

dan menggunakan ejaan yang tepat!

3. Buatlah 2 kalimat perintah yang sesuai dengan

gambar dan menggunakan ejaan yang tepat!

4. Buatlah 2 kalimat yang di dalamnya terdapat

kata ulang dan sesuai dengan gambar serta menggunakan ejaan yang tepat!

5. Betulkan ejaan pada kalimat berikut!

a. reog poronorogo adalah kesenian tradisional dari jawa timur.

b. Adi dita doni dan rido datang untuk melihat reog
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LEMBAR KERJA SISWA

(LKS) 2

Berikut ini diberikan sebuah gambar dan bacaan. Bacaan tersebut

menceritakan isi gambar, tetapi ditulis tidak lengkap dan tanpa menggunakan

ejaan yang baik dan benar. Coba, salin, lengkapi, dan tulis kembali bacaan

tersebut di buku tugasmu dengan menggunakan ejaan yang benar bersama

pasanganmu!

setiap bulan murid murid sdn umbul jaya ... kerja bakti kegiatan
itu dilakukan untuk  ...  halaman dan lingkungan sekolah yang .... tugas
itu dikerjakan ... anak anak kelas III IV V dan VI.
... kegiatan ... diadakan pembagian tugas  anak anak kelas III dan IV ...
tugas membersihkan halaman sebelah utara adapun ... mendapat tugas
membersihkan  ...  sebelah selatan mereka ... tugas itu dengan senang
... mereka tidak ... terpaksa menjaga kebersihan dan kerapian  ...
sekolah ...  tanggung bersama  ...  warga sekolah.
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Pedoman penilaian evaluasi

Nilai = ∑betul  X  5

Kunci jawaban

2. A

3. B

4. A

5. B

6. D

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. D

16. A

17. B

18. C

19. C

20. A

21. A

Mengetahui

Guru kelas III

Tukiman, A.Ma

NIP. 198401172009031006

Tleter, 25 Maret 2013

Peneliti

Joko Susilo

NIM. 292011602

Mengetahui

Kepala Sekolah

Sunaryo, S.Pd

NIP. 195511111975121009
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN PEMBELAJARAN

DENGAN MENGGUNAKAN METODE TPS (Think Pair Share)

Sekolah : SD Negeri I Tleter

Mapel : Bahasa Indonesia

Kelas/ semester : III / II

Siklus II Pertemuan I

Petunjuk Pengisisan Instrumen

Apabila dilakukan  beri tanda √ bila tidak dilakukan beri tanda ×

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang tersedia untuk setiap aspek

yang diamati!

No Aspek yang di amati
Dilakukan

Ya tidak

Pra Pembelajaran

1 Guru mempersiapan ruang, alat, dan media

pembelajaran.

2 Guru memeriksa kesiapan peserta didik.

Membuka Pembelajaran

3 Guru melakukan kegiatan apersepsi.

4 Guru memotivasi siswa.

5 Guru menyampaikan kompetensi (tujuan) yang

akan dicapai dan rencana kegiatan.

Kegiatan Inti Pembelajaran

Eksplorasi

6 Guru memfasilitasi siswa untuk berpikir secara

individual (Thinking).

Elaborasi

7 Guru memasangkan siswa untuk saling bertukar

pikiran (Pairing).

8 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tukar

pikiran dengan pasangan.
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9 Guru memfasilitasi siswa untuk berbagi hasil

diskusi dengan seluruh kelas (Sharing).

Konfirmasi

10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya tentang materi yang belum jelas.

11 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan

pembelajaran.

12 Guru memberikan umpan balik kepada siswa.

13 Guru melakukan evaluasi pembelajaran.

Tleter, 25 April 2013

Observer

( Joko Susilo )
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LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA

SIKLUS II PERTEMUAN I

Nama Sekolah : SDN 1 Tleter Kelas/ Semester: III / 2

Nama Guru : Tukiman, A.Ma Mapel : Bahasa Indonesia

Nama Peneliti : Joko Susilo Hari / Tanggal : Kamis, 25 April 2013

Petunjuk : Berilah Tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai menurut

anda!

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak

Pra pembelajaran

1 Siswa duduk pada tempatnya masing – masing.

2 Siswa siap dalam menerima pelajaran .

Kegiatan Awal Pelajaran

3 Siswa mendengarkan dengan seksama kompetensi yang

ingin dicapai.

Kegiatan Inti Pembelajaran

4

Thingking

Siswa berpikir memikirkan jawaban pertanyaan guru.

5

Pairing

Masing-masing siswa mendapatkan pasangan.

6 Siswa mendengarkan tugas yang diberikan guru.

7 Siswa saling bertukar pikiran dengan baik.

8 Terjadi Interaksi yang baik antara Guru dan siswa.

9 Siswa mampu merespon apa yang disampaikan guru

dengan baik.

10 Bertindak tanggung jawab terhadap tugas yang

dikerjakan.

11 Siswa tidak ramai didalam kelas.

12 Berani bertanya, menjawab dan menyanggah pertanyaan
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atau pernyataan dengan sopan santun.

13 Mampu bekerjasama dengan pasangannya.

14

Sharing

Siswa berbagi hasil kerja di depan kelas.

15 Siswa berbagi hasil kerja dengan baik

16 Dapat menyusun kesimpulan dengan benar.

17 Mengerjakan soal evaluasi dengan tanggung jawab.

18 Mengumpulkan hasil kerja dengan benar dan rapi.

Kegiatan Penutup

19 Kembali ke tempat duduk masing – masing dengan

tertib.

Tleter, 25 April 2013

Observer

( Joko Susilo )
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN PEMBELAJARAN

DENGAN MENGGUNAKAN METODE TPS (Think Pair Share)

Sekolah : SD Negeri I Tleter

Mapel : Bahasa Indonesia

Kelas/ semester : III / II

Siklus II Pertemuan II

Petunjuk Pengisisan Instrumen

Apabila dilakukan  beri tanda √ bila tidak dilakukan beri tanda ×

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang tersedia untuk setiap aspek

yang diamati!

No Aspek yang di amati
Dilakukan

Ya tidak

Pra Pembelajaran

1 Guru mempersiapan ruang, alat, dan media

pembelajaran.

2 Guru memeriksa kesiapan peserta didik.

Membuka Pembelajaran

3 Guru melakukan kegiatan apersepsi.

4 Guru memotivasi siswa.

5 Guru menyampaikan kompetensi (tujuan) yang

akan dicapai dan rencana kegiatan.

Kegiatan Inti Pembelajaran

Eksplorasi

6 Guru memfasilitasi siswa untuk berpikir secara

individual (Thinking).

Elaborasi

7 Guru memasangkan siswa untuk saling bertukar

pikiran (Pairing).

8 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tukar

pikiran dengan pasangan.
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9 Guru memfasilitasi siswa untuk berbagi hasil

diskusi dengan seluruh kelas (Sharing).

Konfirmasi

10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya tentang materi yang belum jelas.

11 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan

pembelajaran.

12 Guru memberikan umpan balik kepada siswa.

13 Guru melakukan evaluasi pembelajaran.

Tleter, 26 April 2013

Observer

( Joko Susilo )
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LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA

SIKLUS II PERTEMUAN II

Nama Sekolah : SDN 1 Tleter Kelas/ Semester : III / 2

Nama Guru : Tukiman, A.Ma Mapel : Bahasa Indonesia

Nama Peneliti : Joko Susilo Hari / Tanggal : Jumat 26 April  2013

Petunjuk : Berilah Tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai menurut

anda!

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak

Pra pembelajaran

1 Siswa duduk pada tempatnya masing – masing.

2 Siswa siap dalam menerima pelajaran .

Kegiatan Awal Pelajaran

3 Siswa mendengarkan dengan seksama kompetensi yang

ingin dicapai.

Kegiatan Inti Pembelajaran

4

Thingking

Siswa berpikir memikirkan jawaban pertanyaan guru.

5

Pairing

Masing-masing siswa mendapatkan pasangan.

6 Siswa mendengarkan tugas yang diberikan guru.

7 Siswa saling bertukar pikiran dengan baik.

8 Terjadi Interaksi yang baik antara Guru dan siswa.

9 Siswa mampu merespon apa yang disampaikan guru

dengan baik.

10 Bertindak tanggung jawab terhadap tugas yang

dikerjakan.

11 Siswa tidak ramai didalam kelas.

12 Berani bertanya, menjawab dan menyanggah pertanyaan
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atau pernyataan dengan sopan santun.

13 Mampu bekerjasama dengan pasangannya.

14

Sharing

Siswa berbagi hasil kerja di depan kelas.

15 Siswa berbagi hasil kerja dengan baik

16 Dapat menyusun kesimpulan dengan benar.

17 Mengerjakan soal evaluasi dengan tanggung jawab.

18 Mengumpulkan hasil kerja dengan benar dan rapi.

Kegiatan Penutup

19 Kembali ke tempat duduk masing – masing dengan

tertib.

Tleter, 26  April 2013

Observer

( Joko Susilo )
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Daftar Nilai

Pra Siklus

No Nama Nilai Keterangan

1 Ardy 75 Tuntas

2 Asriyah 55 Tidak Tuntas

3 Bagas 55 Tidak Tuntas

4 Bagus 60 Tidak Tuntas

5 Dian 80 Tuntas

6 Dita 60 Tidak Tuntas

7 Estri 75 Tuntas

8 Hananto 90 Tuntas

9 Irsandi 65 Tidak Tuntas

10 Nanda 60 Tidak Tuntas

11 Nisa 55 Tidak Tuntas

12 Rido 80 Tuntas

13 Rizal 60 Tidak Tuntas

14 Rori 60 Tidak Tuntas

15 Sigit 50 Tidak Tuntas

16 Taufik 70 Tidak Tuntas

17 Wuri 80 Tuntas

18 Yogi 50 Tidak Tuntas

Rata-rata 65,56
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Daftar Nilai Siklus I

No Nama Nilai keterangan

1 Ardy 80 Tuntas

2 Asriyah 75 Tuntas

3 Bagas 85 Tuntas

4 Bagus 85 Tuntas

5 Dian 90 Tuntas

6 Dita 80 Tuntas

7 Estri 85 Tuntas

8 Hananto 100 Tuntas

9 Irsandi 85 Tuntas

10 Nanda 90 Tuntas

11 Nisa 70 Tidak Tuntas

12 Rido 100 Tuntas

13 Rizal 75 Tuntas

14 Rori 75 Tuntas

15 Sigit 65 Tidak Tuntas

16 Taufik 80 Tuntas

17 Wuri 90 Tuntas

18 Yogi 70 Tidak Tuntas

Rata-rata 82,22
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Daftar Nilai Siklus II

No Nama Nilai Keterangan

1 Ardy 90 Tuntas

2 Asriyah 80 Tuntas

3 Bagas 85 Tuntas

4 Bagus 85 Tuntas

5 Dian 100 Tuntas

6 Dita 85 Tuntas

7 Estri 90 Tuntas

8 Hananto 100 Tuntas

9 Irsandi 100 Tuntas

10 Nanda 100 Tuntas

11 Nisa 80 Tuntas

12 Rido 100 Tuntas

13 Rizal 85 Tuntas

14 Rori 80 Tuntas

15 Sigit 75 Tuntas

16 Taufik 95 Tuntas

17 Wuri 100 Tuntas

18 Yogi 80 Tuntas

Rata-rata 89,44
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DOKUMENTASI

Siklus I

Thingking (berpikir)

Proses bimbingan diskusi berpasangan
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Bimbingan diskusi

Presentasi hasil diskusi
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Presentasi hasil diskusi
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Siklus II

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

Proses Thinking
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Diskusi berpasangan

Diskusi berpasangan
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Presentasi hasil kerja

Presentasi hasil kerja


