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Oleh 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, peniliaian pembelajaran. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif field research (penelitian lapangan). 
pendekatan dalarn penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, Subjek penelitian 
adalah kepala sekolah dan guru kelas enam pada pembelajan kepemimpinan di 
sekitarku.Objek dalam penelitian ini adalah kegiatan penerapan pendekatan 
saintifik kurikulum 2013. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan 
pendekatan saintifik kurikulum 2013 Kepemimpinan disekitarku di SDN 5 Jatisati 
Kecamatan Arjasa Kabupatan Situbondo, berjalan dengan baik. Perencanaan 
pembelajaran guru tidak menyusun sendiri namun disusun secara kelompok di 
KKG dengan mengkaji dari silabus dan buku guru, dalarn pelaksanaan 
pembelajaran guru sudah menerapkan pendekatan saintifik yaitu mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, mengasosiasi/menalar, clan 
mengkomunikasikan. Namun pelaksanaan pembelajaran belum maksimal, guru 
juga melakukan penilaian autentik yang menjadi ciri khas penerapan pendekatan 
saintifik kurikulum 2013 meski kegiatan penilaian tidak berjalan maksimal. 

Kata kunci: Analisis penerapan pendekatan saintifik kurikulum 2013 
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ANALYSIS OF APPLICATION OF CURRICULUM SAINTIFICATION 
APPROACH 2013 CLASS VI THEMATICS SEVEN SUBTEMA ONE 

LEARNING ONE IN SDN 5 JATISARI ARJASA DISTRICT SITUBONDO 
DISTRICT 

By 
AKIKA WIRA ABDI KUSUMAH S.Pd.SD 

NIM:500649487 
Graduate program 
open University 

ABSTRACT 
This study aims to describe the applicatioo of learning planning, 

implemeotation of learning, assessment of learning. This type of research is field 
research qualitative (field research). The approach in this study is a naturalistic 
approach. The subjects of this reasecrh were head master and sixth grade teachers 
on leadership learning around me lesson. The object in this study was the 
application of the 2013 curriculum scientific approach. The results of data 
analysis showed that the application of the 2013 scieotific curriculum Leadership 
around me at SDN 5 Jatisari, Arjasa District, Situbondo Regency, is going well. 
Teacher lea planning does not arranged by themselves but is arranged in KKG 
group by review the syllabus and teacher's books, in the implementation of 
learning the teacher has applied a scientific approach that is observing, asking, 
gathering information I trying, associating I reasoning, and communicating. 
However, the implementation of learning has not been maximized, the teacher has 
also carried out authentic assessments that are characteristic of the application of 
the 2013 cuniculum scientific approach even though the assessment activities are 
not running optimally 

Keywords: Analysis of application using the 2013 scientific curriculum 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi objek penelitian 

SDN 5 Jatisari Kecarnatan Arjasa Kabupaten Situbondo merupakan 

sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, sekolah ini tcrletak didaeral1 kategori 

tertinggal yang ada di Kabupaten Situbondo, dimana berdiri enam ruang bangunan 

kelas serta satu ruar1g kantor yang sudah tidak bisa ditempati, satu bangunan 

perumahan kepala sekolah yang sekaligus dipakai sebagai kantor sementara, luas 

tanah sekolah ini 2.505 m2, jumlah selurul1 siswa dari kelas I sampai kelas VI ada 

97 orang, 63siswa laki - laki, 34 siswa pere1npuan, jumlah guru 10 orang, 1 

kepala sekolah, 3 guru pns, 6 orang guru gtt dan 1 orang penjaga sekolah {ptt), 

masyrakat sekitar sekolah mayoritas sebagai pekerja musiman. Untuk kelas yang 

dijadikan objek penelitian adalah kelas VI dengan jumlah sis\va 18 orang, 12 

siswa laki - laki dan 6 siswa pcrcrnpuan. 

Penelitian yang dilakukan peneliti tentang penerapan pendekatan saintifik 

kurikulurn 2013 tema tujul1 subtema satu pembelajran satu di kelas VI SON 5 

Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo meliputi konsep dan prinsip 

pembelajara11 pendekatan saintifik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi pembclajaran, Hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

87 

43723.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



88 

1. Deskripsi hasil penelitian 

Data penelitian ini diperoleh menggunakan metode pengan1atan, wawancara, 

catatan lapangan, doku1nentasi kemudian data yang diperolah dianalisis oleh 

peneliti dengan menggunakan deskriptifkualitatif, yang artinya penelitian ini akan 

menggambarkan, inenguraikan, serta menginterprestasikan seluruh data terkumpul 

sehingga mernperoleh ga1nbaran secara umum dan menyeluruh. 

Berdasarkan basil penelitian dengan pengamatanyang dilakukan peneliti di 

kelas VI SDN 5 Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo mengenai 

penerapan pendekatan saintifik kurikulum 2013. Peneliti mengobservasi 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran 

pendekatan saintifik kurikulu1n 2013 tema tujuh subtema satu pe1nbelajaran satu 

kelas enam SDN 5 Jatisari Kecamatan Arjasa Situbondo, basil penelitian sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan pembelajaran 

Peremendikbud nomor 103 tahun 2014, komponen - komponen dan 

sistematika rencana pembelajaran sebagai berikut: disebutkan Rpp paling sedikit 

memuat (1) identitas sekolah, 1nata pelajaran atau tema, kelas/smester dan alokasi 

waktu. (2) kompetensi inti, kompte11si dasar, dan indikator pencapaian komptensi, 

(3) materi pembelajaran, (4) kegiatan pembclajaran yang meliputi kegiatan 

pendal1uluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, (5) penilaian, pcmbelajaran 

remedial,dan pengayaan, (6) media,alat, bahan dan sumber belajar. pada pedoman 

pembelajaran tematik tcrpadu la1npira11 Ill pamen nomor 57 tal1un 2014 rpp 

merupakan kegiatan pembelajran tatap muka untuk satu perte1nuan. Rpp 
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dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku 

guru yang sudah disiapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkawajiban menyusun rpp secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

rnenyenangkan menantang efesien memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Rpp 

disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Prinsip pengembangan rpp sebagai berikut; 1) setiap rpp 

secara utuh memuat komptensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1 ), sosial (KO 

dari KI-2) pengetahuan (KD dari Kl-3), dan keterampilan (KD dari Kl-4), 2) satu 

rpp dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, 3) memperhatikan 

perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, 

bakat,potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, nonna, nilai, dan lingkungan peserta 

didik, 4) berpusat pada peserta didik, 5) berbasis konteks, 6) berorientasi kekinian, 

7) mengembangkan kemandirian belajar, 8) memberikan umpan balik dan tindak 

lanjut pembelajran RPP memuat ra11cangan program pemberian umpan balik 

possitif, penguatan, pengayaan dan remidi, 9) memiliki keterkaitan dan 

keterpaduan antar kompetensi dan antar mauatan rpp disusun dengan 

memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan KI, KD, Indikator pencapaian 

kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajran, pcnilaian dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengala1nan belajar. rpp disusun dengan 

me11gakomodasikan pembelajran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas 
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aspek belajar dan keragman budaya, 10) memanfaatkan tekhnologi informasi dan 

komunikasi. 

Menurut permendikbud nomor 103 tahun 2014 (2014:4) disebutkan rpp paling 

sedikit memuat; l)identitas sekolah, mata pelajaran atau tetna, kelas/smester dan 

alokasi waktu. 2) kompetensi inti, komptensi dasar, dan indikator pencapaian 

ko1nptensi, 3) materi pembelajaran, 4) kegiatan pembelajaran yang meliputi 

kegiatan pendahulua11, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, 5) penilaian, 

pembelajaran remedial,dan pengayaan, 6) media,alat, bahan dan sumber belajar. 

Dari hasil penga1natan peneliti, guru melaksanakan perencanaan kegiatan 

pembelajaran mengkaji silabus dengan mencermati KD dan KI pada buku guru. 

Kemudian menyusun rcncana pembelajaran sesuai dengan buku guru dan 

menjabarkan langk:ah - langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

kurikulun1 2013.Kegiatan guru dalam perencanaanpembelajaran tema tujuh 

subte1na satu pembelajran satu sesuai dengan perrnendikbud no 103 tahun 2014 

yaitu l) rpp secara utuh me1nuat komptensi dasar sikap spiritual (KD dar:i KI-1), 

sosial (KD dari KI-2) pengetahuan (KD dari Kl-3), dan keterampilan (KD dari Kl-

4), 2) satu rpp dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, 3) 

memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi 

belajar, bakat,potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhru.1 khusus, 

kecepatan belajar, latar bclakang budaya, nonna, nilai, dan lingkungan peserta 

didik, 4) berpusat pada peserta didik, S) berbasis konteks, 6) berorie11tasi kekinian, 

7) mengembangkan ke1nandirian belajar, 8) 1ne1nberikan umpan balik dan tindak 

lanjut pembelajran RPP memuat rancanga11 program pemberian urnpan balik 

possitif, penguatan, pe11gayaan dan remidi, 9) memiliki keterkaitan dan 
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keterpaduan antar kompetensi dan antar mauatan rpp disusun dengan 

memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan KI, KD, Indikator pencapaian 

kompetensi, materi pe1nbelajaran, kegiatan pembelajran, penilaian dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. rpp disusun dengan 

mengakomodasika11 pembelajran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas 

aspek belajar dan keragman budaya, l 0) memanfaatkan tekhnologi infonnasi dan 

komunikasi. dan ko1nponen perencanaan pembelajran memuat 1 )identitas sekolah, 

mata pelajaran atau tema, kelas/smester dan alokasi waktu. 2) kompetensi inti, 

komptensi dasar, dan indikator pencapaian komptensi, 3) rnateri pembelajaran, 4) 

kegiatan pernbelajaran yang ,neliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup, 5) penilaian, pcmbclajaran remedial,dan pengayaan, 6) 

media,alat, bahan dan sumber belajar.data tersebut dikuatkan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan guru sebagai berikut: 

Peneliti 
Guru 
Peneliti 
Guru 
Penliti 

Guru 

Peneliti 
Guru 
Peneliti 

Guru 

Bapak dala1n kegiatan belajar apa menggunkan RPP? 
Ya tentu, 
Apakah dalatn penyusunan rpp bapak mengerjakan sendiri? 
Tidak 
Mungkin ada penjelasannya pak kenapa tidak menyusun 
sendiri? 
Untuk penyusuna11 RPP itu dilakukan di KKG, kegiatan 
penyusunan rpp biasanya dilakukan ketika 1nemasuki awal 
tahun pelajaran baru, setiap sekolah mengirim guru dari 
kelas satu sampai kelas enam, di kkg tersebut melakukan 
kerja sama kerja kelompok ya11g merumuskan dan 
tnerencanakan rpp hingga penjilidan, jadi dalam menyusun 
rpp dilakukaa11 yang dilakukan di K.KG tujuannya untuk 
1neringankan tugas guru,sehingga guru fokus dalam 
pembelajaran, dari rpp yang disusun dan disepakati 
bersama maka dikoordinir oleh ketua KKG dan dijilid 
hasilnya kemudian dikirim kesekolah segugus 05 jatisari. 
Apakah selama ini bapak pernah menyusun scndiri rpp? 
Ya tentu 
Bagaiamana langkah - langk:ah penyusunan rpp kurikulum 
2013 yang bapak pahan1i? 
Saya lihat dan baca silabus <lulu, kemudian dari silabus 
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saya buka buku guru dan buku siswa kemudian lihat KD 
dan indikator, setelab itu membuat pemetaan KD dan KI, 
kemudian baru menyusun RPP 

Silabus yang digunakan guru dalam menyusun perencanaan yaitu lampiran III 

pamen nomor 51 tahun 2014 rpp merupskan kegiatan pembelajaran tatap muka 

untuk satu pertemuan. Rpp dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan 

buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini guru hanya mengalcaji silabus dan 

disesuaikan dengan buku guru dengan meneennati KD dan KI. Sebelum kegiatan 

pembelajaran guru melihat RPP terlebih dahulu yang sudah ada didalam kelas, 

guru tidak menyusun RPP sendiri namun disusun secara kelompok dalam kegiatan 

KKG yang ada di gugus yang menjadi kegiatan rutin setiap tahun ajaran baru 

dengan. Sehingga guru tidak meyusun RPP setiap akan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. pemyataan ini dikuatkan dengan basil wawancara dengan kepala 

sekolah. Kegiatan perencanaan yang dilkukan guru sesuai dengan lampiran III 

pamen nomor 51 tahun 2014 rpp merupakan kegiatan pembelajran tatap muka 

untuk satu pertemuan. Rpp dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan 

buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Adapun hasil sebagian wawancara dengan kepala sekolah yang menguatkan 

pemyataan guru kelas enam pada tema tujuh subtema satu pembelajaran satu 

tentang perencanaan pembelajaran terna tujuh subtema satu pembelajran satu 

tersebut sebagai berikut: 

"Kepala sekolah mengatakan kalo digugus kami (gugus 5) dalam menyusun RPP 
biasanya disusun bersama oleh guru secara kelompok atau perkelas pada saat 
tahun ajaran baru, hal ini dilakukan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran 
dan mengingat medan sulit serta daya dukung pembelajaran didaerah kami yang 
bisa dikatakan tertinggal" 

Dari hasil catatan wawancara tersebut diperoleh data bahwa guru tidak menyusun 

RPP sendiri namun guru melaksanakan penyusunan RPP setiap awal tahun ajaran 

baru di kegiatan KKG secara kelompok. Dalam perencanaan pembelajaran yang 

dilaksanakan dikelas enam pada tema tujuh subtema satu pembelajaran satu sudah 

sesuai dengan permendikbud no.103 tahun 2014. Berikut komponen RPP dari 

hasil pengamatan tema tujuh subterna satu pernbelajaran satu yang ada dikelas VI 

SDN 5 Jatisari: 

Tabel 4.1 Kornponen RPP hasil pengamatan tema tujuh subterna satu 
pernbelajaran satu dikelas enam SDN 5 Jatisari 

No Komoone11 Keterangan 
I ldentitas Identitas Sckolah dituliskan dengan rnencanturnkan 

nama satuan pendidikan vaitu SD Negeri 5 Jatisari 
2 Mata Pelajaran Karena RPP yang dibuat guru merupakan RPP 

tematik, maka mat a pelajaran diwakili dengan 
penulisan Terna tujul1, Sub Terna satu (kepeminpinan 
dilingkungan sekitar), dan pembelajaran satu belajar 
kepemimpinan dilingkungan sekitar 

3 Kelas/semester RPP ini dineruntukkan untuk kelas VI semester 2 
4 Alokasi waktu Alokasi waktu yang tercanturn dalarn seluruh RPP 

adalah 6x35 mcnit untuk satu kali pertemuan 
5 Kompetensi Kompetensi Inti ditulis lengkap dari KII,KI 2,KI 3, 

Inti dan KI 4 pada seluruh RPP 
6 KompetensiDasar Seluruh RPP mencantumkan kompete11si dasar yang 

mencakup pengetahuan (Kl 3) dan keterampilan(KI 4) 
yang terkait dengan 1nuatan pelajaran yang dikaji hari 
itu.Kompetensi dasar untuk ranah sikap, yaitu KD 
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Tabel 4.1 Komponen RPP basil pengamatan tema tujuh subtema satu 
pembelajaran satu dikelas enam SDN S Jatisari 

7 Indikator 

8 Materi 
Pembelajaran 

untuk Kl I dan Kl 2 belum dicantumkan dalam RPP. 
Seluruh KD yang ditulis dalam RPP sama dengan yang 
KD tercantum dalam buku guru. Akan tetapi ada 
beberapa KD yang tercantum dalam RPP tidak sesuai 
den~n KD """" tercantum dalam Silabus. 
Indikator yang terdapat dalam RPP sama dengan 
indikator yang ada pada buku guru. Namun, guru belum 
menuliskan indikator untuk Klldan Kl 2 dalam RPP. 
Materi pembelajaran yang terdapat dalam RPP 
mengacu pada buku guru dan buku siswa. Penulisan 
materi dalam RPP hanya ditulis materi pokoknya 
saja.Sebingga belum menjabarkan materi yang akan 
di"""l11iari oleh siswa N1t111 sef uan. 

9 Ke'"-atan ........,,belaiaran 
Kegiatan kegiatan pendahuluan berisi kegiatan-kegiatan yang 
Pendahuluan dilakukan guru guru dan siswa untuk mengawali 

pembelajaran yaitu dengan berdoa,mengecek kesiapan 
siswa dan kehadiran siswa, menginfonnasikan tema, 
menvamnaikan taha--- '· · atan nembelaiaran. 

Kegiatan inti 

Kegiatan 
Penutup 

Kegiatan inti meliputi kegiatan SM yang 
menggambarkan Pendekatan Saintifik. Kegiatan SM 
tersebut meliputi kegiatan mengamati,menanya, 
mengumpulkaninformasi/mencoba,mengasosiasi dan 
meon1romunikasikan. 
Kegiatan penutup dalam RPP ini yaitu guru dan siswa 
yaitu membuat kesimpulan,melakukan refleks~ 
memberlcan umnan balik, ""Rilaian, dan berdoa. 

IO Penilaian, Pembela" arsn Remedial dan Pen 

II 

Teknik penilaian Teknik penilaian yang terdapat dalam RPP ini adalah 
observasi dan tes tertulis. 

Instrumen 
Penilaian 

Pembelajaran 
Remedial dan 
PenP:avaan 
Media/alat,Bahan, 
Sumber Belajar 

Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar 
penilaian sikap,lembar rekap skor siswa,dan lembar 
pengamatan bertanya.Untuk lembar penilaian sikap 
dan keterampilan belum disertai rubrik penilaian. 
Sedangkan untuk instumen penilaian pengetahuan, tes 
tertulis iuoa. belum disertakan denmm soal isiennnVR 
Sudah melakukan kegiatan refleksi, pemebalajran 
remedia~ dan pengayaan. Akan tetap~ belum 
menhabarkan ke•iatan vane bisa dilakukan mon>, 

Sumber belajar yang terdapat dalam RPP adalah buku 
siswa tema 7 
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sebagai berikut: identitas sekolah ditu1is SDN 5 Jatisari, identitas tema ditulus 

tema tujuh (kepemimpinan)/sub tema ditulis satu (kepemirnpinan disekitarku), 

kelas ditulis enam /semester ditulis genap, alokasi waktu tidak. terisi, kompete11si 

inti ditulis KI-1 Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. KI-2Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, danpercaya diri dala1n berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganyaserta cinta tanah air. KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan 

cara mengamati, dan mencoba menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. KI-4 Menyajikan 

pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan kritis 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkananak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak berimandan berakhlak mulia. 

Sedangkan kompetensi dasar pada Mata pelajaran PPKN KD 1.1 Menghargai 

semangat kebhinnekatunggalikaan dankeragaman agama, sukubangsa, pakaian 

tradisional,bahasa, ru1nal1 adat, makanankhas, dan upacara adat,sosial, dan 

ekonon1i dalamkehidupa11 bermasyarakat,berbangsa dan bemegara. KD 2.3 

Menunjukkan penghargaan terhadap proses pengambilan keputusan dan 

komitmen menjalankan hasil musyawarah mufakat. KD 3.4 Memahami nilai-nilai 

persatuandan kesatuan bangsa dalamkesatuan pemerintahan,wilayah, sosial, dan 

budaya. KD 4.4 Menerapkan nilai-nilaipersatuan dan kesatuandalam 

pemerintahan,wilayah, 

Mengomunikasikanpengamalan 

sosial,dan budaya. 

ni 1 ai-n i laipersatuan dan 

Indikator 

kesatuanbangsa 
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darikepemimpinandi suatu wilayah.Menyampaikan contoh danbukan contoh dari 

penerapannilai·nilai persatuandan kesatuan dalamkehidupan sehari-hari. 

Sedangkan kompetensi dasar pada mata pelajaran JPS KD 1.2 Menerirna 

adanyakelembagaan sosial, budaya,ekonomi dan politik dalammasyarakat yang 

mengaturkehidupan manusia dalarnberfikir dan berperilakusebagai penduduk 

Indonesia. KD 2.2 Memiliki kepedulian danpe11ghargaan terhadaplembaga sosial, 

budaya,ekonomi danpolitik. KD 3.4 Menelaah manfaatkelembagaan politik, 

sosial,ekonomi dan budaya bagikehidupan masyarakatdan bangsa Indonesia. KD 

4.4 Menyajikan pemahrunanmengenai ma11faatkelembagaan politik, 

sosial,ekonomi dan budaya bagikehidupan masyarakat danbangsa Indonesia 

dalamberbagai bentuk media(lisan, tulisan, gambar,foto, dan lainnya) indikator 

Menjelaskan pengaruh lembaga politik dan pendidikan bagi masyarakat melalui 

sosok kepemimpinan yang baik. Mencari informasi dan mengomunikasikan 

manfaat lembaga politik dan pendidikan melalui kepemimpinan yang baik dalam 

bentuk tulisan,dalam be11tuk laporan dan basil pengamatan. 

Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ditulis KD 1.2 Meresapi makI1a 

anugerahTuhan yang Maha Esa ataskeberadaan ciri khususmakhluk hidup, 

hantaranpanas, energi listrik danperubahannya, serta tata surya. KD 2.2 Memiliki 

kepedulian danrasa ingin tahu tentangperubahan bcnda danhantaranpanas, energi 

listrikdan perubahannya, serta tatasurya melalui pe1nanfaatanbahasa Indonesia. 

KD 2.3 Mcmiliki sikap disiplin danrasa cinta tanah air terhadapsistem 

pemerintahan sertalayanan masyarakat daerahmelalui pe1nanfaatanbahasa 

Indonesia. KD 3 .3 Me11guraikan isi teks pidatopersuasif tentang cinta tanahair dan 

sistempemcrintahanserta layanan 1nasyarakatdaerah dengan bantuanguru dan 
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temandalambahasa Indonesia lisan dantulis dengan memilih danmemilah kosakata 

baku. KD 4.3 Menyampaikan teks pidatopersuasif tentang cinta tanahair dan 

sisternpemerintahanserta layanan masyarakatdaerah secara mandiri dalambahasa 

Indonesia lisan dantulis dengan memilih danmemilah kosakata baku. 

indikatorMengidentifikasi isi tekspidato persuasif seorangpemimpin lembaga 

politikdan mengomunikasikannyasecara lisan dan tulisan.Merancang teks 

pidatopersuasif seorang calonketua dan menyampaikannyasecara lisan. 

Kegiatan pembelajaran ditulis kegiatan pendahuluan (lOmenit) kemudian 

Kegiatan inti (180menit) kegiatan penutup (20menit) 

Penilaian ditulis Penilaian sikap kepedulian pada waktu diskusi, Penila~an 

Tertulis: soal isian.Produk: teks pidato Persuatif 

Kemudian Pembelajaran remedial, dan pengayaan, 1nedia/alat, baha11, dan 

sumber belajar. rpp yang ada sudah Mengacu pada lampiran permendikbud nomor 

103 tahun 2014 (20 I :9) dan sistematika rpp, adalah sebagai berkut: 

1) Pengakjian silabus meliputi: a) KI dan KD, b) materi pembelajran, c) proses 

pembelajran, d) peniaian pembelajran, e) alokasi waktu dan f) su1nber belajar. 

2) Menentukan identitas: a) sekolah, yaitu nama sekolah dari satuan pendidikan 

SD, b) tema/ subtema/PB, yaitu dapat diperoleh I mengacu pada silbus, buku tcks 

pelajaran dan buku panduan guru, c) kelas/ smester, yaitu disesuaikan dengan 

kelas/ smester yang sedang berlangsung, d) alokasi waktu adalah keseluruhan 

waktu yang diperlukan untuk pencapaiann KD dan bahan ajar. 

3) Menuliskan komptensi inti dan ko1nptensi dasar yaitu Kotnptensi inti (KI), 

merupakan gambaran secara kategorial mengenai komptensi dala1n aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang 
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sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Komptensi dasar adalah sejumlah kemapuan 

yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu dan merupakan 

kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

terkait muatan pelajran. Komptensi dasar ini sebagai rujukan penyusunan 

indikator keompetensi dalam suatu mata pelajaran. pada bagian i11i dituliskan 

komptensi dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah proses pembelajran 

berkahir, cukup dengan cara mengutip pada Permendikbud no1nor 57 tahun 2014 

atau silabus pembalajran. 

4) Perumusan indikator merupakan kemampuan yang dapat diobservasi untuk 

disimpulkan sebagai pemenuhan kotnptensi dasar pada KI- 1 dan Kl- 2 dan 

kemampuan yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai 

pemenuhan kompetensi dasar pada KI-3 dan Kl-4. Indikator merupakan penanda 

pencapaian komptensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat 

diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. indikator 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan, dan potensi 

daerah. Indikator digunaka11 sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. dalam 

merumuskan indikator perlu memperhatikan beberpa hal yaitu a) keselurul1an 

indikator memenuhi tuntutan ko1nptensi yang tertuang dalam kata kerja yang 

digunakan dalam KI-KD, b) indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah kes 

ukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh dan dari konkrit ke abstrak (bukan 

sebaliknya), c) indikator harus mencapai tingkat komptensi minimal KD dan dapat 

dikembangka11 melebil1i komptensi n1ini1nal sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

siswa, d) Indikator harus inenggunakan kata kraja oprasional yang sesuai. 
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5) Menuliskan tujuan pembelajaran menggarnbarkan proses dan basil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuia KO. Tujuan pembelajaran dibuat 

n1engacu KI, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Tujuan pembelajran adalah 

tujuan yang akan dicapai selama proses pembelajran berlangsung. 

6) Materi pernbelajaran adalah rincian dar 1nateri pokok yang memuat fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dala1n bentuk butir- butir 

sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian komptensi. Materi pembelajran 

dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain 

berupa muata11 lokal, materu kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan 

sekitar yang dikelompokkan inenjadi materi pembelajaran re&ruler, pengayaan, dan 

remedial. 

7) Metode pembelajaran merupakan nnc1an dari kegiatan pembelajaran, 

digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana bclajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai 

8) Kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih 

oprasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik 

dan satuan pendidikan tennasuk penggunaan 1ncdia, alat, bahan dan sumber 

belajar. kegiatan pembelajaran ini mengacu pada pendekatan, strategi, model, dan 

1netode pembelajaran yang menggambarkan: a) pendekatan merupakan 

pembe\ajran yang dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tcrcapainya komptensi yang 

ditentukan, b) strategi pembelajran merupakan langkah - langkah sistematik dan 
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sistemik yang digunakan pendidik untuk mencipatakn lingk:ungan pembelajaran 

yang memungkinkan terjadinya prose pembelajaran dan tercapainya komptensi 

yang ditentukan, c) n1odel pembelajaran me1upakan kerangka konseptual dan 

oprasioanal pembelajaran yang rnemilki nama, ciri, urutan logis, pengaturan 

budaya dan budaya, d) metode merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh 

pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara 

lain ceramah, tanya jawab, diskusi, e) menggunakan pendekata11 saintifik/ 

pendekatan berbasis proses keilmuan yang merupakan pengorganisasian 

pengmalan belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran: mengamati, 

menanya, mengumpulkan infor1nasi/mencoba, menalar/1nengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan yang dapat dikembangkan dan digunakan dalan1 satu atau 

lebih pertemuan. 

9) Penentuan alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

KD dan beban belajar dengan mempettimbangkan ju1nlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KO yang harus dicapai, yang selanjutnya dibagi 

kedalam kagiata11 pendahuluan, inti dan penutup. 

I 0) Pengembangan penilaian pembelajran memuat prosedur dan instrumen 

pe11ilaia proses dan basil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian 

komptensi dan tnengacu kcpada standar penilaian. 

11) Menetukan mcdia/alat, bahan dan sumber pembelajaran yaitu Media 

pembelajaran, berupa alat bantu proses pcmbclajaran untuk inenyampaikan materi 

pelajaran yang 1nemudahkan 1nemberikan pengertian kepada siswa dan Bahan 

berupa bahan yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Sumber 
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belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber 

belajar lain yang relevan. 

Dalam menjabarkan pendekatan saintifik pada RPP tema tujuh subtema satu 

pernbelajaran satu, guru mengacu pada buku guru. melihat KD dan KI kemudian 

Indikator dan membuat pemetaan KD barn menyusun RPP. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara guru berikut ini: 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Dalam proses pembelajaran 
pendekatan saintifik yang 
kurikulum 2013? 

apakah bapak menerapkan 
sesuai dengan pedoman 

Ya saya 1nenerapkan pendekatan saintifik dalam 
pembelajaran. 
Apa saja langkah langkah yang bapak lakukan dalam 
pembelajaran saintifik? 
Pcndekatan sai11tifik yaa, menggunkan 5 M, mengamati, 
menanya, mencoba, menalar dan mcngkomunikasikan 
Bagaimana proses pembelajaran penerapan pendekatan 
saintifik yang bapak lakukan dalarnrn kegiatan belajar? 
Ya mengikuti petunjuk yang pemah saya dapatkan dari 
pendidikan dan latihan kurikulum 2013, untuk pendekatan 
saintifik itukan mencakup 5 M, 

Mengarnati biasanya saya rnenugaskan siswa untuk 
me11gan1ati gambar yang ada dibuku siswa, membca teks 
bacaaan baik koran, majalah maupu11 buku siswa, dan 
kadang saya tugaskan dirumah untuk menonton TV dengan 
te1na yang terkait materi pelajaran. 

Mena11ya biasanya yang saya terapkan yaitu setelah 
membaca teks bacaan saya bimbing siswa tentang maksdu 
dan tujuan dari teks tersebut, kemudian saya tugaskan 
siswa untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan 
pembelajaran berlangsung, ini dilakukan per siswa dulu 
kemudian setetah siswa me1npunyai pertanyaan yang 
meraka buat sendiri, kemudian dibwa ke kelompok 
dirembuk satu kelompok dan ditarik kcsamaan pertanyaan 
yang rnereka buat, setelah pertanyaan menjadi pertanyaan 
kelompok. baru saya tukar pcrtanyaan antar kelompok dan 
dibahas bersama 

Setalah pe1ianyaan antar kelompok ditukar maka saya 
lakukan diskusi untuk 1nembahasnya jadi setiap siswa 
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wajib memberkan jawaban dengan kemampuan meraka 
masing - masing bila siswa saya kesulitan saya bimbing. 
Disini lah menalar saya terapkan tanpa disadari oleh siswa. 
Kemudian setelah berdiskusi dan memberikan tanggapan 
an tar kelompok maka saya tugaskan s1swa 
mempresentasikan hasil kerajnya didepan kelas. 

Dari keseluruhan RPP yang ada dalam kegiatan pembelajaran tema tujuh subtema 

satu pembelajaran satu sudah menggambarkan pendekatan saintifik sama dengan 

kegiatan yang ada dalam buku pegangan guru. guru menggunkan pendekatan 

saintiitk secara menyeluruh dalam kegiatan pembelajaran namun belum optimal. 

b. Pelaksanaan pen1belajaran 

Penerapan pendekatan sanitifik dan model model pembelajaran dan 

pembelajaran tematik terpadu. Kurikulum 2013 me11ekankan pada dimensi 

pedagogik modem dan pembelajaan, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. 

Pendekatan ilmiah (saintific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud meliputi kegiatan: 

1) Menga1nati, kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesung&ruhan, 

ketelitian, dan 1nengumpulkan informasi, kegiatan mengamati menentukan 

objek yang akan di observasi, membuat pedoman obscrvasi yang sesuai dengan 

objek obeservasi, menentukan secara jelas data yang perlu di observasi, baik 

pri1ner atau sekunder, menetukan dimana tetnpat objek ya11g akan di 

obesrvasi,menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

pengu1npulan data agar berjalan mudah dan lancar.menentukan cara dan 

1nelakukan pencatatan atas hasil obeservasi, seperti menggunakan buku 

catatan, kamera, tape recorder, video perekaman, dan alat - alat tulis lainnya. 
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Langkah - langkah kegiatan mengamati sebagai berikut: a) menentukan objek 

apa yang akan diobservasi. b) membuat pedoman observasi sesuai dengan 

lingkup objek yang akan diobservasi. c) menentukan secara jelas rata - rata apa 

yang perlu di observasi, baik primer maupun sekunder. d) 1nenentukan dimana 

tempat objek yang akan di observasi. e) menentukan secara jelas bagaimana 

observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan 

lancar. f) menentukan cara dan melakukan pencatatan atas basil obeservasi, 

seperti manggunkan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekaman, 

dan alat tulis lainnya. 

2) Menanya, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang infonnasi 

yang tidak dipahami atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati. Pertanyaan dimulai dari petanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkan adalah 

mengembagkan rasa ingin tahu, kreaktifitas, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk melatih berpikir kritis untuk hidup cerdas dan belajar 

sepanjang hayat. Untuk memancing peserta didik mengungkapkannya guru 

harus memberi kesempatan mereka untuk mengungkapkan pertanyaan, 

kegiatan bertanya oleh guru dalarn pembelajaran juga sangat penting, sehingga 

tetap harus dilakukan. 

Kreteria pertanyaan yang baik: singkat dan jelas, me11ginspirasi jawaban, 

memiliki fokus bersifat probing atau divergen, bersifat validatif atau 

pcnguatan, memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang, 

merangsang peningkatan tuntutan kemapuan kognitif, merangsang proses 

interaksi. Guru harus memahami kualitas pertanyaan, sehingga 1nengainbarkan 
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tingkatan kognitif seperti apa yang akan disentuh, mulai dari yang rendah 

hingga yang lebih tinggi. 

3) Mengurnpulkan Infonnasi I eksperimen (mencoba) kegiatannya antara lain 

melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek I kejadian I aktivitas, dan wawancara dengan nara sumber. Kompetensi 

yang dikembangkan adalah sikap teliti, jujur, sopan, rnenghargai pendapat 

orang lain, kemapuan berkomu11ikasi,menerapkan kemapuan mengumpulkan 

infonnasi melalui berbagai cara yang dipelajari,menembangkan kebiasaan 

belajar dan sepanjang hayat. Dalrun mengumpulkan informasi kegiatan 

pembelajarannya sebagai berikut: a) melakukan eksperimen. b) mernbaca 

sutnber lain. c) mengamati objek/ kejadian/ aktivitas. d) wawancara dengan 

nara sumber 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, peserta didik 

harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau subtansi 

yang sesuai. Pescrta didik harus memilki keterampilan proses untuk 

menge1nba11gkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu 

menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah 

- masalah yang dihadapainya sehari - hari. 

Agar pelaksanaan percobaan, dapat berjalan lancar maka a) guru hendaknya 

merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan murid, b) guru 

bersa1na 1nurid mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan, c) Perlu 

memperhitungkan te1npat dan waktu. d) guru menyediakan kertas kerja untuk 

pengarahan kegiatan murid. e) guru 1ne1nbicarakan masalah yang akan 

dijadikan eksperimen. f) 1nembagi kertas kepada rnurid. g) peserta didik 
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melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru. h) guru mengumpulkan 

hasil kerja peserta didik dan mengevaluasinya, bila dianggap perlu 

didiskusikan secara klasikal. 

4) Mengasosiasi I mengolah infonnasi, Kegiatan yang dilakukan adalah: 

Mengolah infotmasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari basil kegiatan 

mengumpulkan I cksperimen maupun hasil dari kegiatan 1nengamati dan 

kegiatan mengumpulkan infonnasi, Pengolaan infonnasi yang dikumpulkan 

dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolaan infonnasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai yang dirniliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang 

dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan n1enerpakan prosedur dan kemapuan berpikir induktif 

serta deduktif dalam menyimpulkan. 

Kegiatan 1n1 merupakan kegitan menalar dalam kerangka prose 

pembelajaran dengan pcndekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 

untuk menggambarkan bah\va guru dan peserta didik 1nerupakan pelaku aktif. 

Dalarn pengembangan kegiatan ini peserta didik dapat diarahkan dengan 

la11gkah sebagai berlkut: a) guru tnenyusun bahan pembelajaran dalam bentuk 

yang sudah siap sesuai dengan tuntutan kurikulum. b) guru tidak menggunkan 

metode cerarnah, tugas utama guru memberi instruksi singkat, jelas, disertai 

contoh baik dilakukan sendiri matipun dengan cara sirnulasi. c) bahan 

pcmbelajaran disusun secara berjenjang, dimulai dari yang sederhana sampai 

yang kompleks. d) kegiatan pe1nbelajaran berorientasi pada hasil yang dapat 

diukur dan diarnati. e) setiap kesalahan ha1us segera dikoreksi dan diperbaiki. 
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f) pengulangan dan latihan agar perilaku yang diingankan dapat menjadi 

kebiasaan atau pelazirnan. g) evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang 

nyata atau otentik. h) guru mencatat semua kamajuan peserta didik untuk 

kemungkinan memberikan tindakan pembelajaran perbaikan. 

S) Mengkomunikasikan, kegiatan belajar ini adalah menyampaikan hasil 

pengamatan, kesim{pulan berdasrkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau 

media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan in1 

menegmbangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir kritis 

sistemtis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas dan 

menegembangkan ke1nampuan berbahasa yang baik dan benar. 

Dalam kegiatan menggunkan pembelajaran kolaboratif, pembelajaran yang 

rnerupakan suatu filsafat personal, lebil1 dari sekedar teknik petnbelajaran 

dikelas, pembelajaran kolaborasi esensinya merupakan filsafat interaksi gaya 

hidup manusia yang menernpatkan dan memaknai kerja sama sebagai struktur 

interaksi yang dirancang secara baik dan discngaja rupa u11tuk rnemudahkan 

usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama. 

Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan guru dan fungsi guru bersifat 

direktif atau manjcr belajar. sebaliknya pcscrta didik lebih aktif, peserta didik 

berinteraksi dengan ernpati, saling menghormati, dan menerima kekurangan 

dan kelebihan masing - 1nasing, ada empat sifat dalam pe1nbelajaran 

kolaboratif, dua sifat berkenaan dengai1 pcrubahan hubungan antara guru dan 

peserta didik, ketiga dengan pendekatan baru dari penyampaian guru selama 

prose pembelajaran, sifat keempat 1neyatakan isi kelas. 
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Dengan pembelajaran kolaboratif guru lebih banyak sebagai pembimbing dan 

manajer belajar, peserta didik memilki ruang gerak untuk menilai dan membina 

ilmu pengetahuan, pengalaman personal, bahasa komunikasi, strategi dan 

konsep pembelajaran. 

Peremendikbud nornor I 03 tahun 2014, komponen - komponen dan 

sistematika rencana pembelajaran sebagai berikut: disebutkan Rpp paling scdikit 

memuat a) identitas sekolah, mata pelajaran atau terna, kelas/smester dan alokasi 

waktu. b) kompetensi inti, komptensi dasar, dan indikator pencapaian ko1nptensi, 

c) materi pembelajaran, d) kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, e) penilaian, pembelajaran 

remedial,dan pengayaan, f) media,alat, bahan dan sumber belajar. pada pedoman 

pembelajaran tematik terpadu lampiran III pamen nomor 57 tahun 2014 rpp 

rnerupakan kegiatan pembelajran tatap rnuka untuk satu pertemuan. Rpp 

dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku 

guru yang sudah disiapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkawajiban menyusun 'lJP secara 

lengkap dan sistematis agar pcmbclajaran berlangsung secara interaktit: inspiratit: 

menyenangkan menantang efesien memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan pcrkembangan fisik serta psikologis siswa. Rpp 

disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Prinsip penge1nbangan rpp sebagai berikut; a) setiap rpp 

secara utuh memuat komptensi dasar sikap spiritual (KD dari Kl-1), sosial (KD 

dari KI-2) pengetahuan (KD dari Kl-3), dan ketcrampilan (KO dari KI-4), b) satu 
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rpp dapat dilaksanakan dalam satu kali perternuan atau lebih, c) rnemperhatikan 

perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, 

bakat,potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, nonna, nilai, dan lingkungan peserta 

didik, d) berpusat pada peserta didik, e) berbasis konteks, f) berorientasi kekinian, 

g) mengembangkan kernandirian belajar, h) 1ne1nberikan umpan balik dan tindak 

lanjut pembelajran RPP memuat rancangan program pemberian umpan batik 

possitif, penguatan, pengayaan dan remidi, i) memiliki keterkaitan dan 

keterpaduan antar kompetensi dan antar mauatan rpp disusun dengan 

1nemperhatikan keterkaitan dan keterpaduan KI, KD, Indikator pencapaian 

kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajran, penilaian dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. rpp disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas 

aspek belajar dan keragman budaya, j) memanfaatkan tekhnologi informasi dan 

komunikasi. 

Menurut permendikbud nomor 103 tahun 2014 (2014:4) disebutkan rpp paling 

sedikit memuat; I )identitas sekolah, mata pelajaran atau te111a, kelas/smester dan 

alokasi waktu. 2) k.ompetensi inti, komptensi dasar, dan indikator pencapaian 

komptensi, 3) materi pembelajaran, 4) kegiatan pembelajaran yang meliputi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, 5) penilaian, 

pembelajaran remedial,dan pengayaan, 6) media,alat, bahan dan sumber belajar. 

Dari pengamatan pelaksanaan pembelajaran guru dalatn penerapan pendekatan 

sai11tifik kurikulu1n 2013 pad a te1na tujuh subetam satu pe1nbelajaran satu sesuai 

dcngan RPP yang ada. 
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Kegiatan pendahaluan, 

a) guru membenlum salam dan meminta salah satu siswa memimpin berdoa 

(religius),dan menyanyikan salah satu lagu wajib be1'8111a-sama. b) Mengecek 

kehadiran peserta didik(Presensi),dan mengajak siswa berdinamika 

tepuk/berkomunikasi tentang pelajaran sebelumnya sebagai appersepsi. c) Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan te=but dan ruang linglrup 

materi yang akan dipelajari yaitu,nilai-nilai pengamalan Pancasila, kepemimpinan 

dalam masyarakat dan langkah-langkah pidato peBUatif dalam kepemimpinan. 

Kegiatan inti, 

Kegiatan yang dilakukan guru siswa diajak berdiskusi tentang 

kepem.impinan.Guru mengajak siswa untuk menyebutkan nama-nama pemimpin 

yang mereka ketahui atau mereka kenal dan menuliskannya di papan tulis bagian 

kiri.(Menngumpalkan ioformasilmencoba). Kemudian meminta siswa untuk 

menyebutkan alasan mereka mengapa memilih nama-nama tersebut alasan dapat 

berbeda-beda.(Meagasosiasi/mengolah). 

Guru kemudian menuliskan alasan tersebut di papan tulis bagian kanan. Siswa 

diajak membaca nama-nama pemimpin yang tertulis di papan tulis beserta 

alasannya.(Mengamatl). Guru menambahkan sosok pemimpin yang lain dengan 

mengajukan pertanyaan pancingan, contoh: "apakah kalian memiliki seorang 

pemimpin di rumah?"."ceritakan sosok pemimpin tersebut! (pertanyaan ini 

diajukan untuk mengetahui nilai-nilai yang ditunjukkannya)" (Menanya)Setelah 

nama-nama pemimpin dirasakan cukup jumlahnya, ·siswa kemudian diajak 

membaca nama-nama tersebut beserta alasannya Guru kemudian mengajukan 
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nama-nama pem1mp1n dirasakan cukup jumlahnya, s1swa kemudian diajak 

membaca nama-nama tersebut beserta alasannya. Guru kemudian mengajukan 

pertanyaan berikut untuk menyimpulkan tentang konscp pemimpin. "Apa yang 

kamu ketahui tentang pe1nimpi11?". Siswa diminta untuk menuliskan jawaban 

diatas kertas lalu 1nendiskusikannya dengan tern an sebelahnya. 

(Mengasosiasi/mengolah informasi). Guru berkeliling untuk mengecek apakah 

kegiatan berjalan dengan baik, atau apakah ada siswa yang memiliki masalah. 

Apabila ada salah satu siswa 1nemiliki kesulitan dalam berdiskusi, guru 

membantunya dengan mengajukanpertanyaan secara detail.Secara klasikal, gi1ru 

kt1nudian membahas jawaban yang diberikan siswa. Dan menyimpulkannya 

bersama."Pemimpin adalah seseorang yang memimpin oranglain untuk mencapai 

tujuan bersama."(Mengumpulkan informasi) 

Selanjutnya siswa diajak untuk menyimpulkan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh 

seorang pemimpin yang terdapat di sebelah kanan papan tulis. Contoh: jujur, 

disiplin, mcnghormati orang lain, memikirkan nasib orang banyak, dan seterusnya 

(Mengasosiasi). guru 1nenyampaikan kepada siswa bahwa untuk menjadi seorang 

pe1n1mp1n yang baik, seorang pem1mp1n hams memiliki nilai-nilai 

kepe1ni1npinan.Untuk 1nenguatkan pemahaman s1swa tcntang nilai-nilai 

kepemimpinan siswa diajak untuk mengamati gambar sekelompok angsa terbang 

yang terdapat di dala1n buku sis\va dan tnengajak mereka membaca teks dalam 

hati.Saat siswa 1nembaca teks, guru berkeliling kelas untuk memastikan seluruh 

siswa 1nelakukan kegiatan yang di1naksud dengan tertib (Mengan1ati). Siswa 

ditugaskan untuk mencatat nilai-nilai kepemimpinan dari teks yang dibacanya dan 

mencatatnya pada diagram bintang.Sebelum siswa mengerjakan tugas yang 
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diberikan, guru menjelaskan cara mengisi diagram bintang. guru memastikan 

setiap siswa membuat dan memiliki diagram batang dan meminta siswa 

menuliskan 'Kepemimpinan Angsa' di tengah diagram. Siswa diminta 

mene1nukan satu nilai kepemimpinan dan menuliskannya di satu sisi atas bintang 

dan seterusnya dan mengisi sisi bintang searah jarum ja1n (Mengumpulkan 

informasi). 

Siswa mengisi diagram dan rnendiskusikannya dengan ternan satu kelompok guru 

me1nbimbing diskusi, berjalan berkeliling dari kelompok satu ke kelornpok lain 

untuk memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi aktif. Guru melakukan 

penilaian terhadap satu kelompok saat rnereka berdiskusi. Saat menilai, guru 

menggunakan rubrik. Siswa yang belum dinilai pada kesempatan ini dapat dinilai 

saat mereka melakukan diskusi di kesempatan lain (Mengumpulkan 

informasi/mencoba).Guru mengajak satu atau dua siswa untuk menyampaikan 

hasil diskusinya, la\u memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai nilai

nilai kepcmimpinan yang dimiliki oleh kelompok angsa tersebut 

(i\1cng){omunikasikan). Guru dapat memberi kesempatan kepada seluruh siswa 

untuk bertanya lebih lanjut mengenai nilai-nilai kepemimpinan yang sedang 

dibahas (Mencoba).Guru mcngajak satu atau dua siswa untuk menya1npaikan 

hasil diskusinya, lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai nilai

nitai kepemimpinan yang dimiliki oleh kelornpok angsa tersebut. Guru me1nberi 

kesempatan kepada seluruh siswa untuk berta11ya lebih lanjut rnengenai nilai-nilai 

kepemimpinan yang sedang dibahas (Mengkomunikasikan). Guru tidak 

1nenjawab langsung namun rnemheri kesempatan kepada sis\va lain untuk 

mencoba (Menanya). Guru menguatkan jawaban-jawaban yang ada setelah 
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diskusi mengenai nilai-nilai kepernimpinan selesai, guru menambahkan basil 

diskusinya dengan memberikan penekanan sebagai berikut: 

"Seorang pemimpin harus dapat menyatukan anggotanya.Nilai-nilai yang kalian 
temukan merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 
Persatuan akan terwujud apabila ada kerjasama, saling percaya, jujur dan tidak 
mementingkan diri sendiri. Seorang pemimpin hams memiliki tujuan untuk 
dicapai bersama anggotanya." (Mengolah informasi) 

Siswa kemudian diberikan kesempatan untuk mencmukan nilai-nilai 

kepemimpinan lain yang berbeda dengan yang telah didiskusikan. Siswa saling 

mengotnentari atau mempertanyakan masukan yang ada. Guru menuliskan nilai-

nilai yang disampaikan oleh siswa di papan tulis(Mengolah informasi). 

Kemudian masuk kepada kegiatan "ayo bertanya" Untuk menambah pemahaman 

tentang nilai-nilai kepemirnpinan, siswa melakukan diskusi dan mengajukan 

pertanyaan. kegiatan yang dilakukan adalah membahas kepemimpinan yang ada 

di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar siswa memahami kepemimpinan yang ada 

di sekitar mereka, tennasuk di lembaga sosial, yaitu sekolah (Menanya). Guru 

kemudian menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan mengetahui 

kepetnimpinan orang-orang yang ada di sekolah dengan langsung bertemu dan 

mcwawancarainya, siswa kemudian ditugaskan membuat daftar pertanyaan 

sebanyakbanyaknya dan menuliskannya pada selembar kertas tcntang seorang 

pemimpin di sekolah yang mereka pilih. Pertanyaan dikumpulkan dan guru 

1neminta siswa untuk bertemu dengan pemimpin yang dipilihnya, siswa 

mengajukan pertanyaan kepada pemimpin tersebut dan rnencatat jawabannya 

sebelumnya, guru mengatur jad\val pertemuan siswa dengan mcrcka yang akan 

diwa\vancara, siswa diminta untuk rnelaporkan dengan rapi basil wawancara 

dalatn be11tuk tulisan, guru memajang seluruh basil karya siswa di dinding kelas 
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dan menjadikan paJangan tersebut sebagai bahan belajar antar s1swa 

(Mengkomunikasikan). 

Guru 1nelanjutkan pelajaran dengan menyampaikan infonnasi bahwa selain di 

sekolah, pemimpin juga ada di sekitar lingkungan mereka, pemimpin yang bisa 

dijadikan sebagai surnber belajar adalah salah satu pemimpin dari pemerintahan, 

yaitu Ketua RT atau Rukun Tetangga. Ia merupakan seorang perni1npin yang 

bertugas untuk menyatukan warganya. Guru rnengajukan pertanyaan kepada siswa 

di kelas tentang kepemimpinan dan memberikan altematif pertanyaan yang lain 

dengan melihat kebutuhan kelas dan siswa diberikan kesempatan untuk sating 

rnempertanyakan jawaban yang ada, kemudian guru rnenguatkan jawaban sis,va, 

sebelumnya guru membacakan tulisan singkat mengenai tugas dan fungsi Rukun 

Tetangga (RT) (Mengolah Informasi). Siswa membaca bacaan tentang RT 

dengan seksama. Pengetahuan mengenai RT dapat ditambah dengan bahan bacaan 

lain. 

Guru kemudian menyampaikan kepada siswa bahwa peran seorang Ketua RT 

dimasyarakat sangat penting. Siswa kemudian ditugaskan membaca teks tentang 

peran seorang ketua RT (I\1engan1ati).Setelah membaca, siswa 1nendiskusikan 

teks tersebut dalam kelompok. Guru mengingatkan agar setiap siswa aktif 

berpa1tisipasi dalam proses diskusi. Dalam kelompoknya, siswa mendiskusikan 

11al berikut. "Nilai kepen1i1npinan dan pengarul1nya terhadap warga, manfaat 

keberadaan RT di masyarakat" (l\1enanya). Setiap kelompok membuat 

kesimpulan dan me11yampaikan hasilnya di depan kelas guru mengatur kegiatan 

diskusi dan tanya jawab suasana kelas aktif dan tertib., ke1nudian guru 

membcrikan kesempatan kepada setiap siswa untuk memberika11 komentar dan 
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bertanya serta mempertanyakan jawaban yang ada serta memberikan penguatan 

kepada siswa bahwa tiap warga negara dapat melakukan kegiatan atau 

menunjukkan sikap yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan 

kesatuan bangsa. Sebagai pelajar, mereka pun bis a 

melakukannya(Mengkomunikasikan). 

Siswa kemudian menuliskan kegiatan dan sikapnya yang sudah dan belurn 

mencenninkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari

hari di rumah, lingkungan rumah, dan di sekolah. Siswa dapat menuliskannya 

pada tabel dan diminta untuk membandingkan basil tulisannya dengan hasil 

temannya, serta siswa memberi masukan kepada ternannya dan masukan bisa 

dicatat untuk perbaikan. Setelah itu, guru meminta satu atau dua orang siswa maju 

ke depan untuk menyampaikan hasilnya.Guru memotivasi seluruh siswa untuk 

mendengarkan, bertanya, mempertanyakan atau memberi komentar tujuannya 

agar siswa lebih memahami peran ketua RT dalam masyarakat, siswa sete1ah 

pulang sekolah diminta untuk mewawancarai ketua RT masing - masing dan satu 

peiwakilan warga., siswa diingatkan untuk inembawa daftar pertanyaan yang akan. 

dipakai saat kegiatan dilakukan, daftar pertanyaan disusun di kelas dengan 

bimbingan guru, siswa membuat pertanyaan dcngan mengacu kepada kriteria 

laporan yang harus dikumpulkan. Guru harus memcriksa daftar pertanyaan siswa 

apakah seluruh pertanyaan sudah 1newakili jawaban yang diharapkan (sesuai 

dengan kriteria tugas).Siswa diminta untuk membuat laporan yang berisi tentang" 

dampak adanya ketua RT, prestasi yang telah dicapai ketua RT (kegiata11 yang 

telah dilakukan sehubunga11 dengan persatuan da11 kesatuan), nilai-nilai 

kepemimpinan yang 1nencerminkan penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan 
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bangsa dan tanggapan siswa terhadap nilai-nilai kepemimpinan yang diterapkan 

oleh ketua RT (Mengasosiasilmengolah data). 

Guru mengingatkan siswa tentang etika saat mewawancarai ketua RT dan 

peiwakilan warga dan guru mengingatkan siswa untuk meminta izin sebelumnya 

kepada ketua RT dan perwakilan warga, menyampaikan tujuan kunjungan, 

melakukan wawancara dengan sopa11 dan santun serta tidak lupa 1nembawa 

perlengkapan saat melakukan wawancara, tugas dinilai dengan menggunakan 

rubrik (Mengasosiasi/mengolah data).Guru mengajak siswa untuk 1nembaca 

kembali teks pidato Ibu Erika yang terdapat di halaman sebelumnya dari bacaan, 

mereka harus menemukan kalimat yang menunjukkan ajakan, pesan yang 

disampaikan (contoh tentang kegiatan yang mencenninkan persatuan dan 

kesatuan), 1nanfaat lembaga yang dipimpin, nilai-nilai kepemimpinan yang dapat 

diteladani(Mengamati). Kemudian siswa mendiskusikan hasilnya dalam diskusi 

kelompok guru memandu jalannya diskusi. Satu atau dua siswa 1nenyampaikan 

basil diskusi kelompok, guru mcnugaskan siswa untuk inemberikan komentar, 

bertanya jika ada yang kurang jelas atau bahkan mempertanyakan hal-hal yang 

tidak disctujuinya atau yang dianggapnya kurang sesuai dengan pikirannya. Di 

akhir diskusi, guru memberi penguatan tentang isi teks (Menanya). 

Kemudian dalam kegiatan "Ayo berlatih" guru mengajak siswa 1ne1nbuat tcks 

pidato persuasif dan me1nberikan penguatan tcntang teks pidato tersebut, hal ini 

sudah dibahas di tema sebelumnya, namun siswa diingatkan kembali tentang 

struktur pidato. Guru menyampaikan kepada sis\va bahwa mereka akan membuat 

teks pidato persuasif tentang i1cncalonan ketua kelas (Mcngasosiasi/Menalar). 

Guru meminta siswa untuk membuat rancangan teks pidato dengan terlebih 
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dahulu membuat garis besar topik yang akan dibicarakan. Kemudian, siswa 

dibimbing untulc menuliskan teks pidato dengan memperhatikan struktur 

penulisan pidato. Struktur tersebut sudah ada di buku siswa (Mengumpulkan 

informasi/mencoba)Apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menemukan ide, guru membantu mereka dengan mengajukan pertanyaan:<Apa 

yang ingin disampaikan? Apa yang harus disampaikan agar pendengar mau 

mengikuti ajakanmu? Kemudian guru memeriksa struktur teks pidato dan topik 

yang akan disampaikan, saat memeriksa isi pidato, guru memberikan tanda atau 

melingkari kata atau kalimat yang perlu diubah dan memberikan komentar 

terl1adap teks pidato tersebut. Setelah siap dengc:.n teks pidato, siswa di1ni11ta 

untuk mencari pasangan. Guru memasangkan siswa dan meminta mereka untuk 

mengambil kartu nama yang sudah disiapkan, kartu nama yang terambil akan 

mene11tukan dengan siapa mereka akan berpasangan. Secara bergantian, siswa 

menyampaikan pidatonya kepada pasangannya, Pasangan memberikan masukan 

dan dicatat oleh yang bersangkutan. Guru berkeliling untuk memastikan kegiatan 

berjalan dengan lancar (Mengkomunikasikan). Kemudian masuk kepada 

kegaitan "ayo renungkan". Siswa melakukan refleksi dengan menjawab 

pe1tanyaan yang terdapat dala1n buku siswa. Guru menambahkan pertanyaan 

refleksi berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran di buku guru. 

Kegiatan Penutup, 

Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

pertemuan hari itu dan me1nberi kese1npatan kepada beberapa peserta didik untuk 

menya1npaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti tcntang 

kepemi1npina di 1nasyarakat.Guru melakuka11 penilaian.Sis\va mendapat tugas 
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rumah untuk mendiskusikan pemimpin yang ada di sekitar rumah. Hasil diskusi 

dengan orangtua dapat disampaikan kepada te1nan dan guru.Guru menyampaikan 

pesan moral untuk senantiasa sali11g meneladani sifat kepemimpinan dalam 

kehidupan dan selalu hidup rukun dan Guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin tnenyanyikan salah satu lagu daerah bersama-sama,dan berdoa untuk 

mengakhiri pertemuan,serta salam penutup. 

Dari hasil pe11gamatan pelaksanaan i>ernbelajaran diatas hal ini didukung dengan 

basil wawancara peneliti dengan gurusebagai berikut. 

Peneliti 

Guru 

Bapak dalam kegiatan belajar apa menggunkan RPP? 

Ya tentu, karena RPP merupakan modal awal bagi saya 
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, meski 
memerlukan tambahan waktu untuk mencapai indikator 
tertentu dalam pemblclajaran 

Dari basil wawancara tersebut guru inelaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang ada, namun pemebelajaran de11gan menerapkan pendekatan saintifik 

tidak terlaksana dengan optimal dan ada beberapa indikator 1ncmerlukan 

tambahan waktu yang lebih. Sekolah dalam kegiatan pclaksanaan penerapan 

pendekata11 saintifik kurikuluim 2013 l1anya menyediakan buku guru dan satu 

buku sis\va untuk dua orang siswa serta kelengkapan pendukung penerapan 

pendckatan saintifik yang lain masih belum terpenuhi. Hal ini juga scsuai dengan 

hasil wawancara dengan kepala sekolah SON 5 Jatisari tentang penerapan 

pendekatan sai11tifik kurikulum 2013 sebagai berikut: 

Peneliti 

Guru 

Bagaimana pcncrapa11 kurikulum 2013 di SDN 5 Jatisari? 

Untuk kurikulun1 2013 disekolah SDN 5 Jatisari sudah 
berjalan lama, semua kebutuhan dalam kegiatan 
pe1nbelajaran tidak dapat dipenuhi semua seperti buku 
siswa dan buku gutu sekolah 11anya bisa menyediakan satu 
buku sis\va untuk dua orang dan buku pegangan guru pun 
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masih tidak semua dapat dilengkapi, kesiapan fasilitas yang 
lain juga masih sangat minim, semua kegiatan disekolah ini 
baik itu extra kurikuler dan kagiatan lainnya semua sekolah 
yang tanggung. Fasilitas pendukung untuk kurikulum 2013 
ya buku siswa dan buku guru serta media pembelajaran, 
untuk 

Dari hasil pengarnatan dan wawancara diketahuipenerapan pendekatan saintifik 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran tema tujuh subtema satu pembelajaran satu 

kelas enam Sekolah Dasar Negeri 5 Jatisari sudah terlaksana dan pelaksanaan 

pembelajran guru sesuai dengan rpp namun penerapan pendekatan saintifik 

kurikulum 2013 belum terlaksana dengan optimal karena ada beberapa indikator 

yang harus dicapai memerlka11 waktu yang lebih sedankan penerpan pendekatan 

saintifik seharus11ya dilaksankan secara efektif dan efesien. selanjutnya hasil 

observasi dan wawancara penerpa11 pendekatan saintifik kurikulum 2013 dikelas 

enam SDN 5 Jatisari digambarkan berbentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil observasi dan wawancara penerapan pendekatan saintifik 
kurikulurn 2013 dikelas cnam tema tujuh subtemas satu di SDN 5 Jatisari 

No Indikator Hasil temuan 
Kegiatan uendahuluan 

l Mengkondisikan suasana kclas Guru metnberikan salam dan meminta 
yang menyenangkan salah satu s1swa mem1mp1n do'a 

membaca sl1olawat nariyah, dan 
menyanyikan salah satu lagu wajib 
bersama - sama kemudian guru 
membcrikan pujian kepada siswa secra 
individu, bertanya tentang ha! ha! 
menarik sewaktu berangkat ke sekolah, 
dan memeriksa kerapian siswa, bertanya 
sud ah berpamitan dan bersalaman 
kepada orang tua, serta menayakan 
siaoa vang belum mandi 

2 Mendiskusikan kompetensi Menjelaskan tujuan dari pembelajaran 
yang sud ah dipelajari dan sebelumnya dan kaitannya dengan 
dikembangkan sebel11rnnya materi yang akan disampiakan siswa 
dengan komptensi yang akan memba\va so al yang tidak dipahami 
disampaikan. oelh siswa ketika belaiar dirumah 

3 Menyampaikan ko1npetensi Guru menyampaikan tujuan 
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Tabel 4.2 Hasil observasi dan wawancara penerapan pendeklltan saintifik 
kurikulum 2013 

yang akan dicapai dan pembelajaran pada pertemuan tersebut 
manfaatnya dalam kehidupan dan ruang lingkup materi yang akan 
sehari -hari. dipelajari yaitu, nilai - nilai pengamalan 

pancasila, kepemimpinan dalmn 
masyarakat dan langkab - 1angbh 
pidato if dalam kenemimpinan. 

4 Menyampaikan garis besar Guru memberikan penjelasan tentang 
cakupan materi dan kegiatan materi yang hams dikuasai peserta didik 
van• akan dilakukan. 

5 Guru menyampaikan lingkup Guru menyampaikan pada siswa 
dan teknik penilaian yang akan tentang penilaian yang mencakup 
digunakan. semua kegiatan dalam pembelajaran 

dan ium11 diluar ke2iat.an nPmbelaiaran 
Keoiatan inti 

6 Me ti 
1, Memfasilitasi siswa untuk Guru mengajak siswa mengamati 
melakukan proses mengamati. gambar dan mebaca teks yang ada pada 
2, Siswa mengamati dengan buku siswa, setelah rnengamati dan 
indra (membaca, mendengar, membaca guru kemudian bertanya 
menyimak, melihat, menonton. kepada slswa tentang tanggapan gambar 
dan sebagainya) dengan atau yang meraka amati. 
tanoaalat 

7 Menanva 
l, Memfasilitasi siswa untuk Siswa diajak berdiskusi tentang 
melakukan proses menanya. kepemimpioan dan guru mengajak siwa 
2, Siswa membuat dan untuk menyebutkan nama - nama 
mengajukan pertanyaan, tanya pemimpin yang mereka ketahui atau 
jawab, berdiskusi tentang mereka kenal dan menuliskannya 
infonnasi yang belum dipapapn tulis bagian kiri, kemudian 
dipaham~ infonnasi tambahan meminya siswa untuk menyebutkan 
yang in gin diketahu~ atau alasan mereka mengapa memilih narna 
sebagai klarifikasi. - nama tmebu~ dengan alasan mereka 

sendiri, guru kemudian menuliskan 
alasan tersebut dipapan tulis bagian 
kanan,siswa diajak membaca nama -
nama pemimpin yang tertulis diapapn 
tulis beserta alsannya, kemudian guru 
meminta siswa utuk menulislcan 
jawaban dari pertanyaan dan 
didiskusikan 

8 Mengumpulkan 
infonnasi/mencoba 
1, Memfasilitasi siswa untuk Guru memberikan kesempatan secara 
melakukan proses menanya. bergantian untuk menyampaikan 
2, Siswa meneek!mlorasi, nP.rtanVAAd yanj.'!; mereka buat dan euru 
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Tabel 4.2 Hasil observasi dan wawancara penerapan pendekalan saintifik 
kurikulum 2013 

eksperimen, membaca sumber menyimpulkan nilai yan harus dimiliki 
lain selain buku teks, seorang pemimpin, kemudian guru 
mengumpulkan data dari nara menguatkan pemahaman siswa tentang 
sumber mclalui angket, nila.i nilai kemimpinan dengan 
wawancara, dan memodifikasi/ membaca teks yang terdapat pada buku 
menambahi/mengembangkan siswa. kemudian siswa mencatat nilai 

nilai kepemimpinan dari teks yang 
dinacanya mencatatnya dengan diagnun 
bintang, sebelum mencatat guru 
menjelaskan cara mengisi diagnun 
bintang. 

9 Menalar/mensra..~siasi 
I, Memfasilitasi siswa untuk Guru memberikan gambaran cara 
melakukan proses menalar/ menuliskan wawancara untuk mencari 
mengasosiasikan infonnasi tentang kepemimpinan 
2, Siswa mengolah informasi dilingkungan sekitar 
yang sudah dikumpulkan, 
menganalisis data dalam 
bentuk membuat kategori, 
mengasosiasi atau 
menghubungkan 
fen001enafmformasi yang 
terkait dalam rangka 
menemukan suatu pola, dan 
menvimnulkan 

IO Mena1<omunikasikan 
l, Memfasilitasi siswa untuk Setiap kelompok membuat kesimpulan 
melakukanproses dan menyampaikan hasilnya didepan 
mengkomunikasikan. kelas , guru membimbing kegiatan 
2, Siswa menyajikan laporan diskusi dan tanya jawab, kemudian guru 
dalam bentuk bagan, diagram, memberikan kesempatan pada siswa 
atau grafik, menyusun laporan lain untuk berkomentar atau bertanya 
tertulis, dan menyajikan serta mempertanyakan jawaban yang 
laporan meliputi proses, hasi~ ada 
dan kesimpulan secara lisan. 
Kegiatan akhir 

II Membuat rangkuman/simpulan Guru memeriksa dafua pertanyaan 
pelajaran bersama siswa siswa apa sudah mewakili jawaban yang 

diharaokan 
12 Melakukan refleksi terhadap Guru menugaskan siswa memberikan 

kegiatan yang sudah komentar, bertanya apabila ada yang 
dilaksanakan. kurang jelas, mempertanyakan hal - hal 

yang tidak disetujuinya atau dianggap 
kurang sesuai dengan pikirannya, 
diakhir diskus~ ouru memberi 
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Tabel 4.2 Hasil observasi clan wawancara penerapan pendekatan saintifik 
kurikulum 2013 

14 Melakukan N>nilaian. 
15 Merencanakan kegiatan tindak Guru menugaskan siswa untuk 

Ian jut dalam bentuk mendiskusikan kepemimpinan disekitar 
pembelajanm remed~ program rumah dengan orang tua atau kcluarga 
pengayaan, layanan kooseling 
dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan basil 
belai ar ne<erta didik. 

16 Menyampaikan renClllUI Hasil diskusi dengan orang tua 
pembelajaran pada pcrtemuan didiskuiskan pada pcrtemuan beikutnya. 
berikutnya. 

c. Keglatan pendahuluan 

Berdasarkan basil pengamatan penoliti yang dilakukan guru kolas enam pada 

tema tujub subtema satu pembelajaran satu da1am kegiatan pendahuluan ada tiga 

indikator yang barus dicapai dalam kegiatan pembelajanm yang sesuai dengan 

permendikbid no.103 tahun 2014. 

Portama, Mongkondisikan suasana kelas yang menyenangkan pelaksanaan 

dilapanganguru sebelum masuk kelas para peserta didik berbaris didepan kolas 

dengan dipimpin satu orang siswa, kemudian setelah berbaris siswa masuk kelas 

menempati tempat duduk kemudian guru memberikan salam dan meminta salah 

satu siswa memimpin do'a membaca sholawat nariyah dan menyanyikan salah 

satu lagu wajib bersama - sama disola sela guru sambil mengamati keadaan 

seluruh siswa dari cara bersikap sempurna, cara berpakain kemudian guru 

memberikan pujian kepada siswa secara individu, bertanya hal - hal menarik 

sowaktu berangkat sekolah, bertanya apa sudah berpamitan kepada orang tua clan 

bertanya siapa yang belum mandi. 
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Kedua guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan 

sebelumnya dengan komptensi yang akan disampaikan. Dalam kagiatan ini guru 

menjelaskan tujuan dari pembelajaran sebelumnya da11 kaitannya dengan materi 

yang akan disampaikan, disela sela guru menyampaikan ada beberapa murid yang 

berbicara dengan teman sebangku, guru tidak menegumya na1nun guru hanya 

diam tidak 1nelanjutkan pembicaraannya sambil berdiri memandang kepada siswa 

tersbut, setelah suasana kelas kembali kondusif guru menya1npaikan kompetensi 

yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari - hari. dari ketiga 

indikator kegiatan pendahuluan dalam RPP penerapan pendekatan saintifik 

kurikulum 2013 tema tujuh subtema satu pembelajaran satu sudah tercapai. 

Kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan juga sesua1 dengan pemyataan guru 

dalam wawancara yang dilakukan pe11eliti. 

Paneliti 

Guru 

Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran kegiatan apa 
saja yang biasa bapak lakukan? 
Biasanya saya memeriksa kerapian seragam dan kesiapan 
siswa, sebelum pelajaran dimulai biasanya saya 
memberikan pertanyaan kegiatan apa dan hal apa yang 
manarik waktu manuju kesekolah, sudahkah bcrpimatan 
dan mencium tangan kadua orangtua, dan bertanya siapa 
yang belum 1na11di, setelah itu belajar apa semalam, apa 
ada kesulitan dalam belajar, jika ada siswa yang merasa 
ada kesulitan maka saya catat tentang apa kesulitannya 
biasanya kesulitan para siswa dibahas ketika mau istirah.at 
atau 1nau pulang sekolah, untuk mengawali pembelajaran 
biasa saya refleksi seejenak pembelajaran yang sudah saya 
sampaikan. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, penerapan pendekatan saintifik 

kurikulum 2013 dikelas ena1n pada tema tujuh subetema satu pembelajaran satu 

pada kegiatan pendahuluan dinarasikan sebagai berikut: 
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a) Mengkondisikan suasana kelas yang menyenangkan 

Berdasarkan tabel kegiatan pendahuluan diketahui guru n1emberikan salatn dan 

meminta salah satu siswa memimpin do'a, dan 1nenyanyikan salah satu lagu wajib 

bersama - sama kemudian guru mernberikan pujian kepada siswa secara individu, 

bertanya tentang hal hal menarik sewaktu berangkat ke sekolah serta memeriksa 

kerapian siswa.Pengusaaan kelas yang dilakukan guru baik, hal ini terlihat ketika 

ada salah seorang siswa yang berbicara sendiri dengan teman sebangku, sikap 

guru tidak menegur siswa tersebut namun guru hanya melakuakn kagiatan diam 

sambil berdiri melihat kearah siswa tersebut, kemudian siswa tersebut dia1n dan 

meminta maaf kepada guru dan teman sekelasnya, ke1nudian guru memuji siswa 

tersbut dengn sedikit canda dan bertanya hal - hal menarik sewaktu berangkat 

sekolah, bertanya apa sudah berpamitan kepada orang tua dan bertanya siapa yang 

belum mandi. 

b) Mendiskusikan kompetensi yang sud ah dipelajari dan 

dikembangkansebelumnya dengan komptensi yang akan disampaikan. 

Berdasarka11 temuan dalam tebel diatas guru menjelaskan tujuan dari 

pembelajaran sebelumnya dan kaitannya dengan materi yang akan disarnpaikan 

kegiatan pernbelajran daam ta11ap ini guru benyak mengulang materi dan 

menjelaskan kembali matcri yang sudah disampaikan sampai siswa rnerasa benar 

benar 1nemaha1ni, dalam kegiatan pembelajran guru selalu mencatat kesulitan 

kesulitan sis\va ketika menemukan materi yang sulit dan kemudian membahasnya 

bersatnahal ini juga sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

Paneliti Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran kegiatan apa 
saja yang biasa bapak lakukan? 

43723.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Guru 

124 

Biasanya saya memeriksa kerapian seragam dan kesiapan 
siswa, sebelum pelajaran dimulai biasanya saya 
memberikan pertanyaan kegiatan apa dan hal apa yang 
manarik waktu manuju kesekolah, sudahkah berpimatan 
dan mencium tangan kadua orangtua, dan bertanya siapa 
yang belum mandi, setelah itu belajar apa sernalam, apa 
ada kesulitan dalam belajar, jika ada siswa yang merasa 
ada kesulitan maka saya catat tentang apa kesulitannya 
biasanya kesulitan para siswa dibahas ketika mau istirahat 
atau mau pulang sekolah, untuk mengawali pembelajaran 
biasa saya refleksi seejenak pernbelajaran yang sudah saya 
sampaikan. 

c) Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari - hari. 

Berdasarkan basil pengamatan tabel diatas guru 1nenyampaikan tujuan 

pembelajaran pada pertemuan tersebut dan ruang \ingkup materi yang akan 

dipelajari yaitu, nilai - nilai penga1nalan pancasila, kepemimpinan dalam 

masyarakat dan langkah - langkah pidato persuasif dalam kepemimpinan. dalam 

ha! ini guru memberikan contoh kepemimpinan salah satunya menyebutkan nama 

nama presiden Indonesia dan strukhtr organisasi disekolah, guru memberikan 

contoh contoh yang ada dilingkungan sekolah. 

d) Menyampaikan garis besar cakupan inateri dan kcgiatan yang aka11 dilakukan. 

Dari hasil temuan pengamatan pada tabel diatas guru menjclaskan materi yang 

harus dikuasai siswa, guru mcmberikan gambaran dan manfaat secara ringkas 

kepada siswa sebelum mendalami isi materi. Dalam kegiatan ini guru membcrikan 

gambaran berupa strutur keorganisasia11 yang ada dikelas dan mejclaskan tugas 

tugas dari 1nasing masing anggota, 

e) Gu1u menyampaikan lingkup da11 teknik penilaian yang akan digunakan. 
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Dari hasil pengarnatan tabel diatas guru menyampaikan penilaian yang kepada 

siswa, yaitu semua kegiatan baik disekolah maupun diluar sekolah akan dan 

penilaian dari guru ha! ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan guru 

berikut hasil wawancara tersebut 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Apakah bapak menggunkan penilaian pada saat 
pembelajaran berlangsung? 

Ya 

Bagaimana bapak melakukan penilaian? 

Ya, ya11g saya nilai sikap, keteran1pilan dan pengetahuan 
siswa pada saat pembelajaran 

Dari basil pengamatan peneliti selama penelitian guru menya1npaikan penilaian 

namun tidak mengisi daftar penilaian yang sesuai dengan penerapan pendekatan 

saintifik kurikulum 2013. 

d. Kegiatan Inti 

Berdasarkan basil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumnetasi di 

peroleh data kegiatan inti yang dilakukan guru kelas enam pada tema tujuh sub 

tema satu pembelajran satu, yaitu guru sudah melaksanakan pendekatan saintifik 

kurikulu1n 2013 dengan pendekatan SM yaitu mcngamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/ mencoba, mengasosiasi/ n1enalar dan 

me11gko1nu11ikasikan. 

a) Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru inemfasilitasi s1swa untuk 1nelakukan proses 

me11ga1nati dan siswa rnengamati dengan indra (me1nbaca, 1nendengar, menyirnak, 

melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat. disini guru Guru 

mengajak siswa mengan1ati gambar dan mebaca teks ya11g ada pada buku slswa, 
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setelah inengarnati dan membaca guru kemudian bertanya kepada siswa tentang 

tanggapan gambar yang meraka amati, suasana kelas pada saat itu tenang namun 

aktivitas siswa nampak bersemangat, dalam kegiatan membaca guru beberapa kali 

mendatangi satu satu muridnya dengan suara lirih menyapa satu satu siswa disela 

sela siswa membaca, setelah kegiatan membaca selesai guru memeberi pertanyaan 

kepada siswa secara klasikal, setiap jawaban ditampung dan guru membahas 

bersama diambil jawaban yang paling sempurna. Hal ini diperkuat juga derigan 

hasil wawancara peneliti dengan guru yaitu sebagai berikut 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Dalam proses pembelajaran 
pendekatan saintifik yang 
kurikulum 2013? 

apakah bapak menerapkan 
sesuai de11gan pedoman 

Ya saya menerapkan pendekatan saintifik dalam 
pembelajaran. 

Apa saja langkah langkah yang bapak lakukan dalam 
pernbelajaran saintifik? 

Pendekatan saintifik yaa, menggunkan 5 M, rnengamati, 
menanya, mcncoba, me:nalar dan mengkomunikasikan 

Bagaimana proses pembelajaran penerapan pendekatan 
saintifik yang bapak lakukan dalamm kegiatan belajar? 

Ya mengikuti petunjuk yang pemah saya dapatkan dari 
pendidikan dan latihan kurikulum 2013, untuk pendekatan 
saintifik itukan mencakup 5 M, namun mengingat ada 
bcberapa kendala dalam melakukan Sm maka saya 
kondisikan sesuai dengan keadaan lingkungan dan kulutur 
s1swa saya, 

Mengamati biasanya saya menugaskan siswa untuk 
mcngrunati gambar yang ada dibuku siswa, membca teks 
bacaaan baik koran, majalah maupun buku siswa, dan 
kadang saya tugaskan dirumah untuk menonton TV dengan 
tcma yang terkait materi pelajaran. 

Menanya biasanya yang saya terapkan yaitu setelah 
membaca teks bacaan saya bimbing siswa tentang maksud 
dan lujuan dari teks tersebut, kemudian saya tugaskan 
siswa untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan 
pembelajaran berlangsung, ini dilakukan per siswa <lulu 
kemudian setelah siswa me1npunyai pertanyaan yang 
mercka buat scndiri, kemudian dibawa ke kelompok 
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dirembuk satu kelompok dan ditarik kesamaan pertanyaan 
yang rnereka buat, setelah pertanyaan menjadi pertanyaan 
kelompok. baru saya tukar pertanyaan antar kelompok dan 
dibahas bersama, saya disini hanya sebagai fasilitator dan 
membimbing agara siswa tidak keluar dari pembelajaran 

Setelah pertanyaan antar kelompok ditukar maka saya 
lakukan diskusi untuk membahasnya jadi setiap siswa 
wajib memberikan jawaban dengan kemampuan meraka 
masing - masing bila ada siswa saya kesulitan saya 
bimbing. Disini lah menalar saya terapkan tanpa disadari 
oleh siswa 

Kemudian setelah berdiskusi dan rnemberikan tanggapan 
antar kelompok n1aka saya tugaskan siswa 
mempresentasikan hasil kerajanya didepan kelas. 

Dari basil wawancara tersbut diketahui bahwa guru memfasiltasi siswa dalam 

kegiatan 111enga1nati, dari hasil penga1natan siswa lebih antusias dalam kegiatan 

mengamati garnbar pada te1na tujuh subterna satu pernbelajaran satu yaitu 

kepemimpinan, hal ini dikarenakan guru rnenggunkan pendekatan secara 

e1nosianal yaitu menyapa siswanya satu satu yang didatangi bangku ke bangku. 

Guru dan siswa juga melakukan kegiatan tanya jawan tentang kepernimpinan 

yang ada dili11gkungan sekitar yang sesuai dengan tema yang disarnpiakan guru, 

dan kegiatan lain dari tindak la11jut pembelajaran yang diberikan guru ke siswa, 

guru 1nemberikan tugasn agar siswa mencari tema kepeminpinan diberita yaitu 

bisa !ewat koran bekasn, majalah, radio dan menonton berita ditelevisi, dari basil 

temuan siswa ditulislkan dalam satu lembar kertas dengan tata cara penulisan 

yang benar. Untuk peng&TUnaan media pembelajaran guru memanfaatkan 

lingkungan sckitar dijadikan media pembelajaran artinya guru tidak membuat 

sendiri 1nedia pernbelajaran dala1n tema tujuh subtema satu pernbelajaran satu 

yaitu kepen1i1npinan. Hal ini dikuatkan de11gan hasil wawancara guru yaitu 

sebagai berikut 
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Peneliti 

Guru 

b) Meoanya 

128 

Apakah bapak menggunkan media pembelajaran? 

Tergantung materi yang saya sampaikan, namun biasanya 
saya menggunakan ala! dan fasilatas serta lingkungan 
disekitar sekolab, misal dalam tema 7 kepemimpinan 
media yang saya gunakan saya pakai struktur organisasi 
yang ada disekolah 

Dalam menanya guru memfasilitasi siswa untuk melakukan proses menanya. 

Siswa membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang 

infonnasi yang belum dipabami, infonnasi tambaban yang ingin diketahui, atau 

sebagai klarifikasi, dari basil pengamatan siswa diajak berdiskusi tentang 

kepemimpinan clan guru mengajak siwa untuk menyebutkan nama - narna 

pemimpin yang mereka ketahui atau mereka kenal dan menuliskannya dipapapn 

tulis bagian kiri. kemudian meminya siswa untuk menyebutkan alasan mereka 

mengapa mernilih nama - nama tersebut, dengan alasan rnereka sendiri, guru 

kemudian menuliskan alasan tersebut dipapan tulis bagian kanan,siswa diajak 

membaca nama - nama pemimpin yang tertulis diapapn tulis beserta alsannya, 

kemudian guru meminta siswa utuk menuliskan jawaban dari pertanyaan dan 

didiskusikan, bal ini juga ini diperkuat basil wawancara sebagai berikut 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Apa saja langkah langkah yang bapak lakukan dalam 
pembelajaran saintifik? 

Pendekatan saintifik yaa, menggunkan 5 M, mengamat~ 
menanya. mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

Bagaimana proses pembelajaran penerapan pendekatan 
saintiflk yang bapak lakukan dalamm kegiatan belajar? 

Ya mengikuti petunjuk yang pemah saya dapatkan dari 
pendidikan dan latihan kurikulum 2013, untuk pendekatan 
saintifik itukan mencakup 5 M, 

Mengamati biasanya saya menugaskan siswa untuk 
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saintifik itukan mencakup 5 M, 

Mengamati biasanya saya menugaskan siswa untuk 
mengamati gambar yang ada dibuku siswa, rnembca teks 
bacaaan baik koran, majalah maupun buku siswa, dan 
kadang saya tugaskan dirumah untuk menonton TV dengan 
tema yang terkait materi pelajaran. 

Menanya biasanya yang saya terapkan yaitu setelah 
membaca teks bacaan saya bimbing siswa tentang maksdu 
dan tujuan dari teks tersebut, kemudian saya tugaskan 
siswa u11tuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan 
pembelajaran berlangsung, ini dilakukan per siswa <lulu 
kemudian setelah siswa mempunyai pertanyaan yang 
meraka buat sendiri, kemudian dibwa ke kelompok 
dirembuk satu kelompok dan ditarik kesamaan pertanyaan 
yang mereka buat, setelah pertanyaan menjadi pertanyaan 
kelompok. barn saya tukar pertanyaan antar kelompok dan 
dibahas bersama 

Setelah pertanyaan antar kelompok ditukar maka saya 
lakukan diskusi untuk membahasnya jadi setiap siswa 
wajib memberkan jawaban dengan kemampuan meraka 
masing - masing bila siswa saya kesulitan saya bimbing. 
Disini lah menalar saya terapkan tanpa disadari oleh siswa. 
Kemudian setelah berdiskusi dan memberikan tanggapan 
antar kelompok maka saya tugaskan siswa 
mempresentasikan hasil kerajnya didepan kelas. 

Dari hasil wawancara tersebut sis\va me1nbuat pertanyaan secara kelompok 

dan saling 1nenukar pertanyaan dengan kelompok lain. Selanjutnya 1nenjawab 

pertanyaan didiskusikan dalam kelompok dan hasil dari diskusi diprescntasikan 

didepan kelas denga11 satu orang perwakilan kclompok. 

c) Me11gu1npulkan infonnsi I mcncoba 

Berdasarkan basil pengamatan, kegiatan mengumpulkan informasi/ mencoba yang 

dilakukan guru kclas enam pada tctna tujuh subtcma satu pe1nbelajaran satu 

dengan indikator pengamatan pembelajaran sesuai dengan tabel diatas yaitu 
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memfasilitasi siswa untuk melakukan proses menanya.Siswa mengeksplorasi, 

mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara 

sum her rnelalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ 

menambahi/rnengemba11gkan. Maka hasil temuan yaitu Guru memberikan 

kesempatan secara bergantian untuk menyampaikan pertanyaan yang mereka buat 

dan guru juga memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab 

pertanyaan. Kemudian guru mengajak siswa menyimpulkan nilai yan harus 

dimiliki seorang pemimpin, kemudian guru menguatkan pemal1aman s1swa 

tenta11g nilai nilai kemi1npinan dengan membaca teks ya11g terdapat pada buku 

siswa, kemudian s1swa mencatat nilai nilai kepemimpina11 dari teks yang 

dinacanya mencatatnya dengan diagram bintang, sebelum mencatat guru 

menjelaskan cara mengisi diagram bintang. 

Dari hasil temuan tersbut diketahui guru membimbing siswa untuk membuat 

pertanyaan dan membrikan kesempatan bertnya kcpada siswa lain ketika 

mengalamai kesulitan dalam belajar. hal ini dilakukan untuk tindak lanjut proses 

pernbelajaran selanjutnya sehingga tujuan pembelajaran tercapai 

d) Mengasosiasi I mcnalar 

Berdasarkan hasil obeservasi, srswa dibimbing guru dalam mengl1ubungkan 

informasi yang sudah diperoleh agar 1ncnjadi infonnasi yang utuh atau untuk 

rnembuat kesimpulan dari data/infom1asi yang sudah diperoleh dengan caraGuru 

memberikan gambaran cara 1nenuliskan wawancara untuk mencari infonnasi 

tentang kepe1nimpinan dilingkungan sekitar. Kegiatan menalar lainnya adalah 

43723.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



131 

yaitu siswa membuat kesimpulan secara kerja kelompok dan menyampaikan 

hasilnya didepan kelas, serta menuliskan kegiatan atau sikapnya yang sudah dan 

belum mencerminkan pengamalan nilai - nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kemudian siswa ditugakan oleh guru untuk mewawancarai ketua RT yang ada 

dilingkungan sekitar, siswa juga memebawa daftar pertanyan yang disusun dikelas 

dengan bimbingan guru, kernudian siswa membuat laporan hasil wawancara yang 

dilakukannya. Hasil observasi ini juga diperkuat oleh hasil wawancara pencliti 

dengan guru yaitu scbagai berikut 

Peneliti 

Guru 

Bagaimana proses pembelajaran penerapan pendekatan 
saintifik yang bapak lakukan dalamm kegiatan belajar? 
Ya mengikuti petunjuk yang pemah saya dapatkan dari 
pendidikan dan latihan kurikulum 2013, untuk pendekatan 
saintifik itukan mencakup 5 M, 

Mengamati biasanya saya menugaska11 siswa untuk 
mengamati gambar yang ada dibuku siswa, membca teks 
bacaaan baik koran, majalah maupun buku siswa, dan 
kadang saya tugaskan dirumah untuk menonton TV dengan 
tema yang terkait materi pelajara11. 

Menanya biasanya yang saya terapkan yaitu setelah 
membaca teks bacaan saya bimbing siswa tentang maksdu 
dan tujuan dari teks tersebut, ke1nudia11 saya tugaskan 
siswa untuk 1nembuat pertanyaan yang sesuai dengan 
pembelajaran berlangsung, ini dilakukan per siswa dulu 
kemudian sctclal1 siswa me1npunyai pertanyaan yang 
meraka buat sendiri, kemudian dibwa ke kelompok 
dirembuk satu kelompok dan ditarik kesamaan pertanyaan 
yang mereka buat, sctclah pertanyaan menjadi pertanyaan 
kelompok. barn saya tukar pertanyaan antar kclo1npok da11 
dibahas bersama 

Setalah pertanyaan antar kelornpok ditukar maka saya 
lakukan diskusi untuk membahasnya jadi setiap siswa 
\Vajib memberkan jawaban dengan kemampuan meraka 
masing - masing bila siswa saya kesulitan saya bimbing. 
Disini !ah mcnalar saya terapkan tanpa disadari oleh siswa 
Kemudian setelah berdiskusi dan 1ne1nberikan tanggapan 
antar kelompok maka saya tugaskan s1swa 
1ne1npresentasikan basil kerajnya didepan kelas. 
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Dari basil wawancara tersebut guru sudah melaksanakan kegiatan mangasosiasi/ 

menalar yang tampak pada kegiatan guru mernberi tugas membuat pertanyaan 

kemudian dibahas bersama untuk menemukan jawaban dari masing - masing 

pertanyaan yang siswa buat. 

e) Mengkomunikasikan 

Dari basil pengamatan kegiatan mengkomunikasikan pada kegiatan belajar dikelas 

enam SDN 5 Jatisari pada tema tujuh subtema satu pembelajaran satu yaitu Setiap 

kelompok membuat kesimpulan dan rnenyampaikan hasilnya didepan kelas, guru 

membimbing kegiatan diskusi dan tanya jawab, kemudian guru memberikan 

kesempatan pada siswa lain untuk berkomentar ataubertanya serta 

mernpertanyakan jawaban yang ada, kernudian guru menyampaikan kepada siswa 

bahwa tiap warga negara dapat melakukan kegiatan atau menunjukkan sikap yang 

mencerminkan pcngamalan nilai - nilai persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai 

pelajar mereka pun bisa inelakukannya. Siswa kemudian menu\iskan kegiatan 

atau sikapnya yang mencerminkan pengamalan nilai - nilai persatuan dan 

kesatuan bangsa dilingkungar. sekitar. 

e, Kegiatan penutup 

Berdasarkan hasil pengamatan, dalam kegiatan pcnutup pe1nbelajaran guru 

melaksanakan membuat rangkuman/simpulan pelajaran bersama siswa, hasil 

temuan pengarnatan guru me1neriksa daftar pertanyaan siswa apa sudah 1ne\vakili 

jawaban yang diharapkan, kemudian dari melakukan refleksi terhadap kegiatan 
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yang sudah dilaksanakan hasil temuan pengamatan guru menugaskan s1swa 

memberikan komentar, bertanya apabila ada yang kurang jelas, mempertanyakan 

hal - hal yang tidak disetujuinya atau dianggap kurang sesuai dengan pikirannya, 

diakhir diskusi, guru mernberi penguatan tentang isi teks. memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan penilaian, 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran ren1edi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual 

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dari hasil tcmuan pengamatan 

tersebut guru sudah melakukan kegiatan akhir dengru1 baik dan ini sesuai dengan 

hasil pemyataan guru saat dilakukan wawancara, berikut hasil wawancara tersebut 

Peneliti 

Guru 

Biasanya apa yang bapak lakukan bila akan mengkahiri 
pembelajaran I kegiatan penutup dalam pembelajaran? 

Biasanya 1nemberikan kesimpulan tentang materi yang 
saya sampaikan, memberikan tugas siswa dirumah dan 
memberi gambaran tentang materi yang akan saya 
sampaikan selanjutnya 

Berdasarka11 11asil wawancara guru memberikan kcsimpulan materi dan 

memberikan tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan 

memberikan tugas tambahan dirumah untuk didiskusikan dengan orang tua 

dirumah. 

Dari basil pengamatan, wawancara da11 doku1nentasi pelaksanaan pembelajaran 

dengan pendckatan saintifik kurikulu1n 2013 di kelas ena1n teina tujuh subtema 

satu pembclajaran satu di SON 5 Jatiasari sudah cukup baik meskipun ada 

beberapa kegiatan pe1nbelajaran yang 1ne1nerlukan waktu lebih panjang. 
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e. Peailalao pembelajaran 

Tabel 4.3 Penilaian pembelajaran pendekalan saintifik kurikulum 2013 tema tujuh 
subtema satu kelas enam di SDN 5 Jatisari 

No Indikator Hasil temuan 
I Menggunakan pedoman . . 

Penilaian ko i si1c11n 
2 Menggunakan penilaian diri, Guru menggunakan penilaian diri untuk 

penilaian antar siswa, menilai sikap siswa melalui pengamatan 
pengamatan/observasi, 
danliumal. 

3 lns1rumen yang digunakan lns1rumen penilaian yang digunakan guru 
antara lain daftar eek atau adalah skala penilaian dengan kriteria 
skala penilaian (rating scale) belum terlihat-1, mulai terlihat-2, mulai 
yang disertai dengan berl<embang -3, membudaya- 4 
rubrik,sedangkan pada jumal 

calatan ~didik. 
4 Menggunakan modus 

seM~i acuan kriteria. 
Penilaian kompetensi . 

uan 
5 Guru menilai kompetensi Guru menggunakan tes tertulis untuk 

pengetahuan melalui tes menilai pengetahuan siswa 
tulis, tes lisan, dan 

. 
6 lns1rumeo tes tertulis: In."1nllnen tes berupa isian berjumlah JO 

berupa soal piliban ganda, soal. Soal yang dibuat oleh guru tedcait 
isian, jawaban singkat, benar tentang nilai nilai kepemimpinan, 
salah, meojodohkan, dan penerapan nilai - nilai persatuan dan 
uraian. Instrwnen uraian kesatuan dalam kehidupan sehari - hari, 
dilengkapi dengan pedoman teks pidato 
nenskoran. 

7 Instrumen tes lisao: berupa 
daftar pertanyaan yang 
diberikan oleh guru secara 
ucapan ~ sehingga siswa 
merespon pertanyaan 
tersebut, sehingga 
menimbulkan keberanian 
dari siswa. Jawaban dapat 
berupa kata, frase, kalimat 
atau paragraf yang 
diharaokan. 

8 Instrumen penugasan: 
berupa pekerjaan rumah dan/ 
atau projek van• dikeriakan 
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e. Penilaian pembelajaran 

Tabel 4.3 Penilaian pembelajaran pendekatan saintifik lrurikulum 2013 tema tujuh 
subtema satu kelas enam di SDN 5 Jatisari 

menimbulkan keberanian 
dari siswa. Jawaban dapat 
berupa kata, frase, kalimat 
atau paragraf yang 
d;h.~nkan. 

8 lnstrumen penugasan: 
berupa pekerjaan rumah dan/ 
atau projek yang dikerjakan 
secara individu atau 
kelompok sesuai dengan 
karakteristik lllira.<. 

9 Menggunakan rerata sebagai 
acuan kriteria 

Penilaian Kompetensi 
Keterampilan 

10 Menggunakan penilaian Menggunakan penilaian kinerja untuk 
kinerja. menilai keterampilan siswa dalam 

membuat laporan basil wawancara Ketua 
RT 

11 Menggunakan penilaian 
~~k. 

12 Menggunakan penilaian 
IV"lrtofolio. 

13 Instrumen yang 
digunakan berupa daftar 
eek atau skala penilaian 
yang dilengkapi dengan 
rubrik. 

14 Menggunakan capaian 
optimum sebagai acuan 
kriteria. 

Berdasarkan basil dari pengamatan, pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik kurikulum 2013 dike las enam tema tujuh subtema satu pembelajaran satu 

di SDN 5 Jatisari sudah melaksanakan penilaian utentik kurikulum 2013. Hal ini 

juga diperkuat dengan basil wawancara peneliti dengan guru, berikut basil 

wawancara tersebut 
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Peneliti 
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Apakah bapak menggunkan penilaian pada saat 
pembelajaran berlangsung? 
Ya 
Bagaimana bapak melakukan penilaian? 
Ya, yang saya nilai sikap, keterampilan dan pengetahuan 
siswa pada saat pembelajaran 

Dari basil wawancara diketahui pembelajaran pendekatan saintifik 

kurikulum 2013 di kelas enam tema tujuh subtema satu pembelejaran satu di SON 

5 jatisari guru melakukan penilaian diranah sikap, keterampilan dan pengetahuan 

sesuai dengan penilaian utentik kurikulum 2013. 

Selanjutnya dari basil wawancara peneliti dengan gu.-u diketahui babwa 

buku guru sebagai acauan penilaian dalam membuat instrumen penilaian dan 

penskoran pembelajaran, namun tidak dibuat guru pribadi namun dilakukan kerja 

kelompok guru di gugus 04 Jatisari.hal ini sesuai dengan pemyataan guru saat 

diwawancara oleh peneliti yaitu sebagai berikut 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Apakab dalam penilaian bapak merurnuskan sendiri 
instrumen penilaiannya? 
Tidak. insrtumen penlaian disekolah ini dan segugis 5 
disusun dan dirancang di kegiatan KKG. Jadi guru tinggal 
menulis dan memakainya. 
Namun bapak memahami atau sudah pakar dalam 
membuat instrumen penilaian7 ( dangan nada bercanda) 
Bisa aja bapak ini, ya paham g pabam pak ( sambil 
tersnyum ) tapi bisa la pak 
Bagaimana yang bapak pabami langkab - langkab 
penyusunan penilaian? 
Ya, di KKG biasanya yang saya lakukan dengan teman 
teman melihat KD dan Indikator dibuku siswa dan guru 
kemudian dikembangkan 
Apakab bapak meyusun sendiri pedoman penskoran yang 
bapak lakukan untok menilai basil belajar siswa? 
Tidak, semua yang menyangkut administrasi kelas 
biasanya dikerjakan bersama sama dalam KKG 
Setahi bapak bagaimana langkab - langkabnya wakto 
dikerjakan bersama di KKG? 
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dikerjakan bersama di KKG? 
Ya intinya lihat buku siswa dan buku guru kemudian lihat 
KD dan Indikator lalu dikembangkan 

Dari basil wawancara diketahui bahwa guru tidak menyusun sendiri instrumen 

penilaian, instrumen penilaian dikerjakan bersama sama guru lain di K.KG dengan 

acuan KD yang ada dibuku siswa dan buku guru, admi11istrasi kela yang 

menyangkut kegiatan pembelajaran semuanya dikerjakan dan di susun di rapat 

KKG sehingga guru fokus pada kegiatan pembelajaran. penjelasan lebih lanjut 

tentang penilaian yang dilakuka guru sebagai berikut 

a) Penilaian sikap 

Berdasarkan basil pengamatan diketahui pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik kurikulum 2013 kelas enarn tema tujuh subtema satu pembelajaran satu 

di SDN 5 Jatisari guru melakukan penilian sikap selama prose pembelajaran 

melalui pengamatan instrumen penilaian yang digunakan guru adalah penilaian 

dengan kreteria penilaian yang digunakan guru adalah skala penilaian <lengan 

kriteria belum terlihat =I, rnulai terlihat =2, mulai berkembang =3, membudaya= 

4. Sikap siswa yang dinilai adalah taat beribadah, bersyukur, berdoa'a, toleransi, 

dan kekhusukan berdoa untuk KI 1. Sedangkan sikap yang dinilai adalah 

tanggung jawab, teliti, santun, pcrcaya diri, kerja sama, disiplin, dan jujur untuk 

Kl2. 

Berdasarkan basil pengamatan, pada prose pembelajaran berlangsu11g saat siswa 

aktif mengerjakan tugas guru me1nasukkan penlaian sikap tanpa diketahui siswa, 

dalam ha! ini guru rnenggunakan acuan kreteria inodus untuk pcnilaian sikap di 
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sub tema dan akhir tema. Hal ini seseuai dengan pemyataan guru dari basil 

wawancara peneliti dengan guru, wawancara tersebut sebagai berikut 

Peneliti 

Guru 
Peneliti 
Guru 

Apakah bapak melaukuan penilaian menggunakan kreteria 
modus untuk penilian sikap? 
Ya 
Bagairnana langkah - langkahnya? 
Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengan 
cara melihat nilai yang paling sering muncul dari siswa. 

b) Penilaian Pengetahuan 

Dari basil pengamatan pada penilaian pengetahuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik kurikulum 2013 kelas enam tujuh subtema satu pembelajaran 

satu di SDN 5 Jatisari guru menggunakan penilian tes tertulis untuk menilai 

pengetahuan siswa. Tes tertulis yang digunakan berupa isian soal, jawaban 

singkat, dan uraian. Dalarn pembuatan soal guru menggunakan acua11 buku siswa 

dan buku guru. 

Selain itu penilaian penugasandilakukan pada pembelajaran dengan pcndekatan 

saintifik kurikulum 2013 kelas cnam tujuh subtema satu pembelajaran satu di 

SDN 5 Jatisari ha! ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan siswa, penilaian 

penugasan yang digunakan guru adalah diskusi diru1nah dengan keluarga atau PR 

secara individu, siswa ditugaskan mcncari dari berbagai sumber misal televisi, 

radio, koran, majalah yang sesuai dengan tema yang diajarkan, kemudian hasil 

diskusi yang dilakukan dirumah dibahas bersama didalam kelas bcrsama 

sama.ditarik sebuah kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penga1natan, dalam mencatat basil penilaian, guru maupun 

siswa sendirilah yang memcatat basil penilaian. Proses penghitungan hasil 
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penilaian biasanya dilak:ukan setelah jawaban soal dibahas bersama - sama hal ini 

sesuai dengan basil pengamatan penilaian pada tema tujuh subtema satu 

pembelajaran satu. Guru menugaskan siswa untuk mempresetasikan hasil kerja 

kelompok tentang kepemimpinan dan memuat teks pidati persuasif didepan kelas 

kemudian siswa yang lain memberi komentar. 

c) Penilaian Keterampilan 

Berdasarkan basil pengamatan dalam pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik kurikulum 2013 kelas enam tujuh subtema satu pembelajaran satu di 

SDN 5 Jatisari dengan penilaian keterampilan, guru melakukan11ya dengan 

menilai membuat pertanyaan disetiap pelaksanaan pembelajaran, membuat 

pertanyaan untuk wawancara, membuat teks pidato persuasif serta menulis 

laporan dari hasil diskusi dan pengamatan tentang kepemimpinan dilingkungan 

sekitar. dalam hal ini guru tidak menggunakan instrumen peni\aian. Hal ini sesuai 

dengan basil pcngamatan yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung. 

Guru mcnggunakan acuan kreteria capaian optimu1n untuk penilaian 

keterampilan, penilaian keterampilan dilakukan diakhir subtema dan akhir tema 

dengan cara melil1at nilai tertinggi dari setiap siswa. Hal ini sesuai hasil 

wawancara sebagai berikut 

Peneliti 

Gun1 

Bagaiman proses penilaian yang bapak lakukan untuk 
ula11gan harian,uts dan uas? 
Penilaian saya lakukan pada saat pembelajaran 
bcrlangsung, dari soal ulangan harian keterampilan siswa, 
penilaian dilakukan dikelas kalau waktunya 
memungkinkan namun biasanya saya bawa pulang 
keruinah untuk merekapnya 
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Peneliti 

Guru 
Peneliti 
Guru 

Peneliti 

Guru 
Peneliti 
Guru 

Peneliti 

Guru 

Kreteria penilian yang bagaimana bapak lakukan? 
Ya diambil nilai yang terbaik dari per KO 
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Apakah bapak melaukuan penilaian menggunakan kreteria 
modus untuk penilian sikap? 
Ya 
Bagaimana langkah - langkahnya? 
Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengan 
cara melihat nilai yang paling sering 1nuncul dari siswa. 
Apa Bapak juga melakukan pe11ilaian menggunakan acuan 
kriteria rerata untuk penilaian pengetahuan? 
Ya 
Bagaimana langkah - langkahnya? 
Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, denga11 
cara menghitung nilai rata - ratanya. 
Apa Bapak juga melakukan penilaian 1nenggunakan 
acuan kriteria capaian optimum untuk penilaian 
keteran1pilan? dan bagaimana langkah - langkahnya? 
Ya , Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, 
dengan cara melihat nilai siswa yang paling 
tinggi. 

Dalam kegiatan penilaian pembelajara11, guru sudah melakukan penilaian 

autentik. Guru menilai sikap siswa tnelalui pengamatan, pengetahuan dan 

menggunakan tes tertulis, dan guru sudah 1nenggunakan acauan kreteria modus 

untuk penilaian sikap, rerata untuk penilaian pengetahuan dan capaian optimum 

untuk penilaian keterampilan. 
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B.Pembabasan 

Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 

(19) adalah "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, is~ dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Lampiran 

Perrnendibud Republik Indonesia Nomor I 03 Tahun 2014 Pembelajaran pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakanbahwa tahap pertama 

dalam pembelajaran adalab perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan 

kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP (2014:6). 

Pada pedoman pembelajaran tematik terpadu. lampiren Ill pamen nomor 57 

tahun 2014 (2014:241) RPP menipakan rencana kegiatan pembelajaran tatap 

muka untuk satu pertemuan (satu bari). Rpp dikembangkan dari silabus dengan 

memperhatikan buku peserta didik dan buku guni yang sudah disiapkan oleb 

kemnetrian pendidikan dan kebuadayaan. Setiap pendidikan satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratit: menyenangkan, menantang, efesien, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktit serta memberikan ruang yang cukup 

bagi praksarsa, kretivitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perlcembangan fisik secara psikologis siswaRpp disusun berdasarkan KD atau 

subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Setiap guru 

disetiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas dimana guru 

ter>ebut mengajar (guni kelas) di SD/MI dan pengemabangan RPP dilakukan 

sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimula~ namun perlu 

diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan, pengembangan rpp dapat 
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tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan pengemabangan RPP dilakukan 

sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu 

diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan, pengembangan rpp dapat 

dilakukan oleh guru secara mandiri atau kelompok disekolah/ madrasah 

dikoordinir, disfalitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah. 

Pengernbangan rpp juga dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok 

antar sekolal1 atau antar wilayah dikoordinir, disfalitasi, dan disupervisi oleh dinas 

pendidikan atau kantor kementrian agama setempat. Berdasarkan hasil penelitian 

guru tidak menyusun rpp sendiri na1nun disusun secara kelo1npok bersama guru 

sekolah lain yaitu dalam kegiatan rutin awal tahun ajaran baru di KKG 04 Jatisari. 

Berdasarkan analisis rpp yang 1nenjadi pegangan guru dalam melakukan porses 

pembelajaran, Rpp yang ada sudah menjabarkan pendekatan saintifik kurikulum 

2013.Menurut Lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa pengkajian silabus tidak hanya meliputi KI dan KD saja namun juga 

meliputi materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, 

alokasi waktu, dan sumber belajar (2014: 9). 

Berdasarkan hasil analisis dokumen RPP te1natik yang dibuat oleh guru, 

komponen ko1nponen RPP tematik yang dibuat guru sudah sesuai dengan 

komponen ~ komponen RPP tc1natik berdasarkan Lampiran Permendibud 

Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014. Meskipun komponen RPP yang 

dibuat guru sudah sesuai, namun guru belum mengacu pada Lampiran 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 dalam 1ne1nbuat RPP. Sehingga, masih 
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terdapat komponen tujuan serta pendekatan dan metode pembelajaran dalam RPP 

yang dibuat oleh guru. 

Berdasarkan analsis RPP yang ada, pendekatan saintifik sudah dijabarkan 

sesuai dengan pamen nomor 57 tahun 2014 (2014:241) RPP merupakan rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan (satu hari). Rpp 

dikembangk:an dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku 

guru yang sudah disiapkan oleh kementrian pendidikan dan kebuadayaan. 

Rpp yang menjadi pegangan guru menjabarkan pendekatan saintifik dalam 

kegiatan inti yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan 

info1masi/mencoba, mengasosiasi/menalar, dan mengkomunikasikan (5M). 

Penulisan kegiatan SM dalam RPP tidaklah urut. 

Berdasarkan basil analisis RPP, guru juga memberikan keterangan secara spesifik 

kegiatan yang merupakan kegiatan 5M, dengan cara memberi keterangan kegiatan 

dalam tanda kurung. Namun pemberian keterangan ini hanya pada sebagian 

kegiatan saja. Bal1kan dalam satu RPP tidak ditulis lengkap dari kegiatan 

1nenga1nati sampai mengkomunikasikan. 

Berdasarkan hasil analisis RPP ,i11strumen penilaian untuk penilaian pengetahuan, 

dan keterampilandalam RPP belum dilengkapi dengan rubric pcnilaian. Selain itu, 

instumen penilaian pengetal1uan tes tertulis juga belum disertai dengan soal - soal. 

Lampiran Pennendikbud Nomor 103 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 

pengembangan penilaian dalatn RPP seharusnya dilakukan dengan cara 

menentukan lingkup, teknik, dan instrurrien penilaian, serta tnembuat pedo1nan 

penskoran (2014: 9). 
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Berdasarkan basil penelitian, ada beberapa kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan guru tidak mengoptimalkan waktu dengan baik sehingga ada materi 

pembelajaran tidak sesuai dengan rpp yang rnenjadi pegangan guru, seharusnya 

guru menggunakan pedoman pembelajaran tematik terpadu yaitu larnpiran III 

pamen nomor 57 tahun 2014 (2014:241) RPP merupakan rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan (satu hari). Rpp dikembangkan 

dari silabus dengan rnemperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah 

disiapkan oleh kementrian pendidikan dan kebuadayaan. Setiap pendidikan satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pernbelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

efesien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi praksarsa, kretivitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik secara psikologis siswaRpp disusun berdasarkan KD atau 

subtema yang dilaksanakan dalan1 satu kali pertemuan atau lebih. 

Kcgiatan pembelajaran pendekatan saintifik kurikulum 2013 yang 

dilaksanakan guru kelas VI pada tema tujuh subtema satu pembelajaran satu SDN 

5 Jatisari sudah sesuai dengan pedoman lampiran permendikbud Republik 

Indonesia no. I 03 tahun 2004 yaitu terdiri dari 3 kegiatan yaitu kegiatan 

pe11dahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Dala1n kegiatan pendahuluan guru memeriksa kerapian seragam dan kesiapan 

sis\va, sebelum pelajaran dimulai biasanya saya mcmbcrikan pertanyaan kegiatan 

apa dan hal apa yang manarik waktu manuju kesekolah, sudahkah berpimatan dan 

inencium tangan kadua orangtua, dan bertanya siapa yang belutn mandi, setelah 

itu belajar apa semalatn, apa ada kcsulitan dalatn belajar, jika ada siswa yang 
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merasa ada kesulitan maka saya catat tentang apa kesulitannya biasanya kesulitan 

para siswa dibahas ketika mau istirahat atau mau pulang sekolah, untuk 

mengawali pembelajaran biasa saya refleksi seejenak pe1nbelajaran yang sudah 

saya sampaikan. Guru juga menyampaikan tujuan materi yang akan disampaikan 

serta manfaat untuk kehidupan sehari - hari. 

Hasil penelitian kegiatan pembelajaran inti yang meliputi pendekatan saintifik 

kurikulum 2013 yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

mencoba,rnengasosiasi/menalar, dan mengkomunikasikan (5M). Kegiatan 

mengamati ya11g dilakukan guru sudah sesuai dengan pedoman lampiran 

pennendikbud Nomor 103 Tahun 2014. 

Pada tcma tujuh subtema satu pembelajaran satu, peserta didik diawal kegiatan 

pembelajaran kurang antusias, karena guru hanya menugaskan siswa untuk 

mengamati gambar dan membaca teks ayo belajar kepemimpinan dari angasa 

pada buku siswa halaman dua, hal ini karena kegiatan mengamati yang dilakukan 

guru kurang bervariasi, namun seteleh beberapa mcnit kemudian setelah semua 

siswa selesai mebaca dan guru bertanya apa pendapat siswa tentang gambar dan 

teks yang dibaca, barulah siswa mulai aktif, kemudian guru mengajak siswa 

menuju perumahan guru yang merangkap kantor, siswa diajak u11tuk mengamtai 

struktur organisasi kepala sekolah dan guru yang ada di SDN 5 Jatisari, disinilah 

semua siswa aktif dan semakin semangat untuk mencari tahu lebih jauh tentang 

materi yang disampaikan guru 

Setelah semua siswa melakukan pengamatan struktur oraganisasi guru, 

kemudian guru melaksanakan kegiatan 111enanya kepada siswa, guru mclakukan 
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tanya jawab tentang pengamatan struktur oraginasasi kepemimpinan kepada 

siswa. 

Dari kegiatan ini peserta didik dirangsang untuk memahami nilia - nilai dari 

kepemimpinan yang ada dilingkungan sekitar yaitu ketua RT.Kegiatru1 menanya 

yang dilakukan guru kelas VI pada tema tujuh subtema satu pembelajaran satu 

sudah sesuai dengan pedoman lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014. 

Selanjutnya guru melakukan kegiatan menggali potensi siswa dalam 

mengumpulkan informasi/rnencoba. Guru meberikan tugas kepada siswa secara 

kelompok mencatat na1na - nama tokoh pemimpin yang ada dilingkungan 

sekolah, kemudian membuat daftar pertanyaan pada sele1nbar kertas tentang tugas 

pem1mp1n yang ada dilungk:ungan sekolah, kegiatan mengumpulkan 

informasi/mencoba yang dilakukan guru sesuat dengan pedoman lampiran 

Permendikbud Nornor 103 Tahun 2014. 

Kemudian dari hasil penelitian kegiatan wawancara dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013 kelas VI Terna tujuh subtema satu 

pembelajaran satu di SON 5 jatisari. guru menugaskan siswa untuk mewawancarai 

pemimpin yang 1ncreka pilih dan menuliskan dengan me1nbuat daftar, dengan 

kalimat pertanyaan yang siswa buat secara kelompok dalam kebruatan ini guru 

membimbi11g sis\va membuat pertanyaaan yang sesuai dengan ejaan yang be11ar 

dan sesuai dengan tema kepe1nimpinan. Kegiatan wawancara disini sesuai dengan 

pedoma11 lampiran Pcrmendikbud Nomor 103 Tahun 2014. 

Sctelal1 kegiatan \Vawancara guru mengarahkan siswa untuk bcrdiskusi secara 

kelom}X'k berbagi pendapat dan komentar dengan kelompok lain kemudia11 
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mempresentasikan basil wawancara didepan kelas. Guru dalam kegiatan 

mempresentasikan membimbing siswa dan memfasiltasi kebutuhan siwa dalam 

mempresntasikan basil wawancara. Kemudian setelah semua kelompok maju 

mempresentasikan hasil karyanya guru memberi kesimpulan dan membrikan 

pujian kepada seluruh siswa. Namun penilaian pendekatan saintifik tidak 

dilakukan pada saat siswa presntasi, seharusnya guru langsung melakukan 

penilaian. 

Setelah kegiatan inti, kegiatan berikutnya adalah kegiatan penutup. Hasil 

kegiatan penelitian pada kegiatan penutup pescrta didik bersama guru 

me11yimpulkan basil pembelajaran, serta me1nberi kesempatan kepada peserta 

didik menyampaikan pendapat yang telah di ikuti tentang kepemimpinan 

dimasyarakat pada tema tujuh subtema satu pembelajaran satu, guru 1nelakuakn 

penilaian dan menyampaikan pesan moral tentang pembelajaran yang 

disampaikan. 

Berdasarkan basil pcnelitian, guru menilai proses dan basil belajar siswa meliputi 

3 kompetensi yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan ko1npetensi 

keteratnpilan, guru menggunkan penilaian sikap kepedulaian pada waktu diskusi, 

penilaian tertulis berupa soal isian, dan penilaian produk berupa tcks pidato 

persuasif. Sesuai dengan Lampiran Permendikbud 104 Tahun 2014, guru 

1nenggunakan intrumen tes tertulis dan menggunakan acuan krite1ia rerata. 

Namun, instrumen soal uraian yang digunakan guru belum dilengkapi dcngan 

pcdo1nan penskoran.Guru tidak mengisi penilaian pe11erapan pendckatan saintifik 

kurikulum 2013 setelah kegiatan pembelajaran selcsai. 
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memberitahukan nilai ulangan harian kepada siswa sesudah soal ulangan 

dikoreksi bersama sama siswa. 

C. Keterbatasan peneHtian 

Penelitian yang berjudul anal is is penerapan pendekatan saintifik kurikulum 2013 

kelas VI tema tujuh subtema satu pembelajaran satu di SON 5 Jatisari Kecamatan 

Arjasa Kabupaten Situbondo mempunyai keterba1llsan Peneltian sebagai berikut: 

I. Dalam proses perencanaan pembelajaran guru sudah memiliki Rpp yang 

disusun bersama dalam kegiatan rutin KKG gugus 04 Jatisari. hal ini 

membuat peneliti tidak bisa melakukan penagamatan peoyusunan 

perencanaan pembelajaran lebih dalam. 

2. Guru tidak melakukan penilaian langsung saat pembelajaran berlangsung, 

hal ini membuat pengamatan yang dilakukan peneliti kurang maksimal, 

karena disaat yang sama peneliti sedang melakukan pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran. 

3. Wawancara yang dilakukan dengan guru maupun kepala sekolah 

dilakukan pada saat banyak kegiatan sekolah ditingkat kecamatan yaitu 

kegiatan POR dan kegiatan lomba untuk siswa, sehingga baik guru dan 

peneliti terdesak waktu wawancara. 

4. Padatnya kegiatan guru baik dalam urusan mengajar maupun urusan 

profesinya sehingga proses wawancara menjadi tergesa gesa. Hal ini 

menyebabkan data yang didapat tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman 

penerapan pendekatan saintifik kurikulum 2013. 
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kegiatan POR dan kegiatan lomba untuk siswa, sehingga baik guru dan 

peneliti terdesak waktu wawancara. 

4. Padatnya kegiata11 guru baik dalam urusan mengaJar maupun urusan 

profesinya sehingga proses wawancara menjadi tergesa gesa. Hal ini 

menyebabkan data yang didapat tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman 

penerapan pcndekatan saintifik kurikulum 2013. 

5. Padatnya kegiata11 peneliti ya11g 1nerupaka11 tenaga pendidik yang 

mempunyai tanggung jawab atas pekerjaannya. Sehingga penelitian ini 

masih membutuhkan penempumaan yang \ebih efektif. 

6. Keterbatasan tenag<. dan pikiran untuk mcnuju tempat penelitian, dimana 

sekolah tempat penelitian masuk dalam kategori desa tertinggal akses jalan 

yang sangat sulit. 
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Lampiran 1 

Pedoman pengamatan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud nomor 103 Tahllll 2014 dan 
Permendikbud no 81 A tahun 2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Kecamatan Arjasa 
Kabupaten Situbondo 

1~::ms:n ke I : 

Komponen Rencana Hftsil oene:amatan Deskripsi I 
pelaksanan l 2 3 catatan temuan 

nembelaiaran 
A. ldentitas Mata Tidak Ku rang Sudab 

Delaiaran oda lengkap lengbp 

1. Satuan pendidikan, 
tema/ sub tema 
Ike las/semester 

B. Pemilihan Komptensi Tidak Ku rang Su dab 
ada len2kan lene:kan 

L KomnMensi inti 
2. KomtV>tensi dasar 
c. Perumusan lndikator Tidak Kurang Sudab 

ada lene:kab lene:kan 
L Kesesuaian den••n KD 
2. Kesesuaian penggunaan 

kata ketja o~ional 
dan kompetensi y.ang 
diukur. 

3. Kesesuaian dengan 
aspek sikap, 
pengetahuan, dan 
Jrereramml•n. 

D. Pemilihan Materi Tidak Ku rang Sudall 

Pembelaiaran ada lengkap lengkap 

L Kesesuaian dengan KD 
2. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta 
didik. 

3. Kesesuaian dengan 
alokasi waktu. 

E. Pemilahan Sumber Tidak Kurang Su dab 

belaiar ada lengkap lengkap 

I. Kosesoaian Dengan Kl 
danKD. 
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2. Kesesualan Dengan 
materi pembelajaran dan 
-dekabm saintifik. 

' 3. Kesesuaian dengan 
karakterislik peserta 
didik 

F. Kegialan Tidak Kuang Sudab 

Pembelaiaran ada le•gkap leogkap 

I. Maiampi1kan keglatan 
pendabuluan, inti, dan 
~n an ielas 

2. Kesesuaian kegiatan 
dengan peudekatan 
santifik. 

3. Kesesuaian dengan 
sintak model 
~mebaiaran dioilih. 

4. Kesesuaian penyajian 
dengan sistematika 
materi. 

5. Kesesuaian alokilsi 
waktu dengan cakupan 
materl. 

G. Penilaian Tidak Kuraog Su dab 
ada len•kan lenc:rkan 

I. Kesesuaian dengan 
teknik nenrnan autentik 

2. Kesesuaian dengan 
instrumen peniliaian 
autentik. 

,. 

3, Ko$tsualail soal dengan 
indikator pencapaian 
koni 

4. Kesesuaian knnci 
iawaban dengan soal. 

5. Kesesuaian pedoman 
• -·koran den••n soal . 

H. Pemilihan media Tidak Ku rang Sud ah 

belaiar ada lmgk>p lcngkep 

I. Kesesuaian dengan 
materi nembelaiaran 

2. Kesesuaian dengan 
kegiatan kegiatan pada 
nendekatan saintifik 

3. Kesesualan dengan 
karakteristik peserta 
didik. ! 
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I. Pemilihan Bahan Tidak Kuranc Sudab 

Pembalaiaran ada lengkap lengkap 

!. Kesesuaiao dengan • 
materi nembelaiaran 

2. Kesesuaian dengan 
kegialan pada 

. k:atan saintifik 

1 
J. Pemilihan Somber Ttdak Ku rang Sudah 

Beltiar ada leogkap lengkap 

I. Kesesuaian dengan 
materi ..... """'blaiaran. 

2. Kesesuaian dengan 
kegiatan kegiatan pada 
""""ekatan saintifik 

3. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 

Jumlab 
Catatan I rekomendasi RPP secara umurn: 

Situbondo, .... , ................ . 

Penelitl 

Akikll. Wira Abdi Kusurtiah, S,pd.SD 

I 

t 
• 
\ 

I ' 

J 
I 
• ~ 
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Lampiran 2 

Pedoman pengamatan pel~ pembelajaran menggunakan pendekatan 
santifik kurikulum 2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten 
Situbondo sesuai dengan Permendikblid nomor 103 tahun 2014. 

Aspek pengamatan y, 11"'1< Catatan I Saran perbaikan 
deskrinsi 

Kl":Oiatan ""'Ddahuluan 
A enensi dan motivasi 
I Mengkondisilcan suasana 

belaiar vanu mene . 

2 Mengakaitl<aJ!- materi 
sebelumnya dengan materi 
vono akan dine!ajari 

3 Menyampaikan manfaat 
pembelajaran yang akan 
dipelajarl dlllrun kehldupan 
sebari - bari 

4 MenyamP3i1can garis besar 
materi 

Penyampaian komptensi, 
rencana kegiatan dad 
oenilaian 
I MenyamP3i1can kompetensi 

van• akan dicana; 
2 Menyampaikan garis besar 

kegiatan yang akan 
dilitl<U!Uli\ 

3 Menyampaikao lingkup dan 
teknik penilaian yang akan 
di 

KMatan inti 
Penguasaan materi 
pembelajaran _j. "----- __ , ____ -·-·· ----------
I Kemampuan menyesuaikan ' ' 

maieri dengan kompetensi 
dasar -

2 Kemampuan mengakaitkan 
maleri dengao penegtahuan 
lain van2 relevan, 
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I . 

perkembangan iptek,dan 
kehidu~n n~ta 

3 Menyajikan pembahasan • 
materi pembelajaran dengan 
·~ .. 

Penerapan strategi 
-~belaiaan ~•« mendidik 
I Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dl!llgllll ltOl!lpe!tiiSi 
=n• akan dicanai 

2 Menyajikan materi secara 
sistematis (mudah kesulit, 
dari konkrit ke abstrakl 

3 . · kelas 
4 Melaksanakan pembalajaran 

yang menumbuhkan 
parlisipasi aklif peserta didik 
dalam mengajukan 

aan 
5 Melalcsiiillikai'l pembelajaran 

yang menumbuhkan 
parlisipasi aklif peserta didik 
dalam mengemukakan 
nen•~• 

6 Mclaksanakan pembelajaran 
yang meogembangkan 
keterampilan peserta didik 
sesuai den2on maleri alar. 

7 Melaksanakan pembelajaran 
van• bersifat kontekstual 

8 Melaksanakan i>'!mbelajaran 
yang meoumbuhkan 
kebiasaan dan sikap positif 
( naturant efectl 

9 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengao alokasi waktu 
v•n• direncanakan 

Pen dekatan saintifik 
I Memfasilitasi dan 

manyajikan kegiatan bagi 
peserta didik untuk 
menuamati 

2 Memancing peserta didik 
untuk bettanya apa, 
meo••= dan ba a 

3 Memfasilitasi dan 
menvaiikan keiriatan oeserta 

43723.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



-j 

I 

i 
! 
J 

I 

l · 
' 
j 

l 
1 
I 
i 

j 

didik untuk mengumpulkan 
informasi 

"' Memfasilitasi clan • 
menyajikan kegiatan bagi 
peserta didik untuk 
mengasosiasikan data 
informasi yang 
dikum 

5 Memfasilitasi clan 
menyajikan kegiatan bagi 
peserta didik uotuk 
mengkomuoikasikan 
pengetahuan clan 
keterampilan yang 
di~tehnya 

Penerapan pembelajaran 
ttm~11k t•.,.,..•ll\i 
I Menyajikan pembelajaran 

sesuai tema 
2 Me'1yajikan pembelajaran 

dengan memadukan berbagai 
muatan pembelajaran dalam 
satu PBM meliputi 
Pkn,Bahasa Indonesia, 
Matematilra, IP A; JPS, Seni 
budaya clan prakarya serta 
nen;asorkes. 

3 Menyajikan pembelajaran 
-

yang memuat koml"'nen 
karakteristik "! u 

4 Menyajlkan pembela]aran 
yang bemuansa aktif dan 
menvenanalrnn 

Pemanfaatan media/sumber 
belaiar dalam ""mbelalaran 
1 Menuojukkan keterampilan 

dalam pengguoaan media 
belaiar 

2 M"!!\llliuldam lreteranqli\11n 
dalam pengguoaan sumber 
belaiar 

3 Me!lbatkan peserta didlk 
dalam pemanfaatan media 
belaiar 

4 Melibatkan peserta didik 
dalam pemnfaatan sumber 
bealajar 
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5 Meughasilkan pesan yang 
menarik 

Pelaksanaao penilian • 
pembdaiaran 
I MeJabanakan 

.. 
sikap 

2 MeJaksanalcan penilaian . 
Wl!1 

3 Melaksanakan penilaian 
ketmnnnilan 

Pelibatan peserta didik dalam . . . 
aran 

I Menumbuhkan partisipasi 
aktif peserta didik melalui 
interaksi guru, peserta didik, 
swnber belaiar 

2 Merespon positif partisipasi 
didik 

3 Menanjukkan silcap terbuka 
terliadan res=n ~·erta didik 

4 Menumbuhkan keceriaan 
atau antuasiasme peserta 
didik dalam belaiar 

Pengganaan bahasa yang 
benar clan tepat dalam 
n mbebiaran 
I Menggunakan bahasa lisan 

secara ielas cian lancar 
2 Meoggunakan baliasa tulls 

~·· baik dan berulr 
Kelriatan nenunm 
Pennhm """belaiaran 
I Memfasilitasi dan 

membimbing peserta didik 
merangkum materi . . . 

aran 
2 Mtmfasilitasi dan 

membimbing peserta didik 
untuk merefleksi proses dan 
mererl nembe1aiaran 

3 Memberikan umpan balik 
tetbadap proses dan basil 
nembelaiaran 

4 Melalrukan ~nilaian 
5 Merenoanakan lregialan 

tindak laniut 
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6 Menyampaikan rencana 
pembelajran pada pertemuan 
berilrutnva • 

Jumlah 

Situbondo ............... . 

Peneliti 

Akika wira abdi kusumah 
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I-iampiran3 .. 
Pedon13Il pengamatan penilian autentik kurikulum 2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari 
K~tan Arjasa Kabupaten Sltubondo 

Waktu 
1 · 

No Indikator Deskrinsi hasil temuan 
I Meuggunakan pedoman 

"""-.!coom 
Penilaian Kom f"tensi Sikao 

2 f)leuggunakan Penilaian diri, 
'Peni18i8n -antar sis.~ 

tan/observasi dan/ iumal. 
J. lnstmmen yang digunakOJl antara 

lain cl8ftar- eek atau skala penilaian 
(rating scale) yang disertai dengan 
rubrik, sedangkan pada jumal 
benma catatan nendldik. 

4. Meuggunakan modus sebagai 
QCllOll kriteria 

Penilaian Komnetensi Pen~etahuan 
5 Guru menilai kompetensi 

peogetahuan melalui tes tulis, 
tes li~ dan nPnum:1=in 

6. Instrumen tes tertulis: berupa soal 
pilihan ganda, isfan, jawaban 
siogkat, benar - salah, 
menjodobkan, dan uraian. 
lnstmmen nraian dilengkapl 
d,,..,rmn """'oman oran 

7 lnstrumen tes lisan: beru;ia <laftar 
pertanyaan yang diberikan oleh 
guru secara ucapan oral, sehingga 
Siswa ihCrcs.pon pertanyaan. 
tersebut, sehingga menimbulkan 
keberanian dari siswa. Jawaban 
dapat berupa kata, frase, kalimat 
a tau paragraf yang diharapkan. 

8 Instrumen penugasan: berupa 
pekerjaan rumah dan/ atau projek 
yang dikerjakan secara individu 
atau kelompok sesuai deogan 
karakteristik tu=•. 
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9 Menggunakan rerata sebagal 
acuan kriteria. 

Penilaian Ko~-tensi Keterampilan 
10 Me . . kin.na 
11 M . . annmvek 
12 Menggunakan peoilalan 

nortofolio 
13 Instrumen yang digunakan 

berupa daftar eek atau skala 
peoilalan yang dilengkapi dengan 
rubrik 

14 Menggunakan capaian optimum 
seba<rai aroan kriteria 

CATA TAN: 

I . Situbondo ............... . 

Peneliti 

Akika wira abdi kusumah 

•• 

'. 

j 
! 

l 

1· 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA GURU TANTANG IMPLEMENTASI 
PENDEKATAN SAINTIFIK KURJKULUM 2013 DIKELAS VJ SDN ~ 
JATISARI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SmJBONDO 

l : 
No Pertanyaan 
I Perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 

A Apakah dalaJn mempeISiapkan pembelajaran bapak menyusun 
sendiri RPP yang aican dignnakan dalam pembelajaran? 

Jikaya Jika iya bagaimana langkah - langkah penyusunannya? 
Catatan: 

Jika tidak Apa alasannya? 
Catalan: 

B Apakah pendekalan saintifi)< selalu diterapkan dalam pemebalajaran 
"""• tennuat dalam RPP? 

Jika iya Bagaiamana langkah- langkahnya? 
Catalan: 

Jika tidak Apa alasannya? 
Catalan: 

c Apakah Bapak menuliskan rancangau penilaian yang akan digunakan 
dalaJn proses nembelaiaran oada RPP? 

Jika ya Bagaimana langkah - langkahnya? 
Catatan: ' 

Jikatidak Apa alasannya? 
Git.atan· 

d Ilagaim~na Bapak menentukan suntber belajar di setiap pertemuan?-
Catatan: 

2 P~W<i!•nun ""m~ti\i'0111n KurliQllnm 21113 
a Apa saja kegiatan yang Bapak lakukan Catalan: 

oada saatke•ialan ~dahuluan? 
b Apa alasan. Bapak melakukan kegiatan - Catatan: 

ke.;atan tersebut 
c Apakah Bapak menggunakan Pendekalan Saintifik dalam proses 

nembelalaran? 
Jika ya Apa saja langkah - langkah dalam Pendekatan Saintifik 

Catalan: 
Bagaimana Bapak menerapkan langkah - langkah tersebut? 
Catalan: 

Jika lidlllt Apaaln=ya? 
Catalan: 
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d Apakah Bapak menggunakan media 
nf':mbelaiaran? 

Jika ya Media apa yang Bapak gonakan? 
Catalan: 

Jikatidak Apa alasannya: 
Catalan: 

E Apakah Bapak melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran 
berlan•.,m•? 

Jika ya Bagaimana prosesnya1 
Catalan: 

Jikatidak Apa alasannya? 
Catalan: 

F Apa saja kegialan yang Bapak lakukan pada saat kegiatan penutup? 
Catalan: 

G Apa alasan Bapak melakukan kegiatan - kegiatan tersebut? 
Catalan: 

3 l'enllaian oembelaiaran Kurlkulum 21113 
A Apakah Bapak membuat sendiri instrument penilaian yang akan 

Bauak · untuk menilai basil belaiar siswa? 
Jika ya Bagaimana langkab- langkabnya? 

Catalan: 
Jikatidak Apa alasannya? 

Catalan: 
B Apakah Bapak membuat sendiri pedoman penskoran yang akan 

Ban•~ \!llt\lk menilai h@l belaiar siswa? 
Jika ya Bagaimana langkab- langkahnya? 

Catalan: 
likatidak Apa alasannya? 

Catatan: ' c nanak menuadakan ulanPan harian? 
Jika ya Kapan dilaksanakan? 

Catalan: 
Jikatidak Apaal11S011llya? 

Catalan: 
D Bagaimanakah proses penilaian pembelajaran yang Bapak lakukan? 

' Cala!an: ' 
E Apakah Bapak melakukan penilaian menggonakan acuan kriteria 

modus untuk -•Iaiao sikao? 
Jika ya Bagaimana langkab- langkahnya? 

Catalan: 
Jikatidak Apa alasannya? 

Catalan: 
F Apakah Bapak melakukan penilaian menggonakan acuan kriteria 

rerata untuk TV"ni\aian nP.Tmetahuan'? 
Jikaya Bagaimaaa langkab-laogkahnya? 

Catalan: 

i 

! 
! Jikatidak Apa alasannya? 
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Jika ya 

Jikaticlak 

Catatao: 

Catalan: 
Apakah Bapak melakukan penilaian menggunakan acuan kriteria 
ca~ian ontimum \l1llUk ""nilaian keteramoilan? 
Bagaimana langkah- langkahnya? 
Catalan: 
Apa alasannya? 
Catalan: 

Situbondo ............... . 

Peneliti 

Akika wira abdi lrusumah 
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Lampirao5 

PEDOMAN WA WANCARA GURU MENGENAI HAMBATAN PENERAPAN 
PENDEKATAN SAINTIFIK K'llRIKULUM 2013 DI KELAS VI SDN S 
JATISARIKECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO 

NO PERTANYAAN YA TIDAK 
1 PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
a Apakah ada hambatan dalam menyusun perencanaao 

pembelajanm dengan pendekatan s:aintiflk kuriklllum 2013 
? 
Apa saja hambatannya? 
B aimana cara mencari solusinva? 
Jika tidak, ~ alasannva? 

2 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 
2013 

a Apakah ada hambatan dalam pelaksanaao pembelajaran 
dengan peodekatan saintifik kurikulum 2013 sesuai 
dengan perencaoaan pembelajaran yang sudah disusun 
sebelumn~-? 

An• ~;a hambatanova? 
B 

. cam mencari solusinva? 
Jika ti•-~ - alasannva? 

b Apakah kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaao 
pembelajaran yang sudah disusuu sebelumnya? 

Jika ti.dale sesuai "--""an ~rencanaan, aua alasanva? 
c Apakah dalam kegiatan pembelajaran digunakan media 

pembelajaran ? 
Jika iya, apakah pengguuaao media pembelajaran sesuai 
denuan indikator ....,,belaiaran? 
Jika sesuai, bagaimana penggunaannya? 

Jika belum, ·~ alasannva? 
Jika tidak, apa alasanya? 

d Apakah swnber belajar sudah sesuai dengan indikator 
pembelajaran? 
Catalan: 

3 PENILA1AN PEMBELAJARAN KURIKULUM 
a Apakah ada hambatan dalam penilian pendekatan saintifik 

dalam -belaiaran kurikulum 2013? 
Catalan: 

Situbondo ............... . 

Peneliti 

Akika wira abdi kusumah 

43723.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



-~ 

1 

! ' . 
' 

I· 

! 

j 

.. 

' 

j-

• 
Lampiran6 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SDN 5 JATISAJU 
KECAMATAN ARJASA TENTANG PENERPAN PEDEKATAN SAJNTIFIK 
KURIKULUM 2013 DI KELAS YI 

Tempat I : 
No Pertanvaan Ya Tidak 
I Apakah Guru kelas YI membuat RPP sebelum 

melaksanAkan kefilatan nembelajaran? 
Catalan: 

2 Apa langgapan Bapak tentang proses pelaksanaan 
pembalajaran dengao pendekatan saintifik kurikulum 
2013 di kelas VI? 
Catalan: .. -·- - -·- - -

3 Sarana prasarana apa saja yang mendukung pembelajaran 
dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013 di SDN 5 
1atisari? 
Catalan: 

4 Apakah Guru kelas VI melaporkan penilaian basil 
belaiaI'I 
Catalan: 

5 Apakah guru kelas VI pemah melaporkan hambatan 
dalam kegiatan 'pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik kurikulum 2013? 
Catala: 

Catalan: 

Situbondo ............... . 

Peneliti 

Al<ika wira abdi kusumah 
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• Lampiran 7 

Pedoman wawancara siswa setelah pelaksanaan pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik kurikulum 2013 di kelas VI SDN 5 Jati sari Kecamalan Arjasa 
Kabupaten Situbondo 

No Pertanvaan Ya Tidak 
I Apakah penyampaian materi pembelajaran yang 

disampaikan guru mudah dipahami ? 
Catalan: 

2 Apakah pembelajaran yang disampaikan guru menarik buat 
kalian'i 
Catalan: 

3 Apakah guru selalu membimbing kamu disaat menemukan 
kesulitan memahami materi ~mbelaiaran? 
Catalan: 

4 Apa yang dilakukan oleh guru ketika kamu terlihat tidak 
konsentrasi dalam belajar? 
Catalan: 

Catatan: 

Situbondo ............... . 

Peneliti 

Akika wira abdi kusumah 
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Lampiran 

PEDOMAN ANALSIS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DIKELAS VI SDN 5 JATISARI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN 
SITUBONDO 

No Indiltlitl>t CatliWl nenehuan 
I Pen RPP berdasarkan silabus 
2 Komnnnen - komnnnen RPP 

a Identitas sekolab 
b Ma1a pelajaran 
c Kelas I semester 
d Alokasi wa1ctu 
e Komptensi inti 
f Komptensi dasar 

• KD pada KI-I 
• KD pada KI -2 
• KDpadaKI-3 
• KD nada KI -4 

g Indikator pencapaian kompetensi 
• Indikator KD pada KI -1 
• Indikator KD pada KI -2 
• Indikator KD pada KI -3 
• lndikator KD n•"• KI -4 

h Materi pembelajaran 
i Kegiatan pembelajaran 

• Kegiatan pendabuluan 
• Kegiatan inti 
• Ke ·-L. utuo 

j Penilaian pembelajaran Remedial dan 
pengayaan 
• Teknik penilaian 
• lnstrumen penilian 
• Pernbelajaran remedial dan ~n•a~•n 

k Media I alat, baban, dan sumber belajar 
• Media I alat 
• Baban 
• Sumber belaiar - --····- -- - --·-- -. 

S1tubondo ............... . 

Peneliti 

Akika wira abdi k."Usumah 
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Lampinm 

Hasil pengamatan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
kurilrulum 2013 sesuai dengan l'ermendikbud nomor 103 Tahun 2014 dan 
Permendikbud no 81 A tahun 2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Kecamatan Arjasa 
Kabupaten Situboudo 

Nama "''"' ;Fat 
Pelll!amatan ke : I 
Terna I subtema : 7 /I ~mbelaiaran I 
waktu : 02 Februari 2017 

Komponen Rencana Hasil oene:amatan Deskripsi I 
pelaksanan I 2 3 catatan temuan 

oembelaiaran 
A. ldentitas Mata Tidak Kurang Su dab 

velajaran oda lengkap lengkap 

I. Saluan pendidikan, Satuan pendidikan 
tema/ sub tema tidak terisi, serta 
Ike las/semester waktu oelaksanaan 

B. Pemilihan Komptensi Tidak Kurang Sudah 
ada lenokan )enokan 

I. Komnetensi inti Leno-k"ap 
2. Komnf":tensi dasar Leno'lcau 
c. Perumusan lndikator Tidak Ku rang Sudah 

ada lenokan lenPkao 

I. Kesesuaian denmm KD Lenokan 
2. Kesesuaian penggunaan Lengkap 

kata kerja operasional 
dan kompetensi yang 
diukur. 

3. Kesesuaian dengan Lengkap 
aspek sikap, 
pengetahuan, dan 
keteramnilan. 

D. Pemilihan Materi Tidak Ku rang Sudah 

Pembelajaran ada lengkap lengkap 

I. Kesesuaian dencmn KD Sudah Jengkan 
2. Kesesuaian dengan Sudah lengkap 

karakteristik peserta 
didik. 

3. Kesesuaian dengan Kurang lengkap 
alokasi waktu. 

E. Pemilahan Sumber Tidak Ku rang Sud.ah 

belajar ada lengkap lengkap 

I. Kesesuaian Dengan KI Sudah lengkap 
danKD. 
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F. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

G. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

H. 

I. 

2. 

3. 

Kesesuaian Dengan 
materi pembelajaran dan 

saintifik. 
Kesesuaiandengan 
karakteristik peserta 
didik 
Keglataa 
Pembelaiaran 
Menampilkan kegiatan 
pendahuluan, inti, dan 
--.-.utun dencran ielas 
Kesesuaian kegiatan 
dengan pendekatan 
santifik. 
Kesesuaian dengan 
sintak model 
ruon-oebaiaran dini}ih. 
Kesesuaian penyajian 
dengan sistematika 
materi. 
Kesesuaian alokasi 
waktu dengan cakupan 
materi. 
Penilaian 

Kesesuaian dengan 
teknik N>nilian autentik 
Kesesuaian dengan 
instrumen peniliaian 

• autentik. 
Kesesuaian soal dengan 
indikator pencapaian 
kom'"""tensi. 
Kesesuaian kunci 
;awaban den••n soal. 
Kesesuaian pedoman 
~nskoran denvan soal. 
Pemilihan media 
belaiar 
Kesesuaian dengan 
materi ~belaiaran 
Kesesuaian dengan 
kegiatan kegiatan pada 
-·ndekatan saintifik 
Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 

Sudah lengkap 

' 
Kurang lengkap 

Tidak Kurang Sudab 
ada leogkap lengkap 

Sudah lengkap 

Sudah lengkap 

Kurang lengkap 

Sudah lengkap 

Kurang lengkap 

Tidak Kuraog Sudah 
ada leoakan lenakan. 

Kurang lengkap 

Kurang lengkap 

Sudab lengkap 

Sudah lengkap 

Sudah lengkap 

Tidak Ku rang Sudab 
ada leogkap lcngkap 

Sudah lengkap 

Sudah lengkap 

Sudah lengkap 
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I. Pemilihan Dahan Tidak Ku rang Sudah 

Pembalai a ran ada lengkap leogkap 

I. Kesesuaian dengan Sudahlengkap 
materi nembelai aran 

2. Kesesuaian dengan Sudab lengkap 
kegiatan pada 

I nendekatan saintifik 
J. Pemilihan Sumber Tidak Ku rang Sudab 

Belaiar ada lengkap lengkap 

I. Kesesuaian dengan Sudab lengkap 
materi nl"meblaiaran. 

2. Kesesuaian dengan Sudab lengkap 
kegiatan kegiatan pada 
~ndekatan saintifik 

3. Kesesuaian dengan Sudablengkap 
karakteristik peserta 
didik. 

Jumlab 
Catatan I rekomendasi RPP secara umwn: Rpp yang dibuat sudah sesuai dengan 
komponen- komponen pennendikbud no I 03 tahun 2014 dan permendikbud·81 
A tahun 2013, dari basil pengamatan RPP kelas VI SDN 5 Jatisari Sudab dibuat 
satu tahun pelajaran.dalam pembelajaran guru membaca RPP, buku siswa dan 
buku guru,lalu menentukan materi dan media pembelajaran. 

Situbondo, 2 Februari 2017 

Peneliti 

Akika Wira Abdi Kusumab, S,pd.SD 
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Lampiran2 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan santifik 
kurikulum 2013 di kelaS VI SDN S Jatisarl Kecrunatan Arjasa Kabupaten Situbondo 
sesuai dengan Permendikbud nomor 103 tahun 2014. 

Namamru : Fat 
Observasi : 1 
Tema I subtema : 7/1 
Alokasi waktu : 2x35 

Aspek pengamatan Ya lidak Catalan I deskripsi Saran 
~rbaikan 

Keviatan pendahuluao 
A erseosi dan motivasi 
I Mengkondisikan suasana v Guru dan siswa 

belajar yang meneyenangkan melakukan do· a yan-g 
dipimpin oleh salah satu 
siswa kelas VI, 
kemudian guru 
menyampaikan salam 
kepada peserta didik, 
peserta didik membalas 
salain, selanjutnya guru 

' berbincang b!i>cang 
sebentar kepada peserta 
didik dan bertanya 
tentang pengalaman dan 
kegiatan siswa dirumah. 
Selesai bertanya guru 
menyiapakan materi 
pembelajaran tanpa 
diperintah para peserta 
didik mengeluarkan 
buku pelaj aran dari tas 
yang dibawanya 
kesekolah. 

2 Mengakaitkan materi '/ Sebelum pelajaran 
sebelmnnya dengan materi dimulai,guru bercerita 
yang akan dipelajari sebentar tentang 

perjalanan dari rumah 
menuju kesekolah clan 
bertanya perjalanan 
siswa menuiu kesekolah, 
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3 Menyampaikan manfaat 
pembelajaran yang akan 
dipelajari dalam kehidupan 
sehari - hari 

4 Menyaropaikan garis besar 
caku~n materi 

Penyampafan komptensi, 
rencana kegiatan dan 
neni11tan 
I Menyaropaikan kompetensi 

,,. •• akan dicanai 
2 Meayampaikan garis besar 

kegiatan yang akan 
dilakukan 

3 Menyaropaikan lingkup dan 
tekaik penilaian yang akan 
digunakan 

K-fatan inti 
Pengoasaan materi 
nembelaiaran 

kemudian guru 
memberikan motivasi 
kepada peserta didik, 
desela sela para siswa 
bercerita guru kemudian 
betditi dan mengl>Mfipiti 
para siswa dibangkunya 
bertanya peribal 
kesiapan siswa daiam 
belajar hari ini, 
kemudian guru bertanya 
kepada sesluruh siswa 
tantang materi yang 
sudab disarupaikan 
kemaren, setelah 
mendapat tanggapan dan 
pertanyaan dari siswa 
guru menjelaskan secara 
singkat tentang materi -
sebelumnya, selanjutnya 
guru mengarahkan siswa 
untuk membuka buku 
clan membaca serta 
memperhatikan gambar 
~no alcan dir.,•laiari. 

" Guru menjelaskan 
secara singkat tentang 
manfaat pelajaran yang 
akan disaruoaikan 
Gum menyampaikan 
earis besar materi 

I -./ Guru menyampaikan 
secara sinukat 

i .J Guru menyampaikan 
garis besar kegiatan 

I -./ Guru menyampaikan 
peailaian yang barns 
dicapai siswa baik sil,:rp, 
pengetahuan dan 
keteramnilan 
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1 Kemampuan menyesuaikan 
materi dengan kompetensi 
dasar • 

2 Kemampuan mengakaitkan 
materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan, 
perkembangan iptek,dan 
kehidupan nyata 

3 Menyajikan pembahasan 
materi pembelajaran dengan 
tepat 

Penerapan strategi 
oembelaiaan vane mendidik 
I Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai . 

2 Menyajikan materi secara 
sistematis (mudah kesulit, 
dari konkrit ke abstrak) 

3 Menguasai kelas 

4 Melaksanakan pembalajaran 
Vl\na menumbuhkan 

" Gurusudah 
menyampaikan materi 
sesuai dengan 
kompeU:nsi dasar Da!Ilun 
belum menyeluruh 
Gurudalain 
pembalajaran sudah 
mengkaitkan materi 
dengan pengetahuan lain 
yang relevan, 
perlcembangan iptek dan 
kehidnpan nyata, guru 
bercerita pendek tentang 
kehidupan sosial yang 
berkaitan dengan materi 
nembelaiaran 
Guru menyajikan 
pembabasan 
pembelajaran dengan 
tepat, memborikan 
contoh kehidupan sehari 
- hari tentang 
kepemimpinan yang ada 
clilinobmoan sekitar 

I'/ Gurusudah 
melaksanakan 
kompetensi yang akan 
dicanai 
Guru hanya manyajikan 
materi mudah dan sulit 

Konclisi kelas sangat 
kondusif ini terlihat dari 
kegiatan siswa yang 
sangat antusisas dan 
melontarkan beberpa 
pertanyaan yang tidak 
dimengerti oleh sis'va., 
contohnya kalimat 
serapan, guru tidak 
langsung menja'\\rab • 
namun sudah disediakan 
kamus besar bahasa 
Indonesia climeja l!UIU. 

Guru selalu memberikan 
nertnvaan pertanvaan 
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partisipasi aktif peserta didik 
dalam mengajukan 
pertanyaan • 

Melaksanakan pembelajaran 
yang menumbuhkan 
partisipasi aktif peserta didik 
dalam mengemukakan 
pendapat 

Melaksanakan pell!belajaran 
yang mengembangbn 
keterampilan peserta didik 
sesuai dengan materi ajar. 

Melabanakan pembelajaran 
yang bersifat kontekstual 

Melaksanakan pembelajaran 
vao• menumbubkan 

menantang, pertanyaan 
pertanyaan terscbut 
dibuat siswa sendiri dari 
tugas yang siswa 
kerjakan clan tidak 
dipahlimi ktmudlan 
dijadikan pertanyaan 
yang ditanyakan 
kepadada kelompok 
lain, guru pada saat ini 
sebagai pembimbing 
dao bila pertanyaan 
tersbut tidak dapat 
terjawab siswa guru 
yang mengarabkan dan 
memberi paodangan 
tentangjawaban dari 
~rtanvaan tersebut 
Guru dan siswa bekerja 
sama dt1lam 
mengumpulkan 
infonnasi materi 
pembelajaran, 
membahas bersama dan 
guru menampung 
beberapa kesu!itan yang 
ditemui siswa serta 
membahasnva bersama 
Guru memberi 
pandangan pada siswa 
untuk mencari kegiatan 
diluar sekolah yang 
berkaitan dengan materi 
yang diajarlcan 
merangkmnnya dan 
siswa hams bisa 
menjelaskan kenapa 
memilih ha! tersebut 
Pemebajaran yang 
dilakukan selalu 
dikaitakan dengan 
kejadiao kejadian yang 
ada dilingkungan sekitar 
mencari cara 
penyelesian yang 
terbaik, . 

Setiap kegiatan yang 
dilakukan siswa barns 
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kebiasaan dan sikap positif 
(naturant eject) 

• 

9 Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan 

Peneranan nennekatan saintifik 
1 Memfasilitasi dan 

manyajikan kegiatan bagi 
peserta didik untuk 
men-gamati 

2 Memancing peserta didik 
untuk bertanya apa, 
mengapa, cian bagaimana 

3 Memfasilitasi dan 
menyajikan kegiatan peserta 
didik untuk mengumpulkan 
informasi 

4 Memfasilitasi dan 
menyajikan kegia~ bagi 
peserta didik untuk 
mengasosiasikan data 
informasi yang 
dikumoulakan 

s Memfasilitasi dan 
menyajikan kegiatan bagi 
peserta didik untuk 
mengkomunikasikan 
pengetabuan dan 
keterampilan yang 
dioerolehnya 

Penerapan pembelajaran 
tematik ternadu 
I Menyajikan pembelajaran 

sesuai tema 

I 

dipresentasikan didepan 
kelas tanpa merasa akan 
disalahkan. Gwu 
melakukan bimbingan 
apabila basil 
presenruifiy• masih 
ditemukan kekurangan 
Guru masih belum 
melaksanakan 
pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu 
=naada. 

" Guru memfasilitasi dan 
menyajikan kegiatan 
bagi peserta didik untuk 
men~:::i:mnti, ,, guru memberikan 
pemyataan atau 
pimdangan tentang hasll 
akhir dari materi yang 
disam; .. ,, Guru memberi 
bimbingan pada siswa 
ketika siswa merasa 
kesulitan dalam mencari 
informasi 

,/. Guru memberi 
birnbingan 

. 

" Guru membimbing 
siswa untuk menyusun 
kegiatan kegitan dalam 
pembelajaran yang 
dilakukan siswa 

" Guru menyajikan 
pembelajaran sesuai 
tema dan menambab 
indikator pembelajaran, 
disesuaikan den~n 
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2 Menyajikan pembelajaran , 
dengan memadukan berbagai 
muatan pembelajaran dalam 
satu PBM meliputi 
Pkn,Bahasa Indonesia, 
Matematika, IP A, JPS, Seni 
budaya dan prakarya serta 
nenjasorkes. 

3 Menyajikan pembelajaran 
yang memuat komponen 
karakteristik temadu 

4 Menyajikan pembelajaran 
yang bemuansa aktif dan 
meriyenangkan 

Pemanfaatan media/somber 
belajar dalam pembelaiaran 
I Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan media 
belajar 

2 Menunjukkan keleJ8lllpilan 
dalarn penggunaan sumber 
belaiar 

3 Melibatkan peserta didik 
dalarn pemanfaatao media 
belajar 

4 Melibatkan peserta didik 
dalarn pemanfaatao sumber 
bealaiar 

5 Menghasilkan pesao yang 
menarik 

yang diujikan pada 
Uiian Sekolah atau UN 

" Sudah memadukan 
pembelajaran sesuai 
dengan pembelajaran 
yang sesuai dengan 
pedoman buku guru dan 
RPP 

v 
Pembalajaran ' 

v dilaksanakan tidak 
hanya dalam kolas 
melainkan diluar kelas 
yaitu guru menawarkan 
pada siswa dimana akan 
belaiar hari ini 

Media pembelajaran 

" tidak dibuat oleh guru 
namun memanfaatkan 
lingkungan sekitar yang 
ada kaitao dengan 
~belaiaran 

' 

" 
Siswadalam 

v pembelajaran mencari 
sendiri media 
pembelajaran yang 
sebelumnya diarahakn 
guru, untuk media yang 
didapat siswa namun 
tidak berr.aitao dengan 
pembelajaran tetap 
disimpan namun tidak 
di1mnakan 

'/ 

" 
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Pelaksanaan penilian 
oembelaiaran 
I Melaksanakan nenilian sikao 
2 Melaksanakan penilaian . uan 
3 Melaksanakan penilaian 

keteramuilan 
Petibatan peserta didik dalam 
nembelaiaran 
I Menumbuhkan partisipasi 

aktif peserta didik melalui 
interaksi guru, peserta didik, 
somber belaiar 

2 Merespon positif partisipasi 
-·rtadidik 

3 Menunjukkan sikap terbuka 
terhadao resnon ~Prta didik 

4 Menumbuhkan keceriaan 
atau antuasiasme peserta 
didik dalam belaiar 

Penggunaan bahasa yang 
benar dan tepat dalam 
pembelajaran 
I Menggunakan bahasa lisan 

secara ielas clan lancar 
2 Menggunakan bahasa tulis 

van• baik dan benar 
KeViatan 
Pen1rl11n nPTnbelaiaran ,. 
I Memfasilitasi dan 

membimbing peserta didik 
merangkum materi 
pembelajaran 

2 Memfasilitasi dan 
membimbing peserta didik 
untulc merefleksi proses dan 
meteri pembelajaran 

3 Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan basil 
~belajaran 

4 Melakukan nerulaian 

v 

" 
'/ 

" ' 

I 

'/ 

v 

v 

v 

v 

'/ Guru menyimpulkan 
kegiatan yang dilakukan 
siswa dari awal sampai 
akhir dan siswa 
merangknmnya hingga 
menj adi tambahan 
belajar ba.i siswa 

v Guru memberikan 
kesempatan pada siswa 
untuk menyampaikan 
ha! yang menarik dan 
ha! yang paling sulit 
dipecahkan siswa dalam 
kPO"iatan nPmbelaiaran 

v 

v 

43723.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 

I 
·~ 

! 

I. 

I. 

i 

1 
I . 
f 

5 Merencanakan kcgiatan v 
tindak laniut 

6 Menyampaikan rencana .v 
pembelajran pada pertemuan 
berikutnva 

Catalan: 

Situbondo ............... . 

Peneliti 

Akika wira abdi kusumah 
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Lampiran 

Transkip basil wawancara guru tentang penerpan pendekatan saintifik kurikulum 
2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Keeamaum. Arjasa Kabupaten Situbondo 

Nama :Fat 

Hari I Tanggal : Jmn"at/ 03 Februri 2017 

Tempat : di perumahan kepala sekolah yang 
digunakan sebagai kantor 

Peneliti . Selamat na•i nak . 
Guru . Selamat =m, . 
Pcneliti . Maaf pak,boleh saya berbincang bincang dengan bapak . 

.,_..utar keniatan belaiar men'1"aiar disekolah ini 
Guru . Silahkan n.• arui van• bisa sava bantu n••? . 
Peneliti . Berapa jumlah selnruh murid dari kelas satu sampai kelas . 

enam disekolah ini nak? 
Guru . Tahun kemaren 97 siswa tahnn ini 95 siswa, . 
Peneliti . Ban.• menoaiar kelas VI sudah berana lama? . 
Guru . Sa·- sudah tiga tahun men··'ar kelas VI . 
Peneliti . Pengalarnaii menarik apa yang paling bapak ingat selama . 

meniraiar kelas VI 
Guru . Pengalaman menarik, hmmmm apa ya? Ya bangga saja . 

menjadi guru kelas VI karena bagi beberpa guru menjadi 
wali kelas VI hams siap capek dalam artian hams mampu 
membawa putra putri kelas VI lulus dengan nilai yang 
memuaskan, apalagi seperti sekolah disini pak, siswa siswi 
disini pulang sekolah langsung cari rumput,apalagi kalau 
musim tanam, bisa bisa hanya dua siswa yang hadir dalam 
kelas. 

Peneliti . Memangnya pekerjaan warga disekitar sekolah dan wali . 
murid •na nak? 

Guru . Pekerjaan warga sekitar sekolah dan wali murid buruh . 
musiman, biasannya musim penghujan warga sini membuka 
ladang ada juga yang kehutan untuk bertanarn disana, ya 
bisa dikatakan war•a disini termasuk masvrakat tertin••al 

Peneliti . Menurut bapak, bagaimana tanggapan tentang kurikulum . 
2013 dengan keadaan sosial masyarakat disini, khusunya 
untuk SDN 5 iatisari? 

Guru . Menurut saya semua kurikulum itu sama, tergantung . 
bagaimana kegiaum belajar mengajar disekolah, 
kurikulmnnya bagus tapi kalau gurunya suka bolos ya sama 
••'a murid- muridnva tidak akan aa ~rubahan. 

Peneliti . dalam ken•atan belaiar an"' men anRPP? . 
Guru . Ya tentu, . 
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Peneliti . . 
Guru 
Penliti . . 

Guru . 

Peneliti . . 
Guru . . 
Peneliti . . 

Guru . 

Peneliti . . 

Guru . . 
Peneliti . . 

Guru . . 
Penliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 
Peneliti . . 

Guru . . 

Aoakah dalam mn ba~• meo2eriakan seodiri? 
Tidak 
Muogkio ada penjelasannya pale keoapa tidak menyusun 
sendiri? 
Uotuk penyusunan RPP itu dilakukao di KKG, kegiatan 
penyusunan rpp biasailya dilakukao ketika memasuki awal 
tahun pelajarao baru, setiap sekolah meogirim guru dari 
kelas satu sampai kelas enam, di kkg tersebut melakukao 
kerja sama kerja kelompok yang merum.uskan dan 
merencaoakao rpp biogga peojilidao, jadi dalam menyusuo 
rpp dilakukaao yang dilakukao di KKG tujuaooya uotuk 
meringaokao tugas guru,sehingga guru fokus dalam 
pembelajarao, dari rpp yang disusuo dao disepalcati bersama 
maka dikoordioir oleh ketua KKG dao dijilid hasilnya 
kemudiao dikirim kesekolah 05 iatisari. 
AD3.K80 selama ini oaoak men.i sendiri mn? 
Yatentu 
Bagaiamaoa laogkah - Iaogkah penyusunao rpp kurikulwn 
2013 van• hanak "? 
Saya lihat dao baca silabus dulu., kemudiao dari silabus saya 
buka buku guru dao buku siswa kemudiao lihat KD dao 
indikator, setelah itu membuat pemetaao KD dan KI, 
kemudian baru menvnciun RPP 
Apakah dalam penyusuoao rpp di KKG gugus 5 jatisarijuga 
sama penyusunan laogkab - langkahoya deogao yang 
diielaskao ba~k? 
Teotusama 
Apakah rpp yang dibuat bapalc di KKG sudah meogguoakan 
nendekatao saintifik ? 
Ya tentu 
Bagaimaoa bapalc menerapkan peodekatao saintifik dalam 
nenvn.•unao mn van• disusuo bersama di KKG? 
Untuk satu orang gum di KKG biasanya menyusuo rpp satu 
Tema, penyusunan rpp biasanya saya melihat KD dao 
indikator per sub tema atau pembelajarao, kemudiao 
meraocang kegiatan pembelajarao yang tepat merancang 
media vano teoat. 
Apakah dalam peoyusuoa rpp yang disusun bapaJc juga 
memuat raocaogan penilaiao yang sesuai deogan kegiatan 
nembelaiarao dao nendekatan saintifik kurikulum 2013? 
Ya tentu, karena itu sudah kesatuao dalam nembel•larao 
Bagaimana Iaogkab - laogkahoya dalam merancang 
nenHaiao vono disusun oleh banak? 
Saya meoyusuo peoilaiao melihat yang ada dibuku guru 
yaitu melihat KD dao Indikator pembelajarao, dao 
dikembangkan fonnatnya di KKG yaitu meociptakao 
aolikasi nP.nilaian 
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Peneliti . . 

Guru . . 

Paneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneli\i . . 

Guru . . 

Dalmn penyusunan IJlP bagaiaman bapak menentukan 
sumber belajar disetiap pertemuan yang sesuai dengan 
karakteri-"- didik banak? 
Di.sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, 
biasanva sava memanfaatkan ·· . 

sekitar selrolah 
Dalam kegiatan · pendahuluan pembelajaran kegialan apa 
saia vanD biasa · lalrukan? 
Biasanya saya memeriksa kerapian seragam dan kesiapan 
siswa, sebelum pelajaran dimulai biasanya saya 
memberikan pertanyaan kegiatan apa dan bal apa yang 
manarik walctu manuju kesekolab, sudahkab berpimatan dan 
mencium tangan kadua orangtua, dan bertanya siapa yang 
belum mandi, setelah itu belajar apa semalam, apa ada 
kesulitan dalam belajar, jika ada siswa yang merasa ada 
kesulitan maka saya catat tentang apa kesulitannya biasanya 
kesulitan para siswa dibahas ketika mau istirabat atau mau 
pulang sekolab, untuk mengawali pembelajaran biasa saya 
retleksi seeienak ~belaiaran vano sudab sava sam . . 
Dalam proses pembelajaran apakah bapak menerapkan 
pendekatan saintifik yang sesuai dengan pedoman 
kurikulum 2013? 
Ya saya menerapkan pendekatan saintifik dalarn 
""'mbelaiarmi. 
Apa saja langkah langkah yang bapak lakukan dalarn 
nembelajaran saintifik? 
Pendekatan saintifik yaa, menggonkan 5 M, mengamati, 
menanva, mencoba, menalar clan menukomunikasikan 
Bagaimana proses pem.belajaran penerapan pendekatan . "• banak lalrukan dalamm kem•tan belaiar? 
Ya mengikuti petunjuk yang pernab saya dapatkan dari 
pendidikan dan latihan lrurilrulum 2013, untuk pendekatan 
saintifik itukan meucakup 5 M, 

Mengamati biasanya saya menugaskan siswa untuk 
mengsmati gambar yang ada dibuku siswa. membca teks 
bacaaan baik koran, majalab maupun buku siswa, dan 
kadang saya tugaskan dirumab untuk menonton TV dengan 
tema yang terkait materi pelajaran. 

Menanya biasanya yang saya terapkan yaitu setelab 
membaca teks bacaan saya bimbing siswa tentang maksdu 
dan tujuan dari teks tersebut, kemudian saya tugaskan siswa 
untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan 
pembelajaran berlangsung, ini dilakukan per siswa dulu 
kemudian setelab s1swa mempunyai pertanyaan yang 
meraka buat sendiri, kemudian chDwa ke kelompok 
dirembuk satu kelompok dan ditarik kesamaan pertanyaan 
van• mereka buat, setelah meniadi aan 
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Peneliti . . 
Gum . . 

Peneliti . . 

Gum . . 
Peneliti . . 
Gum . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 
Gum . . 
Peneliti . . 

Gum . . 

Peneliti . 

Gum . . 

Peneliti . . 

Gum . . 

Peneliti . . 

kelompok. baru saya tukar pertanyaan an1ar kelompok dan 
dibahas bersama 

• 
Setalah pertmyaan antar kelompok ditukar maka saya 
lakukan dislmsi untuk membahasnya jadi setiap siswa wajib 
memberlam jawaban dengan kemampuan mmka masing -
masing bila siswa saya kesulitan saya bimbing. Disini lab 
menalar saya terapkan tanpa disadari oleb siswa 
Kemudian setelah berdiskusi dan memberikan tanggapan 
antar kelompok maka saya tugaskan siswa 
mempreseotasikan hasil kerajnya didepan kelas. 

A Mna•men media 
. 
aran? 

Tergantung maleri yang saya sampaikan. namun biasanya 
saya menggunakan alat dan fasilatas sorta lingkungan 
disekitar sekolah, misal dalarn tema 7 kepemimpinan media 
yang saya gunakan saya pakai struktur orgonisasi yang ada 
disekolah 
Apakab bapak menggunkan penilaian pada saat 
~mbelajaran berlan2sun2? 
Ya 
B . 

Mn:11r melakukan nfl'cnilaian? 
Ya, yang saya nilai sikap, keterarnpilan dan pengetahuan 
siswa nada saat nembelaiaran 
Biasanya apa yang bapak lakukan bila akan mengkahiri 
nembel•;aran I keuiatan nenutuo dalarn oembelaiaran? 
Biasanya memberikan kesimpulan tenlang materi yang saya 
sampaikan. membrikan tugas siswa dirumah dan memberi 
gan'.\haran tentang materi yang akan saya sampaikan 
selanjutnva 
Aoa alsan hana• melakukan keuiatan tersebot? 
Ya karena meman2 beoitu aturann~ 

Apakab dalam penilaian bapak merumuskan sendiri 
instrumen renilaiannva? 
Tidak, insrtumen penlaian disekolah ini dan segugis 5 
disusun dan dirancang di kegiatan KK.G. Jodi guru tinggal 
menulis dan memakain~. 
Namun bapak memahami a tau sudah pakar dalam membuat 
instrumen ~;1aian? r d•noan nada bercandal 
Bisa aja bapak ini, ya paham g pabam pak ( sambil tersnyum 
) t.ni bisa la nak 
Bagaimana yang bapak pabami langkab - langkah . . 

an? 
Ya, di KKG biasanya yang saya lakukaa dengan teman 
teman melibat KD dan Indikator dibuku siswa dan gum 
kemudian dikembanobn 
Apakab bapak meynsun sendiri pedoman penskoran yang 
banolr lakukaa untuk menilai has ii belaiar siswa? 
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Guru . Tidak, semua yang menyanglrut administrasi kelas biasanya . 
dikeriakan bersarna sama dalam KKG 

Peneliti . Setahi bapl\k bagaimana langkab - langkabnya waktu 
dikeriakan bersarna di KKG? 

Guru . Ya intinya lihat bulru siswa dan bulru guru kemudian lihat . 
KD dan lndikator lain dikeDi · 

Peneliti . Aoakah "'""''men ulan••n barian? . 
Guru . Ya . 
Peneliti . v biasan~ melakukan ulan2an harian? . 

i 

i 
Guru . Ulangan barian saya lakukan pada akbir subtema, akhir . 

tema, !ITS dan UAS 
Peneliti . Bagaiman proses .penilaian yang bapak lakukan untuk . 

ulan•an barian,uts dan uas? 
Guru . Penilaian aaya lakukan padaaaat pembelajaran berlangsung, . 

dari soal ulangan harian keterampilan siswa, penilaian 
dilakukan dikelas kalau waktunya memungkinkan namun 
biasanva sava bawa nulane: kerumah untuk merekannva 

I 
I 
' 

Peneliti . Kreteria .-nilian '"' ... ,. ba-aimana ban. .. :..·1akukan? . 
Guru . Ya diambil nilai =n• terbaik dari "'"" KD . 
Peneli1i Apakah bapak melaukuan penilaian menggunakan kreteria 

modus untuk --llilian silNn~? 
Guru . Ya 
Peneliti . B~oaiman<i Ianulc~h I ? . 
Guru . Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengan . 

cara melihat nilai vani::r 
. sPoTina mtllicul dari siswa. 

Peneliti . Apa Bapak juga melakukan penilaian menggunakan acuan . 
kriteria rerata untulc l'V'nilaian .......... ..,,etahuan? 

Guru . Ya . 
Peneliti . Ba.-• ..... ana }ann\ra.h Ian ? . 
Guru . Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengan . 

eara men•Mtun2 nilai rata - ratanva. 
Peneliti . Apa Bapakjuga melakukan penilaian menggunakan . 

acumi kriteria capaian optimum untllk penils.ian 
keteramoilan? dan '--- -aimaoa 1 - Ian · a? 

Guru . Ya , Biasanya itu dilakukan di akbir sub tema atau tema, . 
dengan cara melihat nilai siswa yang paling 
tinnn· I. 

i 

1 
' I 
I 

j 
l 
I 

j 
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Lampiran 2 

Transkip basil wawancara guru te~tang penerpan pendekatan saintifik kurikulum 
2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo 

Nama : Fat 

Harl I Tanggal : Senen/06 Februari 2017 

Tempat : depan ruang kelas VI 

Peneliti . Bapak dalam kegiatan belajar apa menggunkan RPP? . 

Guru . Ya tentu, . 

Peneliti . Apakah dalarn penyusunan rpp bapak mengerjakan sendiri? . 

Guru . Tidak, RPP disusun bersama dalam KKG 

Penliti . Mungkin ada penjelasannya pak kenapa tidak menyusnn . 
sendiri? . 

Guru . Untuk penyusnnan RPP itu biasanya dilakukan di KKG, . 
kegiatan penyusnnan rpp biasanya dilaknkan ketika 
memasuki awal tahun pelajaran barn, setiap sekolab 
mengirim guru dari kelas satu sampai kelas enam, di kkg 
ter.;ebut melaknkan kerja sama kerja kelompok yang 
merumuskao dan merencanakan rpp hingga penjilidan,jadi 
dalam menyusun rpp dilakukan di KKG tujuannya untuk 
meringankan tugas guru,sebingga guru fokus dalam 
peulbelajaran, dari rpp yang disusun dan disepakati bersama 
maka dikoordinir oleh ketua KKG dan dijilid hasilnya 
kemudian dikirim kesekolab segugus 05 jatisari. !tu sudah 
menjadi kesepaktan bersama karena mengingat gugus 04 
merupakan daerab tertinggal dengan medan tersulit yang 
ada dikabupaten situbondo, ada dua kacematan yang 
termasuk sekolab dengan maedan tersulit, di kecamatan 
Arjasa dan kecamatan Sumber malang 

Peneliti . Apakab bapak terlibat dalam menyusun rpp dalam KKG? . 
Guru . Yatentu . 

Peneliti . Bagaiamana langkab - langkah penyusunan rpp kurikulum . 
2013 yang bapak paharni? 

Guru ' Saya lihat dan baoa sllabus dulu, kemudi"'1 dari silabus saya . 
buka buku guru dan buku siswa kemudian lihat KD dan 
indikator, setelah itu membuat pemetaan KD dan Kl, 
kemudian baru menyusun RPP 
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'i'eneliti . . 

Guru . . 
Peneliti . . 

Guru . . 
Penliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Paneliti . . 

Guru . . 

Apakah dalam penyusunan rpp di KKG gugus 5 jatisari juga 
sama penyusunan langkah - langkahnya dengan yang 
dijelaskan)>apak? 

Tentusama 

Apakah rpp yang bapak susun di KKG sudah menggunakan 
pendekatan saintifik ? 

Yatentu 

Bagaimana bapak menerapkan pendekatan saintifik dalam 
penyusunan rpp yang disusun bersama di KKG? 

Untuk satu orang.guru di KKG biasanya menyusun rpp satu 
Terna, penyusunan rpp biasanya saya melihat KD clan 
illdlkator per sub tema atau pembelajaran, kemudiao 
merancang kegiatan pembelajaran yang tepat merancang 
media yang tepat 

Apakah dalam penyusuna rpp yang disusun bapak juga 
memuat rancangan penilaian yang sesuai dengan kegiatan 
pembelajaran clan pendekatan saintifik kurikulwn 2013? 

Ya tentu, karena itu sudah kesatuan dalam pembelajaran 

Bagaimaµa laogkah - langkabnya dalam merancang 
penilaiao yang disusun oleb bapak? 

Saya menyusun penilaian melihat yang ada chbuku guru 
yaitu melihat KD clan lndikator pembelajaran, clan 
dikembangkan formatnya di KKG yaitu menciptakan 
aplikasi penilaian 

Dalam penyusunan rpp bagaiamana bapak menentukan 
swnber belajar disetiap pertemuan yang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik bapak? 

Disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, 
biasanya saya memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah 
dan buku siswa 

Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran kegiatan apa 
saja yang biasa bapak lakukan? 

Biasanya saya memeriksa kerapian seragam dan kesiapan 
siswa, sebelum pelajaran dimulai biasanya saya 
memberikan pertanyaan kegiatan apa clan bal apa yang 
manarik waktu manuju kesekolab, sudahkah berpimatan clan 
mencium tangan kadua orangtua, dan bertanya siapa yang 
belmn mandi, setelah itu belajar apa semalam, apa ada 
kesulitan dalam belajar, jika ada siswa yang rnerasa ada 
kesulitan maka saya catat tentang apa kesulitannya biasanya 
kesulitan para siswa dibahas ketika man istirahat atau rnau 
nuJang sekolab, untuk menoawali ~mbelaiaran biasanva 
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Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

saya refleksi seejenak pembelajaran yang sudah say a 
sampaikan. Dan kadang saya bertanya apakah hari ini siswa 
saya siap \>elajar. 

Dalam proses pembelajaran apakah bapak menerapkan 
pendekatan saintifik yang sesum dengan pedoman 
lrurikulum 2013? 

Ya saya meoerapkan pendekatan saintifik dalam 
pembelajaran. 

Apa saja langkah langkah yang bapak lakukan dalam 
pembelajaran saintifik? 

Pendekatan sain!ifik yaa, menggunkan 5 M, mengamati, 
menanya, meocoba, menalar dan mengkomunikasilcan 

Bagaimana proses pembelajaran penerapan pendekatan 
saintifik yang bapak lalrukan dalamm kegiatan belajat? 

Ya mengikuti petunjnk yang pemah saya dapatkan dari 
pendidikan dan latihan kurikulum 2013, nntnk pendekatan 
saintifik itukan mencakup 5 M, namun mengingat ada 
beberapa kendala dalam melaknkan 5m maka say a 
kondisikan sesuai dengan keadaan lingknngan dan kulutur 
siswasa~ 

Mengamati biasanya saya menugaskan siswa untnk 
mengamati gem.bar yang ada dibuku ·sis~ membca teks 
bacaaan bail< koran, majalah maupnn buku siswa, dan 
kadang saya tugaskan dirumah untnk menonton TV dengan 
tema yang 1erkait matetl pelaj=. 

Menanya biasanya yang saya terapkan yaitu setelah 
membaca teks bacaan saya bimbing siswa tentang maksud 
dan tujuan dari teks ternebut, kemudian saya tugaskan siswa 
nntuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan 
pembelajaran betlangsung, ini dilakukan pe< siswa dulu 
kemudian setelah siswa mempnnyai pertanyaan yang 
mereka buat sendiri, kemudian dibawa ke kelompok 
dirembnk satu kelompok dan ditarik kesamaan pertanyaan 
yang mereka buat, setelah pertanyaan menjadi pertanyaan 
kelompok. baru saya tnkar pertanyaan entar kelompok dan 
dibahas bersama, saya disini banya sebagai fasilitator dan 
membimbing agara siswa tidak keluar dari pembelajaran 

Setelah pe<tanyaen antar kelompok ditukar maka saya 
lakukan diskusi untuk membahasnyajadi setiap siswa wajib 
memberikanjawaben dengan kemampuan meraka masing -
masing bila ada siswa saya lcesulitan saya bimbing. Disini 
lah menalar saya terapkan tanpa disadari oleh siswa 
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Kemudian setelab berdiskusi dan memberikan tanggapan 
antar kelompok maka saya tugaskan siswa 
mempreseptasikan basil kerajanya didepan kelas. 

i 

1 

Peneliti . ApekBh bapak menggunkan media pembelajaran? 

Guru . Tergantung materi yang saya sampailcan, namun biasanya 
saya menggunakan alat dan fasilatas serta lingkungan 
disekitar sekolab, misal dalain tema 7 kepemimpinan media 
yang saya gunakan saya pakai struktur organisasi yang ada 
disekolab 

Peneliti . Apakab bapak menggnnkan penilaian pada saat 
pembelajarao berlaogsung? 

Guru . Ya . 

Peneliti . Bagaimana bapak melakukan penilaiao? . 
Guru . Ya, yang saya nilai sikap, keterampilan dan pengetabuan . 

siswa pada saat pembelajaran I 
' 

Peneliti . Biasanya apa yang bapak lakukan bila akan mengkahiri . 
pembelajaran I kegiatan penutup dalarn pembelajaran? 

Guru . Biasanya memberikan kesimpulan tentang materi yang saya . 
sampaikan, membrikan tugas siswa dirumab dan memberi 
garnbaran tentang materi yang akan saya sarnpaikan 
selanjutnya 

Peneliti . Apa alasao bapak melakukan kegiatan tersebut? . 
Guru . Y,a karena memang begitu langkab - langkab yang ada . 

dalarn kl3 

Peneliti . ApekBh dalam penilaian bapak merumuskan sendiri . 
instrumen penilaiannya? 

Guru . Tub!k, insrtumen penlaian disekolab ini dan segugis 5 . 
disusun dan dirancang di kegiatan KKG. Jadi guru tinggal 
menulis dan memakainya. 

Peneliti . Apakab bapak memahami dalarn membuat instrumen 

-; 
penilaian? 

Guru ya paharn g paharn pak j 
I 

' Peneliti . Bagaimana yaog bapak pahami langkab - langkab 

' 
penyusunan penilaian? 

Guru . Ya, di KKG biasanya yang saya den gar dan pabami dengan . 
teman teman melihat KD dan lndik.ator dibuku siswa dan 
guru kemudian dikembangkan 

I 

t • 
I 
' I 
! 
' ' 

j 
' ~ 
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Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru 

Peneliti . 

Guru . 

Peneliti 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 
Peneliti . . 
Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Apakah bapak meyusun sendiri pedoman penskoran yang 
bapak lakukan un1llk menilai basil belajar siswa? 

Tidak, sedlua yang menyangkut administrasi kelas biasanya 
dikerjakan bersama sama dalarn KKG 

Setahu bapak begaimana langkah - limglulhnya waktu 
dikerjakan bersamadi KKG? 

Ya intinya lihat butu siswa clan buku guru kemudian lihat 
KD clan Indikalor lalu dikembangkan 

Apakah bapak mengadakan ulangan barian? 

Ya 

Kapan biasanya bapak melaknkan ulangan harian? 

Ulangan harian saya lakukan pada akhir subtema, akhir 
tema, UTS dan UAS 

Bagaiman prnses penilaian yang bapak laknkan untuk 
ulangan harian,uts clan uas? 

Penilaian saya lakukan pada saat pembelajaran berlangsung, 
dari soal ulangan barian keterampilan siswa, penilaian 
dilakukan dikelas kalau waktunya memungkinkao namun 
biasanya saya bawa pulang kerumah untuk merekapnya 

Kreteria penilian yang bagaimaoa bapak lakukan ? 

Ya diambil nilai yang terbaik dari per KD 
. 

Apakah bapak melaukuan penilaian menggunakan kreteria 
modus untuk penilian sikap? 

Ya 

Bagaimana langk.ah- langkahnya? 

Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengan 
cara melibat nilai yang paling sering muncul dari siswa. 

Apa Bapak juga melakukan penilaian menggunakao acuan 
kriteria rerata untuk penilaian pengetahuan? 

Ya 

Bagaimana langkah - langkahnya'I 

Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengan 
cara mengbitung nilai rata - ratanya. 

Apa Bapakjuga melaknkan penilaian mcnggunakan 
acuan kriteria capaian optimum untuk penilaian 
keterampilan? dan bagaimana langkah- langkabnya? 

Ya , Biasanya itu dilaknkan di akbir sub tema atau tema, 
dengan cam melihat nilai siswa yang paling tinggi. 
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Lampiran III 
• 

Transkip basil wawancara guru tentang penerpan pendekatan saintifik kurikulum 
2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo 

Nama :Fat 

Hari I Tanggal : Selasa/07 Februari 2017 

Tempat . : Depan Ruang kelas I ,_, 

Peneliti . Boleh saya berbincang bincang dengan bapak seputar . 
kegiatan belajar mengajar disekolah ini, 

Guru . Silahkan pak, apa yang bisa saya bantu? 

Peneliti . Menurut bapak, bagaimana tanggapan tentang kurilrulum . 
2013 dengan k.eadaan sosial masyarakat disini, khusu:o.ya 
untulc SDN S jatisari? 

Guru . Menurut saya semua kurik.ulum itu sama, tergantung . 
bagaimana kegiatan belajar mengajar disekolah, 
kurikulumnya bagus tapi kalau gurunya suka bolos ya sama 
saja murid - muridnya tidak akan ada perubahan. 

Peneliti . Bapak dalam kegiatan betajar apa men·ggunkan RPP? 

Guru . Ya tentu, . 
Peneliti . Apakah dalarn penyusunan rpp bapak mengerjakan sendiri? . 

Guru . 11dak . 

Penliti . Mungkin ada penjelasannya pak kenapa tidak menyusun 
sendiri? . 

Guru . Untulc penyusunan RPP itu dilakukan di KKG, kegiatan . 
penyusunan rpp biasanya dilakukan ketika memasulci awal 
tahun pelajaran baru, setiap sekolah mengirim guru dari 
kelas satu sampai kelas enam, di kkg ter.;ebut melakukan 
kerja sama kerja kelompok yang merumuskan dan 
merencanakan rpp hingga penjilidan, jadi dalam menyusun 
IJlP dilakukaan yang dilakukan di KKG tujuannya untu!c 
meringRQkA.n tugas guru,sehingga guru fokus <lalam 
pembelajaran, dari IJlP yang disnsun dan disepakati bersama 
maka dikoordinir oleh ketua KKG dan dijilid hasilnya 
keilludll!ll dlklrlill kesekolah segugus US jatlsari. 

Peneliti . Apakah selarna ini bapak pernah menyusun sendiri rpp? . 
Guru . Yatentu . 
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Peneliti . Bagaiamaoa langkah - langkah penyusunan !J>P kurikulum . 
2013 yang bapak pahami? 

Guru . Saya Jihat"dan baca silabus dulu, kemudian dari silabus saya . ' ' 
buka bulru guru dan buku siswa kemudian lihat KD dan 
indikator, setelah itu membuat pemetaan KD dan Kl, 
kemudian barn menyusun RPP I 

Peneliti . Apakah dalampenyusunan!J>p di KKG gugus 5 jatisarijuga . 
sama penyusunan langkah - Jangkahnya dengan yang 

·1 
' 

dijelaskan bapak? 
. 

Guru . Tentusama 
i -

Peneliti . Apakah !J>P yang dibuat bapak di KKG sudah menggunakan . 
pendekatan saintifik? 

Guru . Yatentu . 
Penliti . Bagaimana bapak menerapkan pendekatan saintiftk dalam . 

penyusunan !J>P yang disusun bersama di KKG? 

Guru . Untuk satu orang guru di KKG biasanya menyusun !J>P satu . 
Terna, penyusunan !J>P biasanya saya melihat KD dan 
indikator per sub tema atau pembelaj~ kemudian 
merancang kegiatan pembelajaran yang tepat merancang 
media yling tepat. 

Peneliti . Apakah dalam penyusuna lJ>P yang . disusun bapak juga . 
memuat rancangan penilaian yang sesuai dengan kegiatan 
pembelajaran dan pendekatan saintifik kurikulum 2013? ' i 

Guru . Ya tentu, !<arena itu sudah kesatuml dalam pembelajaran . 
Peneliti . Bagaimana langkah - )angkabnya dalam merancang . 

penilaian yang disusUn oleh bapak? I 
' Guru . Saya menyusun penilaian melihat yang ada dibulru guru . 

yaitu melihat KD dan Indikator pembelajaran, dan 
dikembangkan formatnya di KKG yaitu menciptakan 

I 
i 

t 
' aplikasi penilaian 

Peneliti . Dalam penyusunan !J>P bagaiaman bapak menentukan . 

-; 

i 
sumber belajar disetiap pertemuan yang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik bapak? 

Guru . Disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, . 
biasanya saya memanfaatlcan lingkungan sekitar sekolah 

j· 
I 

Paneliti . Dalarn kegiatan pendahuluan pembelajaran kegiatan apa . 
saja yang biasa bapak lakukan? 

i 
' ! 

Guru . Biasanya saya memeriksa kerapian seragarn dan kesiapan . 
siswa, sebelum pelajaran dimulai biasanya saya 
memberikan pertanyaan kegiatan apa dan hal apa yang 
manarik waktu manuiu kesekolah, sudahkah bemimatan dan 

1 • 

I 

~-
~ 
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Peneliti : 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

mencium tangan kadua orangtua, clan bertanya siapa yang 
belum mandi, setelah itu belajar apa semalam, apa ada 
kesulitan sJalam belajar, jika ada siswa yaog merasa ada 
kesulitan maka saya catat tmtang apa kesulitannya biasanya 
kesulitan para siswa dibahas ketika mau istirahat atau mau 
pulang seko\ah, 1l!ltllk mcngawali pembelajaran biasa saya 
refleksi seejenak pembelajaran yang sudah saya sampaikan. 

Dalam proses pembelajaran apakah bapak menerapkan 
pendekatan saintifik yang sesuai dengan pedoman 
kurilrulum 2013? 

Ya say a menerapkan pendekatan saintifik dalam 
pembelajaran. 

Apa saja langkah langkah yang bapak lakukan dalam 
pembelajaran saintifik? 

Peodekatan saintifik yaa, menggunkan 5 M, mengamati, 
monanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

Bagaimana proses pembelajaran penerapan pendekatan 
saintifik yang bapak lakukan dalamm kegiatan belajar? 

Ya mengikuti petunjuk yang pernah saya dapatkan dari 
pendidil(an dan latihan lrun1rulum 2013, untuk pendekatan 
saintifik itukan mencakup 5 M, 

Mengamati biasanya saya menugaskan siswa untuk 
mengamati gambar yang ada dibuku siswa, membca teks 
bacaa•n bail< koran. majalah maupun buku siswa, dan 
kadang saya tugaskan dinnnah untuk menonton TV dengan 
tema yang terkait materi pelajaran. 

Menanya biasanya yang saya terapkan yaitu setelah 
membaca teks bacaan saya bimbing siswa tentang maksdu 
dan tujuan dari teks tersebut, kemudian saya tugaskan siswa 
untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan 
pembelajaran berlangsung, ini dilakukan per siswa dulu 
kemudian setelah siswa mempunyai pertanyaan yang 
meraka buat seudirl, kemudian diowa lee kelompok 
dirembuk satu kelompok dan ditarik kesamaan pertanyaan 
yang mereka buat, setelah pertanyaan menjadi pertanyaan 
kelompok. baru saya tukar pertanyaan antar kelompok dan 
dibahas bersama 

Setalah pertanyaan antar kelompok dilllkar maka saya 
lakukan diskusi untuk membahasnya jadi setiap siswa wajib 
memberkan iawaban denoan kemampuan meraka masing -
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masing bila siswa saya kesulitan saya bimbing. Disini lab 
menalar saya terapkan tanpa disadari oleh siswa 

• Kemudiatt setelah berdiskusi dan memberlkan tanggapan 
an tar kelompok maka saya tugaskan s1swa 
mempresentasikan basil kerajnya didepan kelas. 

-
' ' I 

Peneliti . Apakah bapak menggunkan media pembelajaran? . 

Guru . Tergantung materi yang saya sampaikan, narnun biasanya . ~ 
saya menggunakan ala! dan fasilatas serta lingkungan 
disekitar sekolah, misal dalarn tema 7 kepemimpinan media ' ' ' - yang saya gunakan saya pakai struktur organisasi yang ada 
disekolah 

Peneliti . Apakah bapak menggunkan penilaian pada saat 
pembelajaran berlangsung? 

I 
Guru . Ya . 

Peneliti . Bagaimana bapak melakukan penilaian? . 
' Guru . Ya, yang saya nilai sikap, keterarnpilan dan pengetahlian 

siswa pada saat pembelajaran 

Peneliti . Biasanya apa yang bapak lakukan bila akan mengkabiri 
pembelajaran I kegiatan penutup dalam pembelajaran? 

Guru . Biasanya memberikan kesimpulan tentimg materi yang saya 
sampaikan, membrikan tugas siswa dirumah dan memberi 
garnbaran ten tang materi yang akan saya sampaikan 
selanjutnya 

Peneliti . Apa alsan bapak melakukan kegiatan tersebut? . i 
I 

Guru . Ya karena memang begitu aturannya . j 
Peneliti . Apakah dalarn penilaian bapak merwnuskan sendiri . 

lnstrumen penilaiannya? 
I 
' I 

Gum . Tidak, insrtumen penlaian disekolah ini dan segugis 5 . 
disusun dan dirancang di kegiatan KKG. Jadi guru tinggal 
menulis dan memakainya. 

' 
~ 

' I . 

Peneliti . Narnun bapak memahanti atau sudah pakar dalarn membuat . 
instrumen penilaian? ( dangan nada bercanda) 

Guru . Bisa aja bapak ini, ya paharn g paharn pak ( sambil tersnyum . 
) tapi bisa la pak 

j' 
I 

Peneliti . Bagaimana yang bapak paharni langkab - langkah . 
penyusunan penilaian? 

I 

1 

1 • 
I 
I 
I 

' 
i-
-' 
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Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 
Guru . . 
Peneliti . . 
Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 
Guru . . 

Peneliti 

Guru . . 
Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Guru . . 
Peneliti : 

Guru . . 

Ya, di KKG biasanya yang say a lakukan dengan teman 
teman melihat KD dan lndikator dibuku siswa dan guru 
kemudiaiidikembangkan 

Apakah bapak meyusun sendiri pedoman penskoran yang 
bapak lakukan untuk menilai basil belajar siswa? 

Tidak, semua yang menyangkut adrninistrasi kelas biasanya 
dikerjakan bersama sama dalam KKG 

Setahi bapak bagaimana !angkab - langkahnya waktu 
dikerjakan bersama di KKG? 

Ya intinya lihat buku siswa dan buku guru kemudian lihat 
KD dan lndikator lalu dikembangkan 

Apakah bapak mengadak.an ulangan harian? 

Ya 

Kapan biasanya bapak melakukan ulangan harlan? 

Ulangan harlan saya lakukan pada akhir subtema, akhir 
tema, UTS dan UAS 

Bagaiman proses penilaian yang bapak lakukan untuk 
11langan barian,uts dan uas? 

Penilaian saya lakukan pada saat pembelajaran berlangsung, 
dari soal ulangan harlan keterampilan siswa, penilaian 
dilalrukan dikeias kalau walctunya niemungkinkan namun 
biasanya saya bawa pulang kerumah untuk merekapnya 

Kreteria peniliao yang bagaimana bapak lakukan ? 

Ya diambil nilai yang terbaik dari per~ 

Apakah bapak melaukuan penilaian menggunakao kreteria 
modus untuk penilian sikap? 

Ya 

Bagaimana langkah- langkalmya? 

Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau terns, dengan 
cara melihat nilai yang paling sering muncul dari siswa 

Apa Bapak juga melakukan penilaian menggunakan acuan 
kriteria rerata untuk penilaian pengetahuan? 

Ya 

Bagaimana langkah - Iangkalmya? 

Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengan 
cara mengbitung nilai rata- ratanya. 
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Peneliti 

Guru 

' • 

. Apa Bapakjuga melakukan penilaian menggunakan . 
acuan k.riteria capaian optimum untuk penilaian 
keteramgilan? dan bagaimana langkah - langkahnya? 

. Ya , Biasanya itu dilakulam di akhir sub tema atau tema, . 
dengan cara melihat nilai siswa yang paling 

tinggi. 
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Lampiran4 
• 

Transkip basil wawancara guru tentang penerpan pendekatan saintifik kurikulum 
2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Kecarnatan Arjasa Kabupaten Situbondo 

j Nama :Fat 

Hari I Tanggal . . 

Tempat : depan ruang kelas VI 

Peneliti . Bapak dalam kegiatan belajar apa menggonkao RPP? . 
Guru . Ya tentu, karena RPP merupakan modal awal bagi saya . 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, meski 
memerlukan tambahan waktu untuk mencapai indikator 

I ! . 

tertentu dalam pemblelajaran 

Peneliti . Apakah dalam penyusunan rpp bapak meogerjakan sendiri? . 
Guru . Tidak, RPP disusun bersama dalarn KKG . 

Penliti . Mungkin ada penjelasannya pak kenapa tidak menyusun . 
sendiri? 

Guru . Untuk penyusnnan RPP itu biasanya dilakukan di KKG, . 
kegiatan peoyusunan rpp biasanya dilakukan ketika 
memasuki awal tahun pelajaran baru, setiap sekolab 
mengirim guru dari kelas satu sarnpai kelas enarn, di kkg 
tersebut melakukan kerja sama kerja kelompok yang 
!nerumnskan dan merencaoakan rpp bingga penji\idan, jadi 
dalarn menyusun rpp dilakukan di KKG tujnannya untuk 
meringankan tugas guru,sehingga guru fokus dalam 
pembelajaran, dari rpp yang disusun dan disepakati bersama 
malra dikoordinir oleh ketua KKG dan dijilid hasilnya 
kemudian dikirim kesekolab segui:us 05 jatisari. !tu sudah 

' 
menjadi kesepaktan bersarna karena mengingat gugus 04 

I· merupakan daerah tertinggal dengan medan tersulit yang 
ada dikabupateo situbondo, ada dua kacematan yang 
termasuk sekolab dengan maedan tersulit, di kecamatan 
Arjasa dan kecarnatan Sumber malang 

Peneliti . Apakah bapak terhoat dalarn menyusun rpp dalarn KKG? . -1 
Guru . Yatentu . j 
Peneliti . Bagaiamana langkah - langkah penyusunan rpp kurikulum . 

2013 yang bapak pahami? 

Guru . Saya lihat dan baca silabus <lulu, kemudian dari silabus saya . 
bnka buku "''"' dan buku siswa kemudian lihat KD dan 

' j 

-I 
\ I 

I . \ . 
' I 

j· 
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Peneliti . . 

Gnru . . 
Peneliti . . 

Gnru . . 
Penliti . 

Gnru . . 

Peneliti . . 

Gnru . . 
Peneliti . . 

Guru . . 

Peneliti . . 

Gnru . . 

Paneliti . . 

Gnru . . 

indikator, setelah itu membuat pemetaan KD dan Kl, 
kemudian baru menyusun RPP 

Apakah dalam penyusunan rpp di KKG gugus 5 jatisari juga 
sama penyusunan langkah - langirnhnya dengan yang 
dijelaskan bapak? 

Tentusama 

Apakah rpp yang bapak susun di KKG sudah menggunakan 
pendekatan saintifik ? 

Yatentu 

Bagaimana ba]lllk menerapkan pendekatan saintifik dalam 
penyusunan rpp yang disusun betsama di KKG? 

Untuk satu orang guru di KKG biasanya menyusun rpp satu 
Terna, penyusunan rpp biasanya saya melihat KD dan 
indikator per sub tema atau pembelajaran, kemudian 
merancang kegiatan pembelajaran yang tepat merancang 
media yang tepaL 

Apakah dalam penyusuna rpp ·yang disusun bapak juga . 
memuat rancangan penilaian yang sesuai dengan kegiatan 
pembelajaran dan pendekatan saintifik kurikulum 2013? 

Ya tentu, karena itu sudah kesatuan dalam pembelajaran 

Bagaimana langkah - langkahnya dalam merancang 
penilaian yang disusun oleh bapak? 

Saya menyusun penilaian melihat yang ada dibuku guru 
yaitu melibat KD dan !rulii,ator · pembelajaran, dan 
dikembangkan fonnalllya di KKG yaitu menciptakan 
aplikasi penilaian 

Dalam penyusunan rpp bagaiamana bapak menentukan 
sumber belajar disetiap pertemuan yang sesuai dengan 
kamkteristik peserta didik bapak? 

Disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, 
biasanya saya memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah 
dan buku siswa 

Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran kegiatan apa 
saja yang biasa bapak lalrukan? 

Biasanya saya memeriksa kerapian seragam dan kesiapan 
siswa, sebelum pelajaran dimulai biasanya saya 
memberikan pertanyaan kegiatan apa dan hal apa yang 
manarik waktumanuju kesekolah, sudahkah berpimatan dan 
mencium tangan kadua orangtua, dan bertanya siapa yang 
belum mandi, setelah itu belajar apa semalarn, apa ada 
kesulitan dalam belajar, jika ada siswa yang merasa ada 
kesulitan maim sava catat tentang ana kesulitannva biasanva 
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Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 
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kesulitan para siswa dibahas ketika mau istirahat atau mau 
pulang sekolah, untuk mengawali pembelajaran biasanya 
saya rejJeksi seejenak pembelajaran yang sudah say• 
sampaikan. Dan Jwlang saya bertanya apakah hari ini siswa 
saya siap belajar. kemudian biasnya saya menjelaskan 
manfaat matttl yang akan dipelajMI. 

Dalam proses pembelajaran apakah bapak menerapkan 
pendekatan saintifik yang sesuai dengan pedoman 
kurikulum 2013? 

Ya saya menerapkan pendekatan saintifik dalam 
pembelajaran. 

Apa saja langkah langkah yang bapak lakukan dalam 
pembelajaran saintifik? 

Pendekatan saintifik yaa, menggunkan 5 M, mengamati, 
menanya, mencoba, menalar dan mengk.omunikasikan 

Bagaimana proses pembelajaran penerapan pendekatan 
saintifik yang bapak lakukan dalanun kegiatan belajar? 

Ya mengikuti petunjuk yang pemah saya dapatkan dari 
pendidikan dan latihan kurikulum 2013, untuk pendekatan 
saintlfil< itukan mencakup 5 M, namun mengingat ada 
beberapa kendala dalam melakukan Sm maka saya 
kondisikan sesuai dengan keadaan lingkungan dan kulutur 
siswa says, 

Mengamati biasanya saya menugaskan siswa untuk 
mengarnati gambar yang ada dibuku siswa, membca teks 
j>acaaan baik koran, majalah maupun buku siswa, dan 
Jwlang saya tugaskan dirumah untuk menonton TV dengan 
tema yang terkalt materl pelajaran. 

Menanya biasanya yang saya terapkan yaitu setelah 
membaca teks bacaan saya bimbing siswa tentang maksud 
dan tujuan dari teks tersebut, kemudian saya tugaskan siswa 
untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan 
pembelajaran berlangsung, ini dilakukan per siswa dulu 
kemudian setelah siswa mempunyai pertanyaan yang 
mereka buat sendiri, kemudian dibawa ke kelompok 
dirembuk satu kelompok dan ditarik kesamaan pertanyaan 
yang mereka buat, setelah pertanyaan menjadi pertanyaan 
kelompok. baru saya tukar pertanyaan antar kelompok dan 
dibahas bersama, saya disini hanya sebagai fasilitator dan 
membimbing agara siswa tidak keluar dari pembelajaran 

Setelah pertanyaan antar kelompok ditukar maka saya 
lakukan diskusi untuk membahasnya jadi setiap siswa wajib 
memberikan iawaban dene:an kemamouan meraka masing -
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masing bila ada siswa saya kesulitan saya bimbing. Disini 
lab menalar saya terapkan tanpa disadari oleh siswa 

i 
I 
! • 

Kemudi11n setelah berdiskusi cian memberllcan tanggapan 
. 

kelompok maka tugaskan siswa antar saya 
mempresentasikan basil kerajanya didepan kelas. 

Peneliti . Apakah bapak menggunkan media pembelajaran? . 

Guru . Tergantung materi yang saya sarnpaikan, namun biasanya . 
saya menggunakan alat dan fasilatas sorta lingkungan 
disekitar sekolab, misal dalam tema 7 kepemimpinan media 

! 

~ 

I 
-1 

: . 

yang saya gtJDakan saya pakai struktur organisasi yang ada 
disekolah 

Peneliti Apakah bapak menggtJDkan penilaian pada saat 
pembelajaran berlangsung? 

Guru . Ya 

Peneliti . Bagaimana bapak melakukan penilaian? . I 
• 

Guru Ya, yang saya nilai sikap, keterarnpilan dan per.getahuan 
siswa pada saat pembelajaran 

Peneliti . Biasanya apa yang bapak lakukan bila akan mengkahiri . 
pembelajaran I kegiatan penutup dalam pembelajaran? 

Guru . Biasanya memberikan kesimpulan tell.tang materi yang saya . 
sampaikan, membrikan tugas siswa dirumah dan memberi 
gambaran tentang materi yang akan saya sarnpaikan 
selanjutnya. 

Peneliti . Apa alasan bapak melakukan kegiatan tersebut? 

Guru . Ya karena memang begitu langkah - langkah yang ada . 
dalarn k13 

PeneUti . APakah dalam penilaian bapak mennnuskan sendlri . 
instrumen penilaiarmya? 

Guru . Tida.1<, insrtumen penlaian disekolah ini dan segugis 5 
disusun dan dirancang di kegiatan KKG. Jadi guru tinggal 

-i 
' ' . 

menulis dan memakainya. 
•· 

Peneliti . Apakah bapak memahami dalam membuat instrumen . 
penilaian? 

Guru . ya paharn g paharn pak . 

i 

i .. 

Peneliti . Bagaimana yang bapak pahami langkah - langkah . 
JlCDYUS1lnllll penilaimt? 

' 

i 
• 

\. 

I 

j: 
, 

~ 
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Guru . Ya, di KKG biasanya yang say a dengar <lan pahami dengan . 
teman teman melihat KD dan lndikator dibuku siswa dan 
guru ke~udian dikembangkan 

' ' Peneliti . Apakah bapak meyusun sendiri pedoman penskoran yang . 
bapak lakukan untuk.menilai basil belajar siswa? 

Guru . Tidak, semua yang menyanglrut administrasi kolas biasanya . 

' 
dikerjakan bersama sama dalam KKG 

1. Peneliti . Setahu bapak bagaimana langkah - langkahnya waktu . 

I 
I. 

dikerjakan bersama dl KKG? 

Guru . Ya intinya lihat buku siswa dan buku guru kemudian lihat . 
KD dan lndikator lalu dikembangkan 

Peneliti . Apakah bapak mengadakan ulangan harian? . 
Guru . Ya . 

Penelitl . Kapan biasanya bapak melalrukan ulangan harian? . 

Guru . Ulangan harian saya lakukan pada akhir subtema, akhir . 
tema, UTS dan UAS 1. 

' 
Peneliti . Bagaiman proses penilaian yang bapak lakukan untuk . • 

ulangan harian,uts dan uas? 

Guru . Penilaian saya lakukan pada saat pembelajaran berlangsung, . 
dari soal ulangan barian keterampilan siswa, penilaian 
dilakukan dike!as kalau waktunya memungkinkan namun 
biasanya saya bawa pulang kerumah untuk merekapnya 

I 

I 
I 

I 
I 
' 

Peneliti . Kreteria penilian yang bagaimana bapak lakukan? 

Guru . \'a diarnbil nilai yang terbaik dari per KD . 
Peneliti Apakah bapak melaukuan penilaian menggunakan kreteria 

modus untuk penilian sikap? 

Guru . Ya . 

Peneliti . Bagaimana langkah- langkahnya? . 
-j 

! I . Guru . Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengan . 
cara melihat nilai yang paling sering muncul dari siswa. 

i I• 
Peneliti . Apa Bapak juga melakukan penilaian menggunakan acuan . 

! 

1 ,. 
kriteria rerata untuk penilaian pengetahuan? 

Guru . Ya 

Peneliti . Bagaimana langkah-langkahnya? . 

• Guru . Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, dengaa . 
cara menghitung nilai rata - ratanya. 

' ' 
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Peneliti . Apa Bapakjuga melakukan penilaian menggunakan . 
acuan kriterla capaian optimum untult penilaian 
keteraml)ilan? dan bagaimana langkah- langkehnya? 

Guru . Ya , Biasanya itu dilakukan di akhir sub tema atau tema, . 
dengan cara melihat nilai siswa yang paling tinggi. 

LampiranS 

Transkip hasil wawaneara guru mengenai hambatan guru dalam pendekatan 
saintifik kurikulum 2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten 
Situbondo 

Tempat 

Peneliti . Apa bapak menemukan hambatan dalam pelaksanaan penerapan . 
pendekatan saintifik kurlkulum 2013 di sekolah SDN 5 Jatisarl 
khusunva dikelas VI? · 

GW'U . Yatentu, . 
Peneliti . Apa saja han:lbatan yang bapak temui dalam melaksanakan . 

an ~ndekatan saintilik kurikulum 2013? 
Guru . Materi yang ada dalam buku, kurang mendalam sedangkan untuk . 

kelas VI diwaktu ujian Sekolah atau Ujian nasional materinya masib 
menggunakan KTSP . dan alokasi waktu kadang tidak sesuai apalagi 
ketika ada kegiatan kegiatan Juar sekolab seperti acara HUT R1 dan 
ke . . . swaan lainnya. 

Penliti . Ba .... aimana banak menCari solusiriVa-, . 
Guru . Ya, yang biasa saya Jakukan untuk mengatasi ha! tersebut yaitu . 

menyiapkan beberapa soal - soal ujian try out tahun kemarln untuk 
diberlkan kepada siswa diwaktu setelah istirhat kedua,dengan tetap 
raelihat indikator pembelajanm pada i>uku tema dan juga 
mendiskusikan den•an teman """' diwaktu istirahat 

Peneliti . Pembelajaran yang bopak laksanakan apa sudah sesuai dengan RPP . 
vanl!: banak susun bersama di KKG? 

Guru . Kadang ya kadang tidak:, intinya dalam pembelajanm saya sesuaikan . 
dengan kemampuan anak, misalnya ada satu materl siswa saya tidak 
memahami maka akan saya folruskan sampru benar - benar 
memahami, kurilrulumnya 13 namun pelaksanaaannya kadang tetap 
KTSP 

Peneliti . ·~ vang banak memakai media nembealaiaran? . 
Guru : Ya 
Penelili . Apa media pembelajaran yang bapak pakai sesuai dengan tujuan . 

nemebla.iaran? 
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Gum . Ya, biasanya media pembelajaran yang saya gunabn memanfaatkan . 
lin-"'·--an sekitar sekolab 

Peneliti . Apakab pemil~ sumber belajar sudab sesuai dengan tujuan . 
· "'""'belaiaran? 

Gum . Ya . 
Penliti . Apakab bapak mengalami bambatan dalam penilaian pembelajaran . 

dalam kurikulum 2013? 
Gum . Ya . 
Peneliti . Ana saia ham: a? . 
Gum . Penlaian yang begitu baoyak dan rumit sebingga bagi kami . 

membutubkan waktu yang cukup lama untuk menyelesailcannya, 
kadang tidak saya isi, raport pun begitu rumit dan wali murid jg 
kuran2 

. tentan2 isi ranot K13 
Peneliti B 

. an bnnnk' mencsri solusin'WI : 
Gum . Biasanya saya kerjakan bersarna - sama dao kerja kelompok saat . 

nertemuan KKG 

Lampiran6 

Transkip basil wawancara guru mengenai harnbatan guru dalarn pendekatan 
saintitik kurikulum 2013 di kelas VI SDN S Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten 
Situbondo . 

Tempat 

I :Fat 

~ depan ruang kelas V 
j 

Peneliti . Apa bapak menemukan bambatan dalam pelaksanaan penerapan . 
pendekatan saintifik kurilrulum 2013 di sekolah SDN S Jatisari 
kbusunya dikelas VJ? 

Guru . Ya tentu., . 
Peneliti . Apa saja bambatan yang bapak temui dalam melaksanakan . 

-neranan nendekatan saintitik kurikulum 2013? 
Guru . Materi yang ada dalam bulru, kurang mendalam sedaogkan untuk . 

kelas VI diwaktu ujian Sekolab atau Ujian nasional materinya masih 
menggunakan KTSP . dan alokasi waktu kadang tidak sesuai apalagi 
ketika ada kegiatan kegiatan luar sekolah seperti acara HUT RI dan 
kematan kesiswaan lainnya. 

Penliti . Bl'loaiJnana bnnak mencarl solusinva? 
Guru . Ya, yang biasa saya lakukan untuk mengatasi bal tersebut yaitu . 

menyiapkan beberapa soal - soal ujian try out dan juga memakai 
buku KTSP untuk materi yang lebih dalam untuk diberikan kepada 
siswa diwaktu setelab istirhat kedua,dengan tetap melihat indikator 
nembelajaran noAo buku tema 
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Peoeliti . Pembelajaran yang bapak Iaksanakan apa sudah sesuai dengan RPP . 
=n• banak susun bersama di KKG? 

Guru . K.adang ya kadang tidak, in tin ya dalam pembelajaran saya sesuaikan . 
dengan kemampuan anak, misalnya ada satu materi siswa saya tidak 
mem"hami maka akan saya fokuskan sampai benar - benar 
memabami, kurikulwnnya 13 namun pelaksanaaannya kadang tetap 
KTSP 

Peneliti . ana nanak memakai media nembealaiaran? . 
Guru . Ya . 
Peneliti . Apa media pembelajaran yang bapak pakai sesuai dengan tujuan . 

nemeblaiaran? 
Guru . Ya, biasanya media pempelajaran yang saya gunakan memanfaatkan . 

lin an sekitar sekolah 
Pcneliti . Apakah pemiliban sumber belajar sudah sesuai dengan tujuan . 

nP.mbelaiaran? 
Guru . Ya . 
Penliti . Apakah bapak mengalami hambatan dalam penilaian pembelajaran . 

dalam kurilrulum 2013? 
Guru . Ya . 
Peneliti . Ana saia bambatannya? . 
Guru . Penlaian yang begitu ban yak dan rumit sehingga bagi kamj . 

membutubkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya, 
kadang tidak saya isi, raport pun begitu rumit dan wali murid jg 

tentaru! isi ranot K 13 
Peneliti . Ba 

. bana1c mencari solusinva . 
Guru . Biasanya saya kerjakan bersama - sama dan kerja kelompok saat . 

per.emuan KKG, dan kadang saya lakukan sebisa saya kemudian 
sava konsultasi denizan teman- teman onn1. 

Lampiran 7 

Transkip basil wawancara guru mengenai bambatan guru dalam pendekatan 
saintifik kurilrulum 2013 di kelas VI SDN 5 Jatisari Keca.-natan Arjasa Kabupaten 
Situbondo 

1~Tanggal 
Tempat 

I :Fat 

'. depan ruang kelas V 

Peneliti . Apa bapak menemukan hambatan dalam pelaksanaan penerapan . 
pendekatan saintifik kurilrulum 2013 di sekolah SDN 5 Jatisari 
khusunva dikelas VI? 

Guru . Ya tentu, . 
Peneliti . Apa saja bambatan yang bapak temui dalam melaksanakan . 

~eraoan ~ndekatan saintifik kurikulum 2013? 
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r 

... -j' 
---
~-~ --·1 

' 
i 
l 

J 

Guru 

Penliti 
Guru 

Peneliti 

Guru 

Peneliti 
Guru 
Peneliti 

Guru 

Peneliti 

Guru 
Penliti 

Guru 
Peneliti 
Guru 

Peneliti 
Guru 

. Materi yang ada dalam buku, kurang mendalam sedangkan untuk . 
kelas VI diwalctu ujian Sekolah atau Ujian nasional materinya masih 
menggunakanKTSP. dan elokasi waktu kadang tidak sesuai apalagi 
KD dan silabus kadang berbeda serta ujuan nasional untuk kelas 
enam van• masih m materi nembelaiaran. 

. mencari solusinva . 
a1 . . Ya, yang biasa saya laknkan untuk mengatasi ha! tersebut yaitu . 

menyiapkan beberapa soal - soal ujian try out tabun lcemarin untuk 
diberikan kepada siswa diwaktu setelah istirhat kedua,dengan tetap 
melihat indikator nembelaiaran oada buku tema . Pembelajaran yang bapak laksanalran apa sudab sesuai dengan RPP . 
""n• ba~l- susun bersama di KKG? 

. Kadang ya kadang tidak, intinya dalam pembelajaran saya sesuaikan . 
dengan kemampuan anak, misalnya ada satu materi siswa saya tidak 
memahami maka akan saya fokuskan sampai benar - benar 
memahami, kurikulumnya 13 namun pelaksanaaannya kadang tetap 
KTSP 

: ana van" banak memakai media nembealaiaran? . Ya . 
. Apa media pembelajaran yang bapak pakai sesuai dengan tujuan . 

oemeblaiaran? . Ya, biasanya media pembelajaran yang saya gwiakan memanfaatkan . 
· · an sekitar sekolah . Apakah pemilihan sumber belajar sudah sesuai dengan tujuan . 

oembelajaran? . Ya . 
. Apakah bapak mengalami hambatan dalam penilaian pembelajanm . 

dalam kurikulmn 2013? 
. Ya . ' . Ana saia bambatann""? . 
. Penlaian yang begitu banyak dan rumit sehingga bagi kami . 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya, 
kadang tidak saya isi, rapon pun begitu rumit dan wali murid jg 
kuran• 

. tent.no isi ranot Kl 3 
. Ban~iman banak mencari solusinva . . Bil!S"llya saya kerjakan ber>ama - sama dan kerja kelompok saat . 

nP.ftemuan KK.G 
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