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MOTTO 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan  ada 

kemudahan. Sesunguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain). ” (QS. Al Insyiroh: ayat 5-7)1 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, 2014, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), 

hlm: 586 
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ABSTRAK 

 

Rifka Anna Mirataul Faidah, 2016. Peningkatan Kemampuan Menulis 

Laporan Hasil Pengamatan Melalui Pendekatan SAVI di Outdoor Pada Peserta 

Didik Kelas IV MI Ma’arif Giriloyo 1.Skripsi, Yogyakarta: Prodi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis laporan 

hasil pengamatan sebelum penerapan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, Intelektual) dan untuk mengetahui hasil  penerapan pendekatan SAVI 

dalam meningkatkan kemampuan menulis laporan hasil pengamatan peserta didik 

kelas IV. Peningkatan diupayakan mampu  mencapai kategori tinggi, sebanyak 

lebih dari 75% jumlah peserta didik yang mengalami parmasalahan ketika 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan pendekatan SAVI). 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MI Ma’arif Giriloyo 1, Imogiri, Bantul 

pada tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 27 peserta didik. Penelitian dilakukan 

sebanyak 2 siklus. Setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu, perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Jenis tindakan yang dilakukan dalam 

tindakan ini adalah penerapan pendekatan SAVI dalam kegiatan pembelajaran 

yang mengoptimalkan seluruh fungsi dari panca indera dan hasilnya berupa 

peningkatan menulis laporan hasil pengamatan peserta didik. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian  ini adalah lembar observasi kegiatan pembelajaran 

berbasis pendekatan SAVI dan lembar soal untuk peserta didik dalam membuat 

laporan hasil pengamatan dan soal untuk peserta didik. Lembar observasi kegiatan 

pembelajaran dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Kriteria keberhasilan 

dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif peserta didik dapat melakukan 

pengamatan dan dapat memahami materi yang dipelajari sehingga kemampuan 

menulis peserta didik meningkat sekurang-kurangnya yaitu 75% dari jumlah 

peserta didik memiliki nilai lebih dari 76. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis laporan hasil 

pengamatan peserta didik sebelum penerapan  pendekatan SAVI sebesar 48,14%. 

Sedangkan hasil dari penerapan pendekatan SAVIdalam meningkatkan 

kemampuan menulis laporan hasil pengamatan setelah diadakan siklus 1 

mendapatkan hasil 55,56%, pada siklus ke II meningkat menjadi 77,78% dari 

jumlah peserta didik yang mendapat nilai  lebih dari 76. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kemampuan menulis laporan hasil pengamatan peserta didik 

kelas IV MI Ma’arif Giriloyo 1 melalui pendekatan SAVI mengalami peningkatan 

setelah menggunakan pendekatan SAVI. 

 

Kata Kunci: Pendekatan SAVI, Kemampuan Menulis Laporan Pengamatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Pandangan al-Qur’an terhadap aktivitas pembelajaran, antara lain 

dapat dilihat dalam kandungan surat  Al Baqarah ayat 31-33: 

(13وعهى ءادو األسًبء كههب ثى عرضهى عهى انًالئكة فقبل أَبئىَي بأسًبء هؤالء إٌ كُحى صبدقيٍ)  

(13ى)قبنىا سبحبَك ال عهى نُب إال يب عهًحُب إَك أَث انعهيى انحكي  

قبل يبآدو أَبئهى بأسًبئهى فهًب أَبأهى بأسًبئهى قبل أنى أقم نكى إَي أعهى غيب انسًىات واألرض 

(11وأعهى يب جبدوٌ ويب كُحى جكحًىٌ)  

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang orang-orang yang benar!". 
1
 

Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain 

dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah 

Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama 

benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama 

benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, 

bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?". 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, 2007, Yasmina Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema), hlm: 6 
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Menurut Prof. Dr. Quraish Shihab, ayat ini menginformasikan 

bahwa manusia dianugrahi ALLAH potensi untuk mengetahui nama-nama 

atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, angin dan 

sebagainya. Dan ia juga dianugrahi untuk berbahasa. Itulah sebabnya maka 

pengajaran bagi anak-anak bukanlah dimulai melalui pengajaran “kata 

kerja”, tetapi terlebih dahulu mengenal nama-nama. Ini ayah, Ibu, anak, 

pena, buku dan lain sebagainya.
2
  

Saat ini secara sadar dapat dikatakan bahwa semakin sebuah 

penelitian mendekati lingkungan kerja pembelajar, maka semakin besar 

pemahaman, pengingatan, dan penerapan sekembali ditempat belajar. Ini 

memberikan arti bahwa seseorang perlu memproses lebih dari sekedar 

fakta-fakta dan konsep untuk dapat termotivasi belajar secara efektif, untuk 

mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan, menjadi terampil di dalam 

pembelajaran tersebut dan dapat menggunakannya secara konsisten saat di 

luar pembelajaran, peserta didik harus mampu mengalaminya secara 

langsung.
3
 

Seorang ahli juga mengemukakan bahwa bagi mereka yang 

melakukan suatu praktik terhadap apa yang mereka pelajari memungkinkan 

mereka mengubah teori menjadi “Praktik” yang mudah diingat. Kemudian 

dijelaskan pula bahwa telah umum disepakati bahwa hanya sekitar 20% apa 

yang kita komunikasikan adalah dari apa yang kita nyatakan dalam kata-

                                                           

2
 Quraish Shihab, Prof, Dr, 2010, Tafsir Al-Mishbah  Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, (Pisangan Ciputat: Lentera Hati) Vol. I hlm: 176-177 
3
 Meil Silberman, 2015, Hanbook Experiential Learning Strategi Pembelajaran Dari 

Dunia Nyata, (Jakarta: Nusa Media), hlm: 2 
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kata dan 80% adalah hasil dari komunikasi non-verbal, bagaimana sesuatu 

itu dikatakan dan bahasa tubuh yang menyertainya. Konfusius pernah 

berkata bahwa “Saya dengar dan saya lupa, saya melihat dan saya 

mengetahui, saya melakukan dan saya ingat”.
4
 

Dari tiga pernyataan Konfusius kemudian dimodifikasi oleh Silbermen 

dalam bukunya menyatakan bahwa “Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya 

dengar dan lihat, saya sedikit ingat. Yang saya dengar, saya pertanyakan, dan 

diskusikan dengan orang lain, saya mulai pahami. Dari yang saya dengar, saya 

lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang 

saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai”
5
 

Samatowa berpendapat pula bahwa model belajar yang cocok untuk 

anak Indonesia adalah belajar melalui pengalaman langsung (learning by 

doing). Model belajar dengan pengalaman dapat memperkuat daya ingat anak 

dan dapat menggunakan alat-alat dan media yang ada di lingkungan anak itu 

sendiri. Piaget juga mengemukakan bahwa pengalaman langsung yang 

memegang peran penting sebagai pendorong tingkatan perkembangan kognitif 

anak.
6
 

Melakukan pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk 

mengamati langsung dapat membantu pembentukan kerja otak anak dan dapat 

menimbulkan hubungan antara rangsangan dengan cara kerja otak anak 

tersebut sehingga dapat digunakan kembali. Pemberian pembelajaran dengan 

                                                           
4
 Colin Rose, dkk, 2012, Accelerated Learning For The 21st Century Cara Belajar Cepat 

Abad XXI (Bandung: Nuansa), hlm: 164-166 
5
 Melvin L Silbermen, 2004, Active Learning: 101 Cara Belajar Aktif, (Bandung: 

Nusamedia), hlm: 23  
6
 Usman Samatowa, 2011, Pembelajaran IPA Sekolah Dasar, (Jakarta: Indeks), hlm: 5 
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menggunakan pengalaman langsung ini lebih memungkinkan seorang peserta 

didik memberikan peluang sukses lebih besar.
7
 Susan Bosak dalam bukunya 

mengatakan bahwa setelah anak-anak mengamati sesuatu dan merumuskan 

gagasan, mereka memiliki hasrat alami untuk mengkomunikasikannya yakni 

menyajikan gagasan tersebut ke beberapa bentuk eksternal.
8
 

Tantangan pendidikan saat ini adalah bagaimana suatu pembelajaran 

disampaikan dengan hasil yang melekat pada diri peserta didik. Peserta didik 

bukan hanya belajar di kelas dengan proses pembelajaran yang menanamkan 

pemahaman bahwa belajar adalah proses menghafal, membaca buku, 

mendengarkan penjelasan guru saja, akan tetapi suatu pembelajaran yang 

diharapkan adalah peserta didik dapat secara langsung belajar saat mereka 

berada di luar kelas dengan berbagai macam kondisi lingkungan suatu 

pembelajaran. 

Sehubungan dengan itu, Kemdikbud merumuskan garis besar 

perubahan pola pikir sebagai berikut (dikembangkan dari pelatihan kurikulum 

2013). (1) Sumber belajar tidak terbatas pada guru dan buku teks (2) Kelas 

bukan satu-satunya tempat belajar (3) Belajar dengan beraktivitas (4) 

Menggunakan pendekatan saintifik, melalui: mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, dan mengkomunikasikan (5) Merangsang peserta didik untuk suka 

bertanya, bukan guru yang sering bertanya (6) Mendorong peserta didik untuk 

mencari tahu, bukan diberi tahu (7) Pembelajaran pengetahuan dan 

                                                           
7
 Hellen Ward, 2010, Pengajaran Sains Berdasarkan Cara Kerja Otak, ( Jakarta: Indeks), 

hlm: 49  
8
 Susan Bosak, 2011, Mengenal Sains,Buku Referensi Menyangkut Fakta, Proyek, Dan 

Kegiatan, (Jakarta: Indeks), hlm: 10  
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keterampilan secara langsung, dan secara tidak langsung ditujukan untuk 

membentuk sikap (8) Menekankan kolaborasi melalui pengerjaan proyek (9) 

Menekankan pada proses yang dilakukan secara prosedural (10) Mendahulukan 

pemahaman Bahasa Indonesia (11) Menekankan pada High Order Thinking 

Skill (HOTS), dan kemampuan berasumsi secara realistik (12) Pentingnya data 

yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan.
9
 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukanpenulis, 

diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan pembelajaran Tematik 

yang telah terlaksana. Antara lain:  selama ini guru sibuk dengan penilaian 

yang cukup banyak setelah menggunakan kurikulum 2013, selama ini guru 

juga menggunakan proses pembelajaran konvensional. Proses pembelajarannya 

sesuai dengan buku guru yang sudah ada, namun tidak melakukan inovasi baru 

dalam proses pembelajarannya. Dengan demikian guru belum terdorong untuk 

melakukan inovasi pembelajaran diluar kelas, yang sebenarnya lingkungan 

sekolah dapat digunakan sebagai suatu lingkungan belajar yang sangat 

membantu, tidak  menjadikan pembelajaran terpaku di kelas.
10

 

Pada proses pembelajaran tugas guru adalah memberikan kemudahan 

belajar kepada peserta didik, dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber 

belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran 

yang berupa hapalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik belajar. Lingkungan belajar yang kondusif 

                                                           
9
 Mulyasa, 2014, Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya), hlm: 48-49 
10

 Hasil observasi dan wawancara dengan Guru kelas IV MI Ma’arif Giriloyo 1 pada 

tanggal 3 September 2016 
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sangat menunjang pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran secara 

keseluruhan.
11

 

Pada saat observasi juga ditemukan bahwa pada Tema 3 pembelajaran 

3, peserta didik sangat aktif dengan materi pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik, peserta didik tertarik dengan pembelajaran yang bersifat 

keterampilan. Terbukti dengan nilai peserta didik diatas KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) sebanyak 19 peserta didik. Sebanyak 6 siswa mendapat 

nilai sesuai KKM yaitu 75 dan 13 peserta didik mendapat nilai diatas 75 dan 

nilai tertinggi yang didapat peserta didik adalah 90. Dari data tersebut 

membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara langsung dan 

melakukan praktik akan membuat peserta didik semakin tertarik untuk belajar 

terutama lebih luas wawasannya ketika peserta didik diminta untuk menuliskan 

laporan pengamatan atas apa yang mereka lakukan dan temukan saat 

melakukan praktik belajar.
12

 

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa guru jarang menggunakan 

metode belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar, dikarenakan 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengkondisikan peserta didik. Pada saat 

peserta didik melakukan keterampilan praktik, guru hanya menggunakan 

lembar penilaian yang ada di buku peserta didik, tidak ada inovasi dan 

pengembangan dari penilaian praktikum peserta didik tersebut yang nantinya 

dalam penilaian pengamatan tersebut diambil nilai Bahasa Indonesia. Pada 

                                                           
11

 Mulyasa, H. E, 2013, Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya), hlm: 110  
12

 Hasil observasi dengan Guru kelas IV MI Ma’arif Giriloyo 1 pada tanggal 28 

September 2016 
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kompetensi dasar Bahasa Indonesia peserta didik diharapkan mampu menulis 

laporan hasil pengamatan dengan benar dan menggunakan bahasa yang 

komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan. Dari hasil pengamatan dan 

wawancara yang dilakukan penulis, diperoleh beberapa informasi yang 

berkaitan dengan pembelajaran Tematik yang telah terlaksana. Antara lain:  

selama ini guru sibuk dengan penilaian yang cukup banyak setelah 

menggunakan kurikulum 2013, selama ini guru juga menggunakan proses 

pembelajaran konvensional. Proses pembelajarannya sesuai dengan buku guru 

yang sudah ada, namun tidak melakukan inovasi baru dalam proses 

pembelajarannya. Dengan demikian guru belum terdorong untuk melakukan 

inovasi pembelajaran di luar kelas, yang sebenarnya lingkungan sekolah bisa 

digunakan sebagai suatu lingkungan belajar yang sangat membantu, tidak  

menjadikan pembelajaran terpaku di kelas. Pada keterampilan menulis laporan 

hasil pengamatan ini dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

penulis, diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan pembelajaran 

Tematik yang telah terlaksana. Antara lain:  selama ini guru sibuk dengan 

penilaian yang cukupbanyak setelah menggunakan kurikulum 2013, selama ini 

guru juga menggunakan proses pembelajaran konvensional. Proses 

pembelajarannya sesuai dengan buku guru yang sudah ada, namun tidak 

melakukan inovasi baru dalam proses pembelajarannya. Dengan demikian guru 

belum terdorong untuk melakukan inovasi pembelajaran di luar kelas, yang 

sebenarnya lingkungan sekolah bisa digunakan sebagai suatu lingkungan 

belajar yang sangat membantu, tidak  menjadikan pembelajaran terpaku di 
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kelas diharapkan mampu mengembangkan ide atau gagasannya dalam sebuah 

laporan.
13

 

Dari kompetensi Bahasa Indonesia yang digunakan dalam 

pembelajaran, peserta didik diminta untuk membuat laporan yang penilaiannya 

diambil dari peserta didik mengisi soal yang sudah ada dibuku siswa. Pada 

buku siswa tersebut peserta didik diminta untuk mengisi tabel yang sudah 

tersedia, dengan format soal yang harus diisi antara lain; nama percobaan, 

tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, hasil percobaan, kesimpulan.  

Pandangan dari berbagai kalangan juga diketahui bahwa dari keempat 

aspek tersebut menulis merupakan hal yang sangat pokok. “Mencatat dapat 

menjadikan daya ingat enam kali lebih kuat”. Dari ungkapan tersebut 

kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pembelajaran akan mudah 

diterima peserta didik dan mudah diingat dengan adanya tulisan.Dari 

pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran diketahui bahwa 

selama ini masih menggunakan pembelajaran konvensional dengan disesuaikan 

materi ajar yang tercantum pada buku guru. Namun dengan proses 

pembelajaran konvensional tersebut, dilihat dari peningkatan peserta didik 

dalam menulis laporan hasil pengamatan, peserta didik kurang dapat 

mengembangkan penyampaiannya, baik dari segi bahasanya maupun tulisan 

yang masih terdapat beberapa kesalahan.
14

 

Dalam proses belajar konvensional yang telah dilakukan di dalam  

kelas, peserta didik memiliki karakteristik lebih cenderung menggunakan 

                                                           
13

Hasil wawancara dengan Guru kelas  IV MI Ma’arif Giriloyo tanggal 5September  
14

 Femi Olivia, 2009, Tools For Skills: Teknik Mencatat (Jakarta: Gramedia), hlm: 9 
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indera penglihatan danindera pendengaran mereka. Pada pembelajaran 

konvensional tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang antara lain 

pemahaman yang diperoleh peserta didik cenderung kurang, dikarenakan 

peserta didik bosan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik banyak yang 

berbicara dengan temannya. Pemahaman peserta didik ketika diminta membuat 

laporan setelah melakukan pengamatan juga  terbatas karena pemahaman 

mereka yang minim. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dari problem 

tersebut akan lebih baik lagi jika dalam proses pembelajaran Tematik 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan SAVI dan juga penilaian 

ketepatan yang dilakukan dengan cara penilaian menulis laporan hasil 

pengamatan yang sangat mendukung adanya kurikulum 2013 berbasis tematik 

dalam pembelajarannya.  

Pengamatan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, visual, Intelektual) 

merupakan salah satu pendekatan yang mengikutsertakan lingkungan fisik, 

emosi, dan sosial dalam proses pembelajaran sehingga lingkungan dapat 

menggugah semangat belajar peserta didik. Pendekatan ini merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang menghubungkan gerak fisik dan aktivitas 

intelektual serta mengarahkan peserta didik dalam mencari berbagai alternatif 

informasi dan strategi dalam memecahkan permasalahan serta menguatkan 

pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari berbagai sumber melalui panca 

indra. Adapun unsur-unsur pendekatan SAVI, adalah: 1. Somatis (S) yaitu 

peserta didik dapat belajar bergerak dan berbuat; 2. Auditori (A) yaitu peserta 

didik dapat berbicara dengan berbicara dan mendengar; 3. Visual (V) yaitu 
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belajar berbicara dan mengamati; 4. Intelektual (I) yaitu peserta didik dapat 

belajar dengan memecahkan masalah.
15

 

Pendekatan SAVI tersebut sejalan dengan pendapat De Porter dalam 

bukunya mengemukakan tiga modalitas belajar yang dimiliki seseorang. Ketiga 

modalitas tersebut adalah: modalitas visual, modalitas auditorial, dan modalitas 

kinestetik (somatis). Peserta didik yang belajar dengan visual, belajar melalui 

apa yang mereka lihat. Peserta didik yang belajar dengan auditorial, belajar 

melakuan melalui apa yang mereka dengar dan apa yang mereka ungkapkan. 

Peserta didik yang belajar kinestetik (somatis) mereka belajar dengan gerak 

dan sentuhan. Dengan demikian untuk menunjang pembelajaran yang aktif atau 

dengan kata lain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, selain 

menggunakan media pembelajaran hendaknya guru menggunakan pendekatan 

yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik.
16

 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih 

dalam dan tertarik untuk membahas sebuah penelitian dengan judul “ 

Peningkatkan Kemampuan Menulis Laporan Hasil Pengamatan Melalui 

Pendekatan SAVI di Outdoor Pada Peserta Didik Kelas IV MI Ma’arif 

Giriloyo 1”. 

 

 

 

                                                           
15

Dave Meier, 2005, The Accelerated Learning Handbook: Panduan Kreatif dan Efektif 

Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan, (Bandung: Kaifa) hlm: 93-100 
16

Bobbi De Porter, dkk, 2005, Quantum Teaching Mempraktekkan Quantum Learning di 

Ruang-Ruang Kelas (Bandung: Kaifa), hlm: 110 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran tematik di kelas IV 

MI Ma’arif Giriloyo 1, Imogiri, Bantul, yaitu: 

1. Peserta didik memiliki kecenderungan untuk tidak aktif dalam 

pembelajaran dan tidak aktif bertanya ketika menemui kesulitan. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif, sehingga 

guru lebih sering menggunakan metode ceramah bersifat konvensional. 

3. Peserta didik terkadang merasa bosan ketika pembelajarannya bersifat 

konvensional. 

C. Pembatasan Masalah Dan Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi 

penelitian pada peningkatan  kemampuan  peserta didik dalam menulis laporan 

hasil pengamatan tentang siklus daur hidup makhluk hidup. Adapun untuk 

meningkatkan kemampuan menulis laporan hasil pengamatan tersebut penulis 

menggunakan pendekatan SAVI dengan beberapa kriteria penilaian yang telah 

disesuaikan dengan teori menurut para ahli. Penelitian ini difokuskan kepada 

hasil menulis laporan pengamatan peserta didik setelah adanya perbedaan 

pendekatan pembelajaran yang biasanya menggunakan pembelajaran 

konvensional di dalam kelas, dengan menggunakan pendekatan SAVI di 

outdoor pada peserta didik kelas IV MI Ma’arif Giriloyo 1, Wukirsari, Imogiri, 

Bantul. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan peserta didik kelas IV dalam menulis laporan 

hasil pengamatan sebelum penerapan pendekatan SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, dan Intelektual) dalam Pembelajaran Tema 6 “Cita-

citaku”  pembelajaran 2 di MI Ma’arif Giriloyo 1, Giriloyo, 

Wukirsari, Imogiri, Bantul? 

2. Bagaimana hasil dari penerapan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual) untuk meningkatkan kemampuan menulis 

laporan hasil pengamatanpeserta didik kelas IV dalam memahami 

materi Tema 6 “Cita-citaku” pembelajaran 2 di  MI Ma’arif Giriloyo 

1, Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kemampuan kelas IV dalam menulis laporan hasil 

pengamatan tentang materi Pembelajaran Tema 6 “Cita-citaku” 

pembelajaran 2 (Siklus daur hidup makhluk hidup) sebelum penerapan 

pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual) dalam 

Pembelajaran Tema 6 “Cita-citaku” pembelajaran 2 di MI Ma’arif 

Giriloyo 1, Wukirsari, Imogiri, Bantul. 

2. Untuk mengetahui hasil dari penerapan pendekatan SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, dan Intelektual) dalam meningkatkan kemampuan 

menulis laporan hasil pengamatan peserta didik kelas IV  dalam 

materi Pembelajaran Tema 6 “Cita-citaku” pembelajaran  di MI 

Ma’arif Giriloyo 1, Wukirsari, Imogiri, Bantul. 
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F. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini adalah agar dapat memberikan jawaban dari 

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

a. Dapat memberikan informasi dan masukan kepada guru tentang 

penerapan Pendekatan SAVI dalam meningkatkan kemampuan 

menulis laporan hasil pengamatan. 

b. Dapat memberikan konstribusi pemikiran bagi guru dalam memilih 

pendekatan pembelajaran dalam dunia pendidikan terutama 

pendekatan SAVI. 

c. Mendorong dan memberikan inovasi untuk meningkatkan 

profesionalisme guru. 

2. Bagi peserta didik 

a. Dapat meningkatkan kemampuan menulis hasil laporan 

pengamatan tentang materi Pembelajaran Tema 6 “Cita-citaku” 

pembelajaran 2 (Siklus daur hidup makhluk hidup). 

b. Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi 

Pembelajaran Tema 6 “Cita-citaku” pembelajaran 2 terhadap 

materi Siklus daur hidup makhluk hidup. 

c. Dapat meningkatkan keakraban peserta didik dengan sesama 

peserta didik dan peserta didik dengan guru yang berkaitan. 

d. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 
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e. Memiliki rasa setia kawan, kerja sama dan tanggung jawab. 

f. Peserta didik dapat berfikir kritis dan kreatif dalam memecahkan 

masalah melaui pembelajaran di luar kelas dengan pendekatan 

SAVI. 

3. Bagi madrasah 

a. Untuk meningkatkan kualitas proses padaPembelajaran Tema 6 

“Cita-citaku”  pembelajaran 2 di MI Ma’arif Giriloyo 1, Wukirsari, 

Imogiri, Bantul. 

b. Memberi masukan pada madrasah tentang salah satu cara 

meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik di madrasah 

tersebut. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa tindakan yang telah dilakukan pada saat proses 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan pendekatan SAVI dapat 

meningkatkan kemampuan menulis laporan hasil pengamatan peserta didik 

adalah sebagai berikut:  

1. Hasil kemampuan menulis laporan hasil pengamatannya adalah masih 

terdapat lebih dari setengah jumlah peserta didik satu kelas yaitu sebanyak 

14 peserta didik yang mendapatkan nilai kurang dari 75 dari jumlah 

keseluruhan 27 peserta didik.    

2. Berdasarkan perhitungan hasil tes yang dikerjakan peserta didik, 

kemampuan menulis laporan hasil pengamatan peserta didik dari sejumlah 

27 peserta didik yang mendapatkan nilai lebih dari 76 dari sebelum 

tindakan mencapai 48,14%, dalam siklus I mencapai 55,56%, sedangkan 

dalam siklus II mencapai 77,78%. Dan masing-masing dari pra tindakan 

menuju siklus I mengalami peningkatan persentase sebesar 7,42%. 

Selanjutnya siklus I menuju siklus II mengalami peningkatan sebesar 

22,22%. Dari data tersebut maka dapat disimpuklan bahwa dalam 

kemampuan menulis laporan hasil pengamatan peserta didik mengalami 

peningkatan yang signifikan. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran Pembelajaran Tema 6 “Cita-citaku” pembelajaran 2 

diperlukan peningkatan kemampuan menulis laporan hasil pengamatan 

peserta didikyang meliputi beberapa hal: 

1. Kegiatan pembelajaran Tema 6 „‟Cita-citaku‟‟ pembelajaran 2 

hendaknya selalu memberikan kesempatan peserta didik secara 

langsung untuk memperoleh pengetahuan sendiri salah satunya dengan 

menggunakan pendekatan SAVI. 

2. Pendekatan SAVI sangat mudah untuk dikolaborasikan dengan 

metode-metode, model pembelajaran lainnya sehingga guru leluasa 

untuk mengkombinasikannya. 

3. Diperlukan kreativitas guru yang lebih dalam penerapan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI.  
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Foto Pelaksanaan Proses Pembelajaran Siklus I Dan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik mengerjakan soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik melakukan 

pengamatan yang ada di power 

point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membimbing peserta didik 
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Peserta didik mempresentasikan 

hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik melakukan 

pengamatan di luar kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan materi yang 

ada di buku peserta didik 
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Lampiran 1 

Daftar Nilai Keterampian Siswa Sebelum Dilakukan Tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa Nilai Keterampilan 

1. M. Syaiful Anan 80 

2. Veti Tiarmahesta 82 

3. Mhammad Ngabdul Razzaq 70 

4. Redo Muhammad 70 

5. Nur Hidayah 70 

6. Ahsin Aknaana 90 

7. Muhammad Hilmi Fadh 82 

8. Muhammad Roiq Rafidain 85 

9. Aista Linda Nur Hidayah 75 

10. Linda Liani 86 

11. Anggita Titanika Pratiwi 70 

12. „Anindya Praba Mutiara 85 

13. Raechan Azkka Muhammad 70 

14. Amalina Idzni „Arifah 78 

15. Nabila Qurratul „Aini Nazifa 90 

16. Jehan Arsyad Setyawan 75 

17. Annisa Septiana R 75 

18. Wahyu Eza Gianturi - 

19. Rendy Verdiansyah 75 

20. Muhammad Reza Mumtaza 76 

21. Muhammad Faisal Hanif 80 

22. Fadhil Zulfikar Fachrudin 78 

23. Nanda Egi Firmansyah 90 

24. Mirzania Zahra Mauladin - 

25. Taza‟ Muhammad Rizal 75 

26. Taufiqi Muhammad Rizal 90 

27. Syaifulah Yusuf 75 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : MI Ma’arif Giriloyo 1 

Kelas/Semester : IV/II 

Tema/Subtema :  Cita-Citaku/ Hebatnya Cita-Citaku 

Pembelajaran  :  2 

Alokasi Waktu :   2 x 35 menit (1 X pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya . 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

yang dijumpainya dirumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang  jelas,  sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

IPA  

3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta 

mengaitkan dengan upaya pelestariannya 

4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada 

di lingkungan sekitarnya, dan slogan upaya pelestariannya 
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C. Indikator  

- Siswa dapat membandingkan siklus hidup beberapa makhluk hidup 

- Siswa dapat membuat skema siklus hidup beberapa makhluk hidup 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda siswa 

dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. 

2. Dengan membandingkan siklus mahluk hidup yang berbeda siswa 

dapat melaporkannya dengan tepat.  

E. Media/Alat Pembelajaran/Sumber Belajar 

 White board 

 Spidol  

 Buku Tematik Kelas IV tema 6 “Cita-Citaku” 

 Power point 

 Lingkungan sekitar 

 Soal  

F. Kegiatan Pembelajaran 

No.  Kegiatan guru  Kegiatan siswa  Alokasi 

Waktu 

Unsur 

SAVI 

1. Kegiatan pendahuluan  5 menit  

Guru membuka 

pelajaran dengan salam 

dan meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

do‟a 

Siswa menjawab 

salam dan 

dilanjutkan 

berdo‟a 

 

Guru menyampaikan 

tujuan, indikator, materi 

dan metode 

pembelajaran. 

Siswa 

menyimak apa 

yang 

disampaikan 

guru 

 

Guru memotivasi siswa 

denan megajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang akan 

dipelajari 

  

2 
 

Kegiatan inti  55 menit  

Guru memberi 

pertanyaan mengenai 

Siswa aktif 

merespon 

Somatis 

& 
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metamorfosis hewan 

yang telah disampaikan 

sebelumnya 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru 

Auditori 

Guru menyampaikan 

materi selanjutnya 

mengenai jenis 

metamorfosis, dan 

peenjelasan mengenai 

metamorfosis belalang 

melalui power point 

Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

 

   

Guru meminta siswa 

untuk berkelompok, 

tiap satu kelompok 

terdiri dari 3 siswa 

Siswa 

berkelompok 

Somatis 

Guru meminta siswa 

untuk membuat laporan 

mengenai hasil yang di 

amati  

Siswa membuat 

laporan sesuai 

hasil yang 

diamati 

Somatis 

& 

Intelektua

l 

Guru ikut serta dalam 

mendampingi siswa, 

mengawasi, dan 

melakukan penilaian 

terhadap siswa. 

  

Guru meminta 

perwakilan satu siswa 

dari setiap kelompok 

untuk 

mempresentasikan hasil 

karya kelompoknya 

Perwakilan 

kelompok yang 

dipilih 

mempresentasik

an hasil karya 

kelompoknya 

Aditori  

 

Konfirmasi 

  

Guru memberikan 

penjelasan tambahan 

dengan menggunakan 

gambar siklus daur 

hidup belalang  

Siswa 

mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan yag 

diberikan oleh 

guru 

Visual & 

Auditori  

 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

Siswa bertanya 

engenai materi 

yang belum 

dipahami 

Auditori  

Guru memberikan tugas 

berupa soal untuk 

Siswa menulis 

tugas yang 

Intelektua

l  
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dikerjakan di kelas kerjakan dalam 

kelas 

3. Kegiatan penutup  10 menit  

Guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

secara keseluruhan 

dengan cara 

menjelaskan siklus daur 

hidup belalang yang 

ada di papan tulis 

sebagai penguatan 

konsep kepada siswa 

Siswa 

mendengarkan 

dengan seksama 

Auditori  

Guru memberikan 

motivasi belajar kepada 

siswa  

  

Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan 

salam 

Siswa menjawab 

salam dari guru 

 

 

G.  Teknik Penilaian 

Sikap  : Observasi 

Pengetahuan : Tes tulis  

Keterampilan : Kinerja siswa 

H. Bentuk Instrumen 

Terlampir  

  

      Bantul, 25 Januari 2017 

       

 

 Mengetahui, 

 Guru kelas    Penulis 

 

 

 Siti Nur Hidayati, S.Pd  Rifka Anna M.F 

 NIP. 198309282009122002  NIM:13480033 
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Lampiran  3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : MI Ma’arif Giriloyo 1 

Kelas/Semester : IV/II 

Tema/Subtema :  Cita-Citaku/ Hebatnya Cita-Citaku 

Pembelajaran  :  3 

Alokasi Waktu :   2 x 35 menit (1 X pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya . 

6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

yang dijumpainya dirumah dan di sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang  jelas,  sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

IPA  

3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta 

mengaitkan dengan upaya pelestariannya 

4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada 

di lingkungan sekitarnya, dan slogan upaya pelestariannya 
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C. Indikator  

- Siswa dapat membandingkan siklus hidup beberapa makhluk hidup 

- Siswa dapat membuat skema siklus hidup beberapa makhluk hidup 

- Siswa dapat membuat slogan pelestarian makhluk hidup 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan membaca teks “Manfaat Makhluk Hidup di Sekitar 

Kita”, dan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut, siswa dapat 

menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan 

benar. 

2. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa membuat 

laporan hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dengan 

benar.    

E. Media/Alat Pembelajaran/Sumber Belajar 

 White board 

 Spidol  

 Buku Tematik Kelas IV tema 6 “Cita-Citaku” 

 Buku teks 

 Gambar hewan dan tumbuhan  

 Lingkungan sekitar 

 Soal  

F. Kegiatan Pembelajaran 

No.  Kegiatan guru  Kegiatan siswa  Alokasi 

Waktu 

Unsur 

SAVI 

1. Kegiatan pendahuluan  5 menit  

Guru membuka 

pelajaran dengan salam 

dan meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

do‟a 

Siswa menjawab 

salam dan 

dilanjutkan 

berdo‟a 

 

Guru menyampaikan 

tujuan, indikator, materi 

dan metode 

pembelajaran. 

Siswa 

menyimak apa 

yang 

disampaikan 

guru 

 

Guru memotivasi siswa   
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denan megajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang akan 

dipelajari 

2 
 

Kegiatan inti  55 menit  

Guru memberi 

pertanyaan mengenai 

manfaat makhluk hidup 

di lingkungan sekitar 

Siswa aktif 

merespon 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru 

Somatis 

& 

Auditori 

Guru menyampaikan 

materi selanjutnya 

mengenai siklus daur 

hidup makhluk hidup, 

dan manfaatnya 

dilingkungan sekitar.  

Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

 

 Guru meminta siswa 

untuk berkelompok, 

tiap satu kelompok 

terdiri dari 3 siswa 

Siswa 

berkelompok 
Somatis 

Guru meminta siswa 

untuk melakukan 

pengamatan diluar kelas 

  

Guru meminta siswa 

untuk membuat laporan 

mengenai hasil yang di 

amati  

Siswa membuat 

laporan sesuai 

hasil yang 

diamati 

Somatis 

& 

Intelektua

l 

Guru ikut serta dalam 

mendampingi siswa, 

mengawasi, dan 

melakukan penilaian 

terhadap siswa. 

  

Guru meminta 

perwakilan satu siswa 

dari setiap kelompok 

untuk 

mempresentasikan hasil 

karya kelompoknya 

Perwakilan 

kelompok yang 

dipilih 

mempresentasik

an hasil karya 

kelompoknya 

Aditori  

 

Konfirmasi 

  

Guru memberikan 

penjelasan tambahan 

dengan menggunakan 

lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar 

Siswa 

mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan yag 

Visual & 

Auditori  
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diberikan oleh 

guru 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

Siswa bertanya 

engenai materi 

yang belum 

dipahami 

Auditori  

Guru memberikan tugas 

berupa soal untuk 

dikerjakan di kelas 

Siswa menulis 

tugas yang 

kerjakan dalam 

kelas 

Intelektua

l  

3. Kegiatan penutup  10 menit  

Guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

secara keseluruhan di 

depan sebagai 

penguatan konsep 

kepada siswa 

Siswa 

mendengarkan 

dengan seksama 

Auditori  

Guru memberikan 

motivasi belajar kepada 

siswa  

  

Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan  

membaca hamdalah 

bersama dan salam 

Siswa menjawab 

salam dari guru 

 

 

G.  Teknik Penilaian 

Sikap  : Observasi 

Pengetahuan : Tes tulis  

Keterampilan : Kinerja siswa 

H. Bentuk Instrumen 

Terlampir  

      Bantul, 26 Januari 2017  

   

 Mengetahui, 

 Guru kelas    Penulis  

 

 

 Siti Nur Hidayati, S.Pd  Rifka Anna M.F 

 NIP. 198309282009122002  NIM:13480033 
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Lampiran  4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : MI Ma’arif Giriloyo 1 

Kelas/Semester : IV/II 

Tema/Subtema :  Cita-Citaku/ Hebatnya Cita-Citaku 

Alokasi Waktu :   2 x 35 menit (1 X pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

9. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya . 

10. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga. 

11. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

yang dijumpainya dirumah dan di sekolah. 

12. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang  jelas,  sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

IPA  

3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta 

mengaitkan dengan upaya pelestariannya 

4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada 

di lingkungan sekitarnya, dan slogan upaya pelestariannya 

C. Indikator  

- Siswa dapat membandingkan siklus hidup beberapa makhluk hidup 
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- Siswa dapat membuat skema siklus hidup beberapa makhluk hidup 

D. Tujuan Pembelajaran 

3. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda siswa 

dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. 

4. Dengan membandingkan siklus mahluk hidup yang berbeda siswa 

dapat melaporkannya dengan tepat.  

E. Media/Alat Pembelajaran/Sumber Belajar 

 White board 

 Spidol  

 Buku Tematik Kelas IV tema 6 “Cita-Citaku” 

 Power point 

 Lingkungan sekitar 

 Soal  

F. Kegiatan Pembelajaran 

No.  Kegiatan guru  Kegiatan siswa  Alokasi 

Waktu 

Unsur 

SAVI 

1. Kegiatan pendahuluan  5 menit  

Guru membuka 

pelajaran dengan salam 

dan meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

do‟a 

Siswa menjawab 

salam dan 

dilanjutkan 

berdo‟a 

 

Guru menyampaikan 

tujuan, indikator, materi 

dan metode 

pembelajaran. 

Siswa 

menyimak apa 

yang 

disampaikan 

guru 

 

Guru memotivasi siswa 

denan megajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang akan 

dipelajari 

  

2 
 

Kegiatan inti  55 menit  

Guru memberi 

pertanyaan mengenai 

metamorfosis hewan 

yang telah disampaikan 

sebelumnya 

Siswa aktif 

merespon 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

Somatis 

& 

Auditori 
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guru 

Guru menyampaikan 

materi selanjutnya 

mengenai jenis 

metamorfosis, dan 

peenjelasan mengenai 

metamorfosis belalang 

melalui power point 

Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

 

   

Guru meminta siswa 

untuk berkelompok, 

tiap satu kelompok 

terdiri dari 3 siswa 

Siswa 

berkelompok 

Somatis 

Guru meminta siswa 

untuk membuat laporan 

mengenai hasil yang di 

amati  

Siswa membuat 

laporan sesuai 

hasil yang 

diamati 

Somatis 

& 

Intelektua

l 

Guru ikut serta dalam 

mendampingi siswa, 

mengawasi, dan 

melakukan penilaian 

terhadap siswa. 

  

Guru meminta 

perwakilan satu siswa 

dari setiap kelompok 

untuk 

mempresentasikan hasil 

karya kelompoknya 

Perwakilan 

kelompok yang 

dipilih 

mempresentasik

an hasil karya 

kelompoknya 

Aditori  

 

Konfirmasi 

  

Guru memberikan 

penjelasan tambahan 

dengan menggunakan 

gambar siklus daur 

hidup belalang  

Siswa 

mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan yag 

diberikan oleh 

guru 

Visual & 

Auditori  

 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

Siswa bertanya 

engenai materi 

yang belum 

dipahami 

Auditori  

Guru memberikan tugas 

berupa soal untuk 

dikerjakan di kelas 

Siswa menulis 

tugas yang 

kerjakan dalam 

kelas 

Intelektua

l  

3. Kegiatan penutup  10 menit  
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Guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

secara keseluruhan 

dengan cara 

menjelaskan siklus daur 

hidup belalang yang 

ada di papan tulis 

sebagai penguatan 

konsep kepada siswa 

Siswa 

mendengarkan 

dengan seksama 

Auditori  

Guru memberikan 

motivasi belajar kepada 

siswa  

  

Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan 

salam 

Siswa menjawab 

salam dari guru 

 

 

G.  Teknik Penilaian 

Sikap  : Observasi 

Pengetahuan : Tes tulis  

Keterampilan : Kinerja siswa 

H. Bentuk Instrumen 

Terlampir  

  

      Bantul, 1 Februari  2017 

       

 

 Mengetahui, 

 Guru kelas    Penulis  

 

 

 Siti Nur Hidayati, S.Pd  Rifka Anna M.F 

 NIP. 198309282009122002  NIM:13480033 
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Lampiran  5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : MI Ma’arif Giriloyo 1 

Kelas/Semester : IV/II 

Tema/Subtema :  Cita-Citaku/ Hebatnya Cita-Citaku 

Alokasi Waktu :   2 x 35 menit (1 X pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

13. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya . 

14. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga. 

15. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

yang dijumpainya dirumah dan di sekolah. 

16. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang  jelas,  sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

IPA  

3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta 

mengaitkan dengan upaya pelestariannya 

4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada 

di lingkungan sekitarnya, dan slogan upaya pelestariannya 

C. Indikator  

- Siswa dapat membandingkan siklus hidup beberapa makhluk hidup 
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- Siswa dapat membuat skema siklus hidup beberapa makhluk hidup 

D. Tujuan Pembelajaran 

5. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda siswa 

dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. 

6. Dengan membandingkan siklus mahluk hidup yang berbeda siswa 

dapat melaporkannya dengan tepat.  

E. Media/Alat Pembelajaran/Sumber Belajar 

 White board 

 Spidol  

 Buku Tematik Kelas IV tema 6 “Cita-Citaku” 

 Power point 

 Lingkungan sekitar 

 Soal  

F. Kegiatan Pembelajaran 

No.  Kegiatan guru  Kegiatan siswa  Alokasi 

Waktu 

Unsur 

SAVI 

1. Kegiatan pendahuluan  5 menit  

Guru membuka 

pelajaran dengan salam 

dan meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

do‟a 

Siswa menjawab 

salam dan 

dilanjutkan 

berdo‟a 

 

Guru menyampaikan 

tujuan, indikator, materi 

dan metode 

pembelajaran. 

Siswa 

menyimak apa 

yang 

disampaikan 

guru 

 

Guru memotivasi siswa 

denan megajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang akan 

dipelajari 

  

2 
 

Kegiatan inti  55 menit  

Guru memberi 

pertanyaan mengenai 

metamorfosis hewan 

yang telah disampaikan 

sebelumnya 

Siswa aktif 

merespon 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

Somatis 

& 

Auditori 
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guru 

Guru menyampaikan 

materi selanjutnya 

mengenai jenis 

metamorfosis, dan 

peenjelasan mengenai 

metamorfosis belelang 

melalui power point 

Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

 

   

Guru meminta siswa 

untuk berkelompok, 

tiap satu kelompok 

terdiri dari 3 siswa 

Siswa 

berkelompok 

Somatis 

Guru meminta siswa 

untuk membuat laporan 

mengenai hasil yang di 

amati  

Siswa membuat 

laporan sesuai 

hasil yang 

diamati 

Somatis 

& 

Intelektua

l 

Guru ikut serta dalam 

mendampingi siswa, 

mengawasi, dan 

melakukan penilaian 

terhadap siswa. 

  

Guru meminta 

perwakilan satu siswa 

dari setiap kelompok 

untuk 

mempresentasikan hasil 

karya kelompoknya 

Perwakilan 

kelompok yang 

dipilih 

mempresentasik

an hasil karya 

kelompoknya 

Aditori  

 

Konfirmasi 

  

Guru memberikan 

penjelasan tambahan 

dengan menggunakan 

gambar siklus daur 

hidup belalang  

Siswa 

mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan yag 

diberikan oleh 

guru 

Visual & 

Auditori  

 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

Siswa bertanya 

engenai materi 

yang belum 

dipahami 

Auditori  

Guru memberikan tugas 

berupa soal untuk 

dikerjakan di kelas 

Siswa menulis 

tugas yang 

kerjakan dalam 

kelas 

Intelektua

l  

3. Kegiatan penutup  10 menit  
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Guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

secara keseluruhan 

dengan cara 

menjelaskan siklus daur 

hidup belalang yang 

ada di papan tulis 

sebagai penguatan 

konsep kepada siswa 

Siswa 

mendengarkan 

dengan seksama 

Auditori  

Guru memberikan 

motivasi belajar kepada 

siswa  

  

Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan 

salam 

Siswa menjawab 

salam dari guru 

 

 

G.  Teknik Penilaian 

Sikap  : Observasi 

Pengetahuan : Tes tulis  

Keterampilan : Kinerja siswa 

H. Bentuk Instrumen 

Terlampir  

  

      Bantul, 2 Februari 2017 

       

 

 Mengetahui, 

 Guru kelas    Penulis 

 

 

 Siti Nur Hidayati, S.Pd  Rifka Anna M.F 

 NIP. 198309282009122002  NIM:13480033 
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Lampiran 6 

 

Soal laporan pengamatan siswa siklus I pertemuan I  

 

 

 

 

 

Setelah kamu mengamati siklus hidup makhluk hidup, ceritakan kembali 

apa saja yang sudah kamu amati dalam beberapa paragraf! 

Jawab : 

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................    

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

~SELAMAT MENGERJAKAN~ 

 

 

Nama :  .....................................   

No Absen :  .....................................  

Kelas :  .....................................  
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Lampiran 7 

Soal laporan pengamatan siswa siklus I pertemuan II 

 

 

 

 

 

Setelah kamu mengamati lingkungan sekolah, ceritakan kembali apa saja 

yang sudah kamu amati dalam beberapa paragraf! 

Jawab : 

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................    

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

~SELAMAT MENGERJAKAN~ 

 

 

 

Nama :  ......................................  

No Absen :  ...................................... 

Kelas :  ...................................... 
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Lampiran 8 

Soal laporan pengamatan siswa siklus I pertemuan II 

 

 

 

 

 

Setelah kamu mengamati siklus hidup makhluk hidup, ceritakan kembali 

apa saja yang sudah kamu amati dalam beberapa paragraf! 

Jawab : 

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................    

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

~SELAMAT MENGERJAKAN~ 

 

 

 

Nama :  ......................................  

No Absen :  ...................................... 

Kelas :  ...................................... 
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Lampiran 9 

Soal laporan pengamatan siswa siklus I pertemuan II 

 

 

 

 

 

Setelah kamu mengamati lingkungan skolah dan lingkungan rumah, 

ceritakan kembali apa saja yang sudah kamu amati dalam beberapa paragraf! 

Jawab : 

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................   

 .......................................................................................................    

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

~SELAMAT MENGERJAKAN~

Nama :  ......................................  

No Absen :  ...................................... 

Kelas :  ...................................... 
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. Nama: ~.~ .. t.r.~\..J: ..... 
. ~o.A~/en: ~':~A""")""""""'"'''' 
~ela,s· :~ .. .c ..................... . 

Setelah kamu mengamati siklus dam hidup kupu-kupu, ceritakan kembali apa saja 
ya11g sudah kamu amati dalam beberapa paragraf! 
Jawab· ......................................................................................................................... . 

.... . or.\ ... ...... .l. ... ;Q1 •••..•••.•••••.•..•.. P.:: hi···· .\i~~....... .. '';;': '{\ 1j'" h 9········· .. . 
·ll·· .. :·;.···(··~···c:~\~ .. ···fr1Qh··<.:···l{········'i)\'···~· ...................................... . 

..................... ~h'O .... 7g[()J.~ ....... ~tY.\lW). ... tJ DI .. Cl.U:O ..... j ........... . 

··~·· .. JZ) .. m··························;·················.············~ .. ··;.::···I··························· 
..... ... t ...... : ...... . ~Pp~6AI)14 .. f.~ ............. ~~ .. ( .............................. . 
..................... .... ... . .... 5.~':tJ')~x:::.\..: .... ~ .. bet·VI ...... ( .......................... . 
··.L1i:t:··.··:···:··I·n.~··.·V':) ..... ·~: .. · .... ···· .. ·~~·· .. · ... · ...... I .. ·: .... ~·, .... (\· ........ · .. · .... · .. · .... · .. · 
.. I·~':l..'3 ... ft~ ... -l.:: ...... ~~....... .. .... h.ill .. L. ... s...., .......................... . 

, • • Of "-.................. '.... . p .... ~ ....... ~C\.. .... ~}:\ .. .\ .... ~\ .................... . 
···l·,·~····:·'··:·~~··~·····~;.~l:;,:·····~i··t ........ · ...... ··~ ................ . 
" .t1:Q,\r.£.Y ... ',".1\' '..:.' \;) ...................... 'i;';: .~ ......... ~ .......................................... . 
................... ~ .. ~ .... ~~~r.I ...... , .................................... . 
····· .. ······:·K·~··i·\,;;A·~··· .. ,:·(·::::~·:::·~\·::::·;:-: 1···· .... ·(i··· .. ··F··~·· .. ·········· 
... l~.::1 ... :1\)f.~ ... ~ .. hQX,~.1a . J ........ tD~ ............................. : ... . 

............................................................ /.. ........................................................... . 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ " .......................................... ~ ................................................. . 
. ' . .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
. , 

.......................................................................................................................... 

~SELAMAT MENGERJAKAN':'" 

-<-... 
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/\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

Kelas 

Setelah kamu mengamati siklus daur hidup kupu-kupu, ceritakan kembali apa saja 

yang sudah kamu amati dalam beberapa paragrafi . . '\\ 
J awab : ... ; .............................. . Q.o:: ~:. .. ~.\~\j~ ... '0 .. ~~ .. :: ~~. \\~: ...................................... .. 

::::::::t\~~:<J;::;:;::~\~l:;::::t~;~~:~\.~;~:~:~~~~:~:~S·;:~:::::::::::::::::::::::::: 
.................... ........., ......................................................................... ' ........................ . 

........ t\.~F.~ .. ~.j.L ... ~ .... Ez~~~.~ ..... ~~.~~~u:.~~:· .... :~~~~.~~~~~:~ ............................ . 

.......... ' ....... ~ ........................ ~ .. ); .... ·C:;·· .... ······· ...... ···· .. ············· .. ········ .. ··· 

........ t\0.~.\ . .lliJ) .. :::: ..... 5..<?~\ ... : ..... ~ ... t;:0:r·~·f.···y.~r~!':rCJM ............................. . 

................... ~ ........................................................................................... .. 

........ . b~~~:.:.\J.!lli. .. F. .. .. ~.f.? d.~~ ... :-=::::::: ............. J \~~ .......................... . 

..................... • ........................................................ '2. .................................. . 

.......... ~~~.Jll\\\\ .. :;. .. Jy.~.~ .... ~.~r.!?·~·~·1P·!:=:··.Y~·l~.:=::.: ................................ . 

.......... \ ......... ~ ............................................ /~ ..... :z. ... , ..................... . 

.......... \:\~.~~ .. ~ .. ?.>.~c\.~~ .. J.~J\ ... }(~~;:Y.~ ... :2 ........ , .............. . 
' .. -.... ' 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................. ' ............ . 

, 
................................................................................. ;; ...................................... . 

~-SELAMAT MENGERJAKAN~ 
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Nama : ~!'t1~~i.I)~ ... ~.~!)~ .•• ¥.'!f.~h .. 
No Absen: !~ ................................. . 

WA I(elas : .................................... . 

Setelah kamu mengamati beberapa tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar sekolah 
dan rumah, ceritakan kembali apa saja manfaatnya dalam beberapa paragraf1 
Jawab : .......................... ~.~f.~ ...... ~.~.~~.':1.~.I) ................................................. . 

-.......... . 

·····\.····b··········································· ............................... ~ ........................... . .... r .... ~~ ... ~~~t) ..... ~.~!:'.~~~k~.~~ ..... ~~~.~ .... ~m.b.~n ... ~ ..... .t~~.~.~.qJ.cm. 
~t1~t~···~~~n~r;:~~9~·li:~~~~·')···~~rrJ.~~~h~~.~.~~J ... ~.:1~~·.~~I·~~n-.......... : ...... ~ ....... ~ ... ~ ........ ~ ... '(j~ ..... ~.~~ ..................... ~ ............... f?!? ... . 

,,~·~··~!b·~~!~t~~··~~~Lb:~~~·~t.··:~·~h~·~·'~k·······~\~·~X~······~·~~h·-
.( ............................. ;~1fJ .................... ·('If.··························r·········~···t ..... ~ .. 
••. C?:~C?l~ .. ~ .. ~~!)" .... rr;L.\~ .... :<JJ~~ ... 1.t~~k ... m.~~.!1h ..... \~.~Sf.J·r::·Tf??·J~·K 
.~~ .... ~bJ .. :~~~ .. ,~.4~~~~~~~ ... ~.r.abo.D. ..... ~~t:-: ...... b.~.r.t.f! .... ~, .. • 
....... b ............... ;.n ..... irJ . .J~ ....... k\\.[k.ll)-Ft .................... n'J.~Oj.:erop. 
l&~r. ... <.>.~ ........ ~ i.o.~~.' ... ~ .. ~ .. ~~.:J ... d~···~·· ~.~:. ... ~ .0 ..... m~!)~.S .~.~ ..... ~~!? ... . 
h~.~.~'!:I ....... \<:'!~!)~.~ ..... YD .. ~~ ............. ).'!I~n~9.~~~.~If.\ .... m.R6.~ .. ~{ .. m.'?-.~q!"' 
.~~~ ....... . ~$",\.\\1t!):) ...... .p.r.~ ~.{!~ ... f .. Q.~ ..... JI;.':l.. ~~J: .~ .. ~ ...................................... . 

, .......................................................................................................................... 

-SELAMAT MENGERJAKAN-
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Nama : .. L!!:I.J.g ..... ~~fiJ.~ ...... . 
No Absen: .. \0. ............................ .. 
Kelas : ... ~v. .......................... .. 

Setelah kamu mengamati beberapa tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar sekolah 
dan 1Umah, ceritakan kembali apa saja manfaatnya dalam beberapa paragraf! 
Jawab : ............................... ~ .............................................................................. .. 

..................................... \.~m\?u.ba..n ............................................................ . 

... .... 'Do~~~ .. · ~o.n"···"··"·"·"··" ~~rn;:~:~'" 'Q'u(i~" J~n'" ·k····· .. ··· ........ · 
······ .. \~·········l~···~@.··m~.t:~ ... .t~ ................................... ?.~ ....... . 
~~~iif.g.f.) ... o.'t.~~~l~~.~.~.~ ...... %D. ... \:~.::~~ .... 0.~.f..~~ ... ~ ..... . 
~~'i?~.,~tr.7~~.~t~t:.\ .. = .. :f9:\o~!:'n.~~~.~~ .. :}>.~~. 
~?L~~.~n ... ~\~b. .... ~~.~.! ... mQf.q. .... 0F.?-~ ... ~.~J;~!:\ ..... 
··Ql:-?~·n· .. go~· ... ·a;················ .. ········~)'(ti\·n···b·uCth·~·lSuCit·····\·~~~ 
aci .. ·i~·~·r .. ··a·······:;:··8.~··~·~~··~·m(jt:~h····totl··~~~······~la \ ..... ~ .... m~u ... \: ... (j.U~ ...... ~\l?~ ................. ~ .......... ~ ... ~,.c.:.; ... ~ 
~.t. .... ~ ..... $.g.~ ... ~~ ... ~~.S .... ~~.B.Y.t.rQP.7.~.~ .... ~.~r.:.~!!? t.{h 
·£UP.~~'\:;o~· .. ······~·· .. ···fQ;A····la .. ························.·····::f·r;a;;·····b~·a'f······ 

.· .. ·· .. ~v.· .. ·&i~· .. t-·~·~···Q.··~o·~~C)·9)/.r.-S;~·· .. ········ .. hb .... . 
~~ ..... ~ .. ;\:;.~ ...... ~ ... t .. ,f.qffl'] ............... ~~ .......... ~.IA .......... . 
~ .\:?Q~ .............. b14·Q.,l,·!.,····· ........ · .............. ·······.··.······ .... ·· ...... ·· .. · .. ·.··.·.·········· 
............... : .. : ...................................................................................................... . 

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

, .......................................................................................................................... 

-SELAMAT MENGERJAKAN~ 
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Nama : N~.~~'f.j~.;.f.. ...... . 
No Absen: .~2 ............................. . 
Kelas : .~ .. u....) ................ . 

Setelah kamu mengamati siklus hidup makhluk hidup, ceritakan kembali apa saja 
yang sudah kamu amati dalam beberapa paragrafl 
Jawab : .............. ~ ................................................................................................. . 

···························n·~·:········R· ·:·············f'2.:-··:·.4~::t·:··························· ................ . 
.... ..... . . ........ ........ J.!.CA\k'r.:.. . .. J. J.v.,~ .... .L!.!? :~\kh 9 ...................................... . 
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················,·:r··u.jw ..... ~ .... d~··e~~·········\J· ··,···r .. ·····~···Y.Y.lQl}~~···· 7' 
.. ic.o.t\ .. ::.t:<Llu.'r.., .. ~ .... b..:\?~.tQJ.u .... bo..h ... Efi.llJ.h'j<;:b ... ~. L~ 
.. rr.Wn~~l ... h.(Y1)~:\"~.~r.~~p..~.~,y~\. .. ~\&n;.tJo:-.... . 
~i. .... nfrb~.~ .. \d.?.ts~~ ..... p.~~ ..... M~j~ ...... . 
~L\-~~ae····~~WQ.5.0.:-:.! .......................................................................... . 
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Nama : \X.Q0.~ .... J.l~Dl ... . 
No Absen: .\CL ............................. . 
Kelas : .~v. .... 1::. ............ -............ . 

Setelah kamu mengamati siklus hidup makhluk hidup, ceritakan kembali apa saja 
yang sudah kamu amati dalam beberapa paragrafl 
Jawab 

· .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::J5.~I~\~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~::::::}~~\~\<i..6}::::j;;~~~;:~~;;:::::k~;;~::::::~t.:9:;::::Qir.::::::::::: 
.... Qw..(b~9--£ ....... ~~\~l~ .... ~I.ha ... kn.\! .. rn.~~o..~d.\l.Q9 ..... ~\~f.!'! ... . 
fu.~ ... ~\\h('}····~J.b..l··~\.\cl.ur.·)·~'~l.~···l?cltna.~·.~~.~h ... . 
. ~~.\.." ....................................... ~: .................................. J .................... . 
......... ::\~\~~ .... ~Q.to.~ .... t~!!.1~ .. ~h ..... m~~.~ ........ ~.D. ... <if.g!l. 
xh~nJ~~f. .. ~\(':tlQ.~ ... ~~.l ... ~:\:f:\.~ .. t\\.$ .. w. .. ~~~~l .... . 
Lo.\\l .. J~lQWa ... :\Q.\; .. ~r.$.~?f ... ~g~t ..... ~lQt~.~~;~ ... . 
. \.~ ....... ~~ ... ~ ... ~a.l~···~\J.4.f~···gf.~lt) .. ~\\lr.: .. . 
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User
Typewritten Text
108

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text



115 
 

PENILAIAN TUGAS MENULIS HASIL PENGAMATAN DENGAN PEMBOBOTAN TIAP KOMPONEN 

No. Nama Siswa 

Komponen Penilaian 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Isi Bacaan 

Keruntutan 

Alur 

Berpikir 

Tata bahasa Faktual 
Ejaan dan 

Tata Tulis 

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 

1. M. Syaiful Anan - - - - - - - 

2. Veti Tiarmahesta 3 3 3 3 1 13 65 

3. Muhammad Ngabdul 

Razzaq 
2 2 2 2 4 12 60 

4. Redo Muhammad 2 2 2 3 2 11 55 

5. Nur Hidayah 1 1 1 3 2 8 40 

6. Ahsin Aknaana 3 3 3 3 3 15 75 

7. Muhammad Hilmi Fadh 2 2 3 3 2 12 60 

8. Muhammad Roiq Rafidain 1 1 1 1 2 6 30 

9. Aista Linda Nur Hidayah 3 3 3 3 2 14 70 

10. Linda Liani 4 4 3 3 4 18 90 

11. Anggita Titanika Pratiwi 3 3 3 2 2 13 65 

12. „Anindya Praba Mutiara 2 1 1 1 1 6 30 

13. Raechan Azkka Muhammad 1 2 2 2 1 8 40 

14. Amalina Idzni „Arifah 3 3 3 2 4 15 75 
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 Hasil evaluasi siklus 1 

  Tanggal 25 Januari 2017 

 

 

 

15. Nabila Qurratul „Aini 

Nazifa 
2 3 4 2 3 14 70 

16. Jehan Arsyad Setyawan 1 1 1 1 1 5 25 

17. Annisa Septiana R 3 3 4 4 2 16 80 

18. Wahyu Eza Gianturi 2 2 2 1 1 8 40 

19. Rendy Verdiansyah 1 1 2 2 2 8 40 

20. Muhammad Reza Mumtaza 3 3 4 4 3 17 85 

21. 
Muhammad Faisal Hanif 

2 2 4 4 4 16 

 

80 

22. Fadhil Zulfikar Fachrudin 4 4 4 4 1 17 85 

23. Nanda Egi Firmansyah 3 3 4 4 4 18 90 

24. Mirzania Zahra Mauladin 4 3 3 4 1 15 75 

25. Taza‟ Muhammad Rizal 2 2 4 1 1 10 50 

26. Taufiqi Muhammad Rizal 1 2 4 3 3 13 65 

27. Syaifulah Yusuf 1 2 2 2 2 9 45 
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PENILAIAN TUGAS MENULIS HASIL PENGAMATAN DENGAN PEMBOBOTAN TIAP KOMPONEN 

No. Nama Siswa 

Komponen Penilaian 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Isi Bacaan 

Keruntutan 

Alur 

Berpikir 

Tata bahasa Faktual 
Ejaan dan 

Tata Tulis 

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 

1. M. Syaiful Anan 2 1 4 4 1 12 60 

2. Veti Tiarmahesta 3 3 3 4 3 16 80 

3. Muhammad Ngabdul 

Razzaq 
3 3 2 3 3 14 70 

4. Redo Muhammad 1 2 4 4 2 13 65 

5. Nur Hidayah 3 3 3 3 3 15 75 

6. Ahsin Aknaana 4 4 4 4 1 17 85 

7. Muhammad Hilmi Fadh 3 3 3 3 1 13 65 

8. Muhammad Roiq Rafidain 1 2 3 4 2 12 60 

9. Aista Linda Nur Hidayah 2 2 1 3 2 10 50 

10. Linda Liani 4 4 4 4 4 20 100 

11. Anggita Titanika Pratiwi 2 2 2 3 3 12 60 

12. „Anindya Praba Mutiara 4 4 3 3 1 15 75 

13. Raechan Azkka Muhammad 2 2 2 3 1 10 50 

14. Amalina Idzni „Arifah 4 4 4 4 4 20 100 
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 Hasil evaluasi siklus 1 

  Tanggal 26 Januari 2017 

 

 

 

 

15. Nabila Qurratul „Aini 

Nazifa 
3 3 3 4 4 17 85 

16. Jehan Arsyad Setyawan 4 4 3 4 1 12 60 

17. Annisa Septiana R 3 3 3 3 2 14 70 

18. Wahyu Eza Gianturi 3 2 4 4 4 17 85 

19. Rendy Verdiansyah 2 4 1 1 3 11 55 

20. Muhammad Reza Mumtaza 4 3 4 4 3 18 85 

21. Muhammad Faisal Hanif 4 4 3 3 3 17 85 

22. Fadhil Zulfikar Fachrudin 3 3 4 4 3 17 85 

23. Nanda Egi Firmansyah 2 3 4 4 4 17 85 

24. Mirzania Zahra Mauladin 4 4 3 4 1 16 80 

25. Taza‟ Muhammad Rizal 2 2 2 1 1 8 40 

26. Taufiqi Muhammad Rizal 3 4 3 3 4 17 85 

27. Syaifulah Yusuf 3 2 4 2 3 14 70 
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PENILAIAN TUGAS MENULIS HASIL PENGAMATAN DENGAN PEMBOBOTAN TIAP KOMPONEN 

No. Nama Siswa 

Komponen Penilaian 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Isi Bacaan 

Keruntutan 

Alur 

Berpikir 

Tata bahasa Faktual 
Ejaan dan 

Tata Tulis 

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 

1. M. Syaiful Anan - - - - - - - 

2. Veti Tiarmahesta 2 3 4 3 3 15 75 

3. Muhammad Ngabdul 

Razzaq 
1 2 3 3 4 13 65 

4. Redo Muhammad 3 4 3 1 4 15 75 

5. Nur Hidayah 3 3 2 3 2 13 65 

6. Ahsin Aknaana 2 3 2 2 3 12 60 

7. Muhammad Hilmi Fadh 2 2 4 4 3 15 75 

8. Muhammad Roiq Rafidain 2 2 4 4 4 12 60 

9. Aista Linda Nur Hidayah 2 2 2 4 3 13 65 

10. Linda Liani 2 1 2 2 3 10 50 

11. Anggita Titanika Pratiwi 3 3 4 4 4 18 90 

12. „Anindya Praba Mutiara 2 3 3 2 3 13 65 

13. Raechan Azkka Muhammad 3 3 4 3 3 16 80 

14. Amalina Idzni „Arifah 2 3 2 4 4 15 75 
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 Hasil evaluasi siklus II 

  Tanggal 1 Februari 2017 

 

 

 

 

15. Nabila Qurratul „Aini 

Nazifa 
2 2 2 4 3 13 65 

16. Jehan Arsyad Setyawan 1 2 2 4 2 11 55 

17. Annisa Septiana R 2 2 2 4 3 13 65 

18. Wahyu Eza Gianturi 3 3 2 3 3 14 70 

19. Rendy Verdiansyah 1 4 3 4 4 16 80 

20. Muhammad Reza Mumtaza 2 2 2 2 3 11 55 

21. Muhammad Faisal Hanif 4 4 3 3 3 17 85 

22. Fadhil Zulfikar Fachrudin - - - - - - - 

23. Nanda Egi Firmansyah 3 3 3 3 4 16 80 

24. Mirzania Zahra Mauladin 2 2 2 2 3 11 55 

25. Taza‟ Muhammad Rizal 1 3 3 2 2 11 55 

26. Taufiqi Muhammad Rizal 2 2 4 3 3 14 70 

27. Syaifulah Yusuf 3 3 2 3 2 13 65 
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PENILAIAN TUGAS MENULIS HASIL PENGAMATAN DENGAN PEMBOBOTAN TIAP KOMPONEN 

No. Nama Siswa 

Komponen Penilaian 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Isi Bacaan 

Keruntutan 

Alur 

Berpikir 

Tata bahasa Faktual 
Ejaan dan 

Tata Tulis 

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 

1. M. Syaiful Anan - - - - - - - 

2. Veti Tiarmahesta 4 4 4 4 3 19 95 

3. Muhammad Ngabdul 

Razzaq 
3 4 4 3 3 17 85 

4. Redo Muhammad 4 4 4 3 2 17 85 

5. Nur Hidayah 3 4 3 4 3 17 85 

6. Ahsin Aknaana 4 4 3 4 3 18 90 

7. Muhammad Hilmi Fadh 4 4 4 4 4 20 100 

8. Muhammad Roiq Rafidain 3 4 3 4 4 18 90 

9. Aista Linda Nur Hidayah 4 3 4 4 4 19 95 

10. Linda Liani 4 4 3 3 4 18 90 

11. Anggita Titanika Pratiwi 4 4 4 4 3 19 95 

12. „Anindya Praba Mutiara 3 3 4 3 4 17 85 

13. Raechan Azkka Muhammad 4 3 4 4 2 17 85 

14. Amalina Idzni „Arifah 4 3 4 4 4 19 95 
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 Hasil evaluasi siklus II 

  Tanggal 2 Februari 2017 

 

 

 

 

15. Nabila Qurratul „Aini 

Nazifa 
3 3 3 4 4 17 85 

16. Jehan Arsyad Setyawan 3 3 3 3 3 15 75 

17. Annisa Septiana R 4 3 4 4 4 19 95 

18. Wahyu Eza Gianturi 3 3 2 3 4 15 75 

19. Rendy Verdiansyah 3 4 3 4 4 18 90 

20. Muhammad Reza Mumtaza 4 4 4 3 4 19 95 

21. Muhammad Faisal Hanif 4 4 3 3 4 18 90 

22. Fadhil Zulfikar Fachrudin - - - - - - - 

23. Nanda Egi Firmansyah 4 4 4 3 4 19 95 

24. Mirzania Zahra Mauladin 4 3 4 3 1 15 75 

25. Taza‟ Muhammad Rizal 3 2 3 4 4 16 80 

26. Taufiqi Muhammad Rizal 4 4 4 4 3 19 95 

27. Syaifulah Yusuf 2 3 3 3 3 14 70 
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Instrumen Observasi Pembelajaran 

Nama guru  : Ibu  Siti Nur Hidayati 

Tema  : 6 “Cita-Citaku” 

Kelas  : 4 

Hari, Tanggal  : Rabu, 25 Januari 2017 

No

. 

Aspek-Aspek Pembelajaran yang di 

Amati 

Ya Tidak Deskripsi Hasil 

Observasi 

A  

 

 

Kegiatan Pendahuluan   

Guru membuka pelajaran dengan salam 

dan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin do‟a 
  

Guru menunjuk 

ketua kelas untuk 

memimpin do‟a 

Guru menyampaikan tujuan, indikator, 

materi dan metode pembelajaran. 

  

Guru lupa 

menyampaikan 

tujuan, indikator, 

dan metode 

pembelajaran 

namun  

menyampaikan 

materi yan akan 

dipelajari 

Guru melakukan apersepsi 
   

B.  Kegiatan Inti  

Guru memberikan pertanyaan mengenai 

penjelasan yang telah disampaikan 

sebelumnya 
  

 

Guru menyampaikan materi selanjutnya 

melalui tayangan  power point   
 

Guru menggunakan bahasa lisan dan 

tuis secara jelas, baik, dan benar, serta 

dengan gaya yang sesuai 
  

 

Guru meminta siswa untuk 

berkelompok, tiap satu kelompok terdiri 

dari 3 siswa 
  

 

Siswa diminta untuk membuat laporan 

mengenai hasil yang di amati dari 

power pointpenjelasan guru 
  

 

Guru memantau  kemajuan belajar 

siswa selama proses pembelajaran   
 

Perwakilan satu siswa dari setiap 

kelompok  mempresentasikan hasil 

karya kelompoknya 

 

  

  

Karena waktu 

yang terbatas 

siswa yang 

diminta untuk 

mempresentasika

n hasil karya 

kelompoknya 
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hanya satu siswa 

Guru menjelaskan tambahan dengan 

menggunakan gambar  yang ada di buku  

  

Guru 

menambahkan 

penjelasan 

mengenai 

metamorfosis 

belalang  

menggunakan 

gambar 

Guru menumbuhkan antusiasme dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 
  

 

Guru memberikan tugas berupa soal 

untuk dikerjakan di kelas 

  

Hasil pekerajaan 

siswa digunakan 

untuk penilaian 

terhadap hasil 

laporan 

pengamatan siswa 

Guru melakukan penilaian 
   

Guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai alokasi waktu yang direncanakan 

  

Guru kesulitan 

untuk 

mengkodisikan 

siswa sehingga 

alokasi waktu 

yang digunakan 

bertambah 

C  Penutup   

Guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran secara keseluruhan 

  

Guru 

menyimpulkan 

dengan 

menjelaskan garis 

besarnya kepada 

siswa 

Guru memberikan motivasi belajar 

kepada siswa 

  

Guru memberikan 

motivasi untuk 

siswa yang 

bertujuan agar 

tidak lupa belajar 

Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

  

Dikarenakan 

waktu yang sudah 

terlalu mundur 

dari waktu yang 

sudah 

direncanakan, 

rencana 
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Petunjuk: 

Berilah (  ) pada kolom “YA” atau “TIDAK” pada butir-butir aspek 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian berilah deskripsi 

hasil pengamatan anda secukupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pembelajaran 

pada spertemuan 

selanjutnya tidak 

tersampaikan. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan salam   
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Instrumen Observasi Pembelajaran 

Nama guru  : Ibu  Siti Nur Hidayati 

Tema  : 6 “Cita-Citaku” 

Kelas  : 4 

Hari, Tanggal  : Rabu, 26 Januari 2017 

No

. 

Aspek-Aspek Pembelajaran yang di 

Amati 

Ya Tida

k 

Deskripsi Hasil 

Observasi 

A  

 

 

Kegiatan Pendahuluan   

Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan meminta salah satu siswa 

untuk memimpin do‟a 
  

Guru menunjuk 

ketua kelas untuk 

memimpin do‟a 

Guru menyampaikan tujuan, 

indikator, materi dan metode 

pembelajaran. 

  

Guru lupa 

menyampaikan 

tujuan, indikator, 

dan metode 

pembelajaran namun  

menyampaikan 

materi yan akan 

dipelajari 

Guru menanyakan kembali materi 

pada pertemuan sebelumnya   
 

B.  Kegiatan Inti  

Guru memberikan pertanyaan 

mengenai penjelasan yang telah 

disampaikan sebelumnya 
  

 

Guru menyampaikan materi 

selanjutnya yang ada di buku siswa    
 

Guru menggunakan bahasa lisan dan 

tuis secara jelas, baik, dan benar, 

serta dengan gaya yang sesuai 
  

 

Guru meminta siswa untuk 

berkelompok, tiap satu kelompok 

terdiri dari 3 siswa 
  

 

Guru meminta siswa untuk 

mengamati makhluk hidup yang ada 

di sekolah dengan mengamati 

langsung di luar kelas 

  

 

Siswa diminta untuk membuat 

laporan mengenai hasil yang di amati   
 

Guru memantau  kemajuan belajar 

siswa selama proses pembelajaran   
 

Perwakilan satu siswa dari setiap 

kelompok  mempresentasikan hasil 

karya kelompoknya   

Karena waktu yang 

terbatas siswa yang 

diminta untuk 

mempresentasikan 

hasil karya 
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kelompoknya hanya 

satu siswa 

Guru menjelaskan tambahan dengan 

menggunakan gambar   

  

Guru menambahkan 

penjelasan mengenai 

manfaat mahluk 

hidup dengan yang 

ada di buku siswa 

Guru menumbuhkan antusiasme 

dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 
  

 

Guru memberikan tugas berupa soal 

untuk dikerjakan di kelas 

  

Hasil pekerajaan 

siswa digunakan 

untuk penilaian 

terhadap hasil 

laporan pengamatan 

siswa 

Guru melakukan penilaian 
   

Guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai alokasi waktu yang 

direncanakan 
  

Guru kesulitan untuk 

mengkodisikan 

siswa sehingga 

alokasi waktu yang 

digunakan 

bertambah 

C  Penutup   

Guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran secara keseluruhan 
  

Guru menyimpulkan 

dengan menjelaskan 

garis besarnya 

kepada siswa 

Guru memberikan motivasi belajar 

kepada siswa 
  

Guru memberikan 

motivasi untuk siswa 

yang bertujuan agar 

tidak lupa belajar 

Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

  

Dikarenakan waktu 

yang sudah terlalu 

mundur dari waktu 

yang sudah 

direncanakan, 

rencana 

pembelajaran pada 

spertemuan 

selanjutnya tidak 

tersampaikan. 

Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan salam   
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Petunjuk: 

Berilah (  ) pada kolom “YA” atau “TIDAK” pada butir-butir aspek 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian berilah deskripsi 

hasil pengamatan anda secukupnya. 
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Instrumen Observasi Pembelajaran 

Nama guru  : Ibu  Siti Nur Hidayati 

Tema  : 6 “Cita-Citaku” 

Kelas  : 4 

Hari, Tanggal  : Rabu, 1 Februari 2017 

No

. 

Aspek-Aspek Pembelajaran yang di 

Amati 

Ya Tidak Deskripsi Hasil 

Observasi 

A  

 

 

Kegiatan Pendahuluan   

Guru membuka pelajaran dengan salam 

dan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin do‟a 
  

Guru menunjuk 

ketua kelas untuk 

memimpin do‟a 

Guru menyampaikan tujuan, indikator, 

materi dan metode pembelajaran. 

  

Guru lupa 

menyampaikan 

tujuan, indikator, 

dan metode 

pembelajaran 

namun  

menyampaikan 

materi yan akan 

dipelajari 

Guru melakukan apersepsi 
   

B.  Kegiatan Inti  

Guru memberikan pertanyaan mengenai 

penjelasan yang telah disampaikan 

sebelumnya 
  

 

Guru menyampaikan materi selanjutnya 

melalui tayangan  power point   
 

Guru menggunakan bahasa lisan dan 

tuis secara jelas, baik, dan benar, serta 

dengan gaya yang sesuai 
  

 

Guru meminta siswa untuk 

berkelompok, tiap satu kelompok terdiri 

dari 3 siswa 
  

 

Siswa diminta untuk membuat laporan 

mengenai hasil yang di amati dari 

power pointpenjelasan guru 
  

 

Guru memantau  kemajuan belajar 

siswa selama proses pembelajaran   
 

Perwakilan satu siswa dari setiap 

kelompok  mempresentasikan hasil 

karya kelompoknya 

  

Karena waktu 

yang terbatas 

siswa yang 

diminta untuk 

mempresentasika

n hasil karya 

kelompoknya 
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hanya satu siswa 

Guru menjelaskan tambahan dengan 

menggunakan gambar  yang ada di buku  

  

Guru 

menambahkan 

penjelasan 

mengenai 

metamorfosis 

belalang  

menggunakan 

gambar 

Guru menumbuhkan antusiasme dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 
  

 

Guru memberikan tugas berupa soal 

untuk dikerjakan di kelas 

  

Hasil pekerajaan 

siswa digunakan 

untuk penilaian 

terhadap hasil 

laporan 

pengamatan siswa 

Guru melakukan penilaian 
   

Guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai alokasi waktu yang direncanakan 

  

Guru kesulitan 

untuk 

mengkodisikan 

siswa sehingga 

alokasi waktu 

yang digunakan 

bertambah 

C  Penutup   

Guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran secara keseluruhan 

  

Guru 

menyimpulkan 

dengan 

menjelaskan garis 

besarnya kepada 

siswa 

Guru memberikan motivasi belajar 

kepada siswa 

  

Guru memberikan 

motivasi untuk 

siswa yang 

bertujuan agar 

tidak lupa belajar 

Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

  

Dikarenakan 

waktu yang sudah 

terlalu mundur 

dari waktu yang 

sudah 

direncanakan, 

rencana 
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Petunjuk: 

Berilah (  ) pada kolom “YA” atau “TIDAK” pada butir-butir aspek 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian berilah deskripsi 

hasil pengamatan anda secukupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pembelajaran 

pada spertemuan 

selanjutnya tidak 

tersampaikan. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan salam   
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Instrumen Observasi Pembelajaran 

Nama guru  : Ibu  Siti Nur Hidayati 

Tema  : 6 “Cita-Citaku” 

Kelas  : 4 

Hari, Tanggal  : Rabu, 2 Februari  2017 

No

. 

Aspek-Aspek Pembelajaran yang di 

Amati 

Ya Tida

k 

Deskripsi Hasil 

Observasi 

A  

 

 

Kegiatan Pendahuluan   

Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan meminta salah satu siswa 

untuk memimpin do‟a 
  

Guru menunjuk 

ketua kelas untuk 

memimpin do‟a 

Guru menyampaikan tujuan, 

indikator, materi dan metode 

pembelajaran. 

  

Guru lupa 

menyampaikan 

tujuan, indikator, 

dan metode 

pembelajaran namun  

menyampaikan 

materi yan akan 

dipelajari 

Guru menanyakan kembali materi 

pada pertemuan sebelumnya   
 

B.  Kegiatan Inti  

Guru memberikan pertanyaan 

mengenai penjelasan yang telah 

disampaikan sebelumnya 
  

 

Guru menyampaikan materi 

selanjutnya yang ada di buku siswa    
 

Guru menggunakan bahasa lisan dan 

tuis secara jelas, baik, dan benar, 

serta dengan gaya yang sesuai 
  

 

Guru meminta siswa untuk 

berkelompok, tiap satu kelompok 

terdiri dari 3 siswa 
  

 

Guru meminta siswa untuk 

mengamati makhluk hidup yang ada 

di sekolah dengan mengamati 

langsung di luar kelas 

  

 

 

 

Siswa diminta untuk membuat 

laporan mengenai hasil yang di amati   
 

Guru memantau  kemajuan belajar 

siswa selama proses pembelajaran   
 

Perwakilan satu siswa dari setiap 

kelompok  mempresentasikan hasil 

karya kelompoknya   

Karena waktu yang 

terbatas siswa yang 

diminta untuk 

mempresentasikan 

hasil karya 
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kelompoknya hanya 

satu siswa 

Guru menjelaskan tambahan dengan 

menggunakan gambar   

  

Guru menambahkan 

penjelasan mengenai 

manfaat mahluk 

hidup dengan yang 

ada di buku siswa 

Guru menumbuhkan antusiasme 

dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 
  

 

Guru memberikan tugas berupa soal 

untuk dikerjakan di kelas 

  

Hasil pekerajaan 

siswa digunakan 

untuk penilaian 

terhadap hasil 

laporan pengamatan 

siswa 

Guru melakukan penilaian 
   

Guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai alokasi waktu yang 

direncanakan 
  

Guru kesulitan untuk 

mengkodisikan 

siswa sehingga 

alokasi waktu yang 

digunakan 

bertambah 

C  Penutup   

Guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran secara keseluruhan 
  

Guru menyimpulkan 

dengan menjelaskan 

garis besarnya 

kepada siswa 

Guru memberikan motivasi belajar 

kepada siswa 
  

Guru memberikan 

motivasi untuk siswa 

yang bertujuan agar 

tidak lupa belajar 

Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

 

 

 

 

 

  

Dikarenakan waktu 

yang sudah terlalu 

mundur dari waktu 

yang sudah 

direncanakan, 

rencana 

pembelajaran pada 

spertemuan 

selanjutnya tidak 

tersampaikan. 

Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan salam   
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Petunjuk: 

Berilah (  ) pada kolom “YA” atau “TIDAK” pada butir-butir aspek 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian berilah deskripsi 

hasil pengamatan anda secukupnya. 
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