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Lampiran 1 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

Halaman  BAB Terjemahan  

1 1 (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam 

dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) 

akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang 

yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S. az-

Zumar: 9) 

2 23 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-

binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 

dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-

kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. 

al-Maidah: 2) 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

INSTRUMEN PENILAIAN PERENCANAAN 

PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah : SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Pendidikan Lingkungan Hidup 

Kelas/Semester : V B/II 

Nama Pendidik : Achmad Yulian Rachman, S.Pd 

 

 

Hal yang Diamati 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

1.1 Merumuskan indikator pencapaian hasil belajar     

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan 

hidup (life skill) 

    

Rata-rata butir 1  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber 

belajar. 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

    

2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran     

2.3 Memilih sumber belajar     

Rata-rata butir 2  

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran     

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran     

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran     

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa     

3.5 Menyiapkan pertanyaan     

Rata-rata butir 3  

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran     

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

    

Rata-rata butir 4  
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Hal yang Diamati 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 

alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian     

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban     

Rata-rata 5  

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian     

6.2 Penggunaan bahasa tulis     

Rata-rata 6  
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PENJELASAN INSTRUMEN PENILAIAN  

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari yang mudah ke 

yang sukar), dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke 

yang abstrak, dan dari berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

d. Memuat elemen Salingtemas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 

lengkap. 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

Rumusan jelas, lengkap, disusun secara logis, dan memuat 

eleman Salingtemas. 

 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya tertuang di dalam 

rencana pembelajaran.  

b. Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Tidak dicantumkan dampak pengiring. 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak operasional. 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional tetapi tidak  

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 



99 
 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir dalam bidangnya). 

Keterangan skor indikator 2.1: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran 

Penjelasan: Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan siswa belajar 

(misalnya: gambar, model benda asli dan peta). Untuk menilai butir ini perlu 

digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 

tetapi tidak sesuai dengan    tujuan. 

Direncanakan penggunaan satu macam media yang sesuai 

dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media yang 

sesuai dengan tujuan. 
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2.3 Memilih sumber belajar 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Sesuai dengan tujuan, 

b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. Sesuai dengan perkembangan anak, 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. Sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. Bervariasi (multi metode), 

g. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan, 

h. Memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. Memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuah sampai delapan deskriptor tampak 
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 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

Penjelasan: Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 

pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci.  

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci dan sesuai dengan tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana kegiatan 

terstruktur dan mandiri 

 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

Penjelasan: Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk  

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. Untuk menilai butir ini 

perlu digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional. 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 

waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-langkah 

pembelajaran dirinci secara proporsional. 

 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, penyampaian 

tujuan yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 
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c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang siswa 

berpikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

Penjelasan: Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut kemampuan mengingat 

dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut kemampuan memahami, 

menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Pertanyaan yang 

disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Guru menyiapkan 

pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama proses 

belajar dan pada penutupan pembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu digunakan 

skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman  

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  

Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi  

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 

(perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan atau 

klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b, dan c tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan: Prosedur penilaian meliputi: 

a. penilaian awal 

b. penilaian dalam proses 

c. penilaian akhir 

Jenis penilaian meliputi: 

a. tes lisan 

b. tes tertulis 

c. tes perbuatan 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 

dengan  

tujuan. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 

antaranya sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai 

dengan tujuan. 

 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Penjelasan: Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang benar atau 

rambu-rambu jawaban. Untuk menilai butir ini perlu digunakan skala penilaian 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif disertai pencantuman kunci 

jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b, dan c tampak atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 

 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

Penjelasan: Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b, dan c tampak  

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 
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PEDOMAN OBSERVASI 

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 
 

 

Nama Sekolah : SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Pendidikan Lingkungan Hidup 

Kelas/Semester : V B/II 

Nama Pendidik : Achmad Yulian Rachman, S.Pd 

 

Hal yang Diamati 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1. Invitasi  

2.4 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar     

2.5 Memulai kegiatan pembelajaran     

2.6 Mengemukakan isu yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

    

2.7 Mendorong siswa mengemukakan pengetahuan awalnya 

tentang konsep 

    

Rata-rata butir 1  

2. Eksplorasi  

2.1 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman 

langsung 

    

2.2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara kelompok     

2.3 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa     

Rata-rata butir 2  

3. Penjelasan dan Solusi 

3.1. Mengadakan diskusi antara guru dan siswa     

3.2. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

dengan konsep pembelajaran 

    

3.3. Menangani pertanyaan dan respon siswa     

3.4. Membantu siswa dalam menyampaikan gagasan     

Rata-rata butir 3  

4. Pengambilan Tindakan  

4.1. Memantapkan penguasaan materi pembelajaran     

4.2. Membantu siswa untuk memberikan solusi     

4.3. Mengembangkan sikap peka, tanggap terhadap 

lingkungan 

    

Rata-rata butir  4  
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PENJELASAN INSTRUMEN PENILAIAN  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

1. Invitasi 

1.1Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar 

Penjelasan: Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan diskriptor berikut:  

e. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia.  

f. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan.  

g. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

h. Sumber belajar mudah dimanfaatkan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau c tampak. 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak. 

Deskriptor a, b, dan c atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

1.2 Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan: Kegiatan memulai pembelajaran adalaj kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk 

memulai belajar. Untuk menilai butir ini perlu diperhatiakn deskriptor berikut: 

e. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

f. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa (apersepsi). 

g. Memberikan acuan dengan cara menggambarkan garis besar materi dan 

kegiatan 

h. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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1.3 Mengemukakan isu yang berhubungan dengan materi pembelajaran 

Penjelasan: Indikator ini merujuk kepada penguasaan dan kemampuan 

guru menyampaikan isu yang berhubungan dengan tujuan materi. Untuk menilai 

butir ini digunakan skala sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Isu yang disampaikan tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pelajaran 

Sebagian besar isu yang disampaikan tidak sesuai dengan 

tujuan dan hakikat materi pelajaran 

Isu yang disampaikan sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pelajaran 

Isu yang disampaikan sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pelajaran perkembangan dan kebutuhan siswa 

 

1.4 Mendorong Siswa Mengemukakan Pengetahuan Awalnya Tentang 

Konsep 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

mengemukakan pendapat siswa tentang konsep yang akan dipelajari. Untuk 

menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendorong siswa mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan pendapat 

dalam kelompoknya. 

d. Mengikutsertakan pemahaman siswa tentang konsep dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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2. Pemantapan Konsep 

2.1 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman langsung 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada cara guru dalam meningkatkan 

keterlibatan siswa melalui pengalaman langsung. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman secara perorangan. 

b. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman secara berkelompok. 

c. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

d. Siswa melakukan diskusi kelas 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2.2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran kelompok 

Penjelasan: Pada pembelajaran, kegiatan kelompok sangat penting 

dilakukan untuk memenuhi perbedaan individual siswa dan/atau membentuk 

dampak penggiring. 

a. Pelaksanaan kegiatan kelompom sesuai dengan tujuan/materi/kebutuhan 

siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan kelompom sesuai dengan waktu dan fasilitas 

pembelajaran. 

c. Peran guru pada kegiatan kelompok yang sedang dikelola 

d. Dalam kegiatan kelompok siswa terlibat secara optimal. 

e. Guru melakukan pemantauan dan bimbingan supaya tidak terjadi stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak. 

Dua/tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

Lebih dari empat deskriptor tampak. 
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2.3 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

Penjelasan: Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan mendorong 

siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut: 

e. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperoleh. 

f. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisifasi. 

g. Menegajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

h. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Aplikasi Konsep 

3.1 Mengadakan Diskusi Antara Guru dan Siswa 

Penjelasan: Indikator ini sebagai usaha guru dalam mengarahkan siswa 

agar bisa menyampaiakn pemahamannya, membuat model, membuat rangkuman 

dan kesimpulan. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memberikan pertanyaan yang sifatnya memancing 

b. Memvariasikan berbagai pertanyaan yang guru tanyakan kepada siswa 

c. Meminta siswa untuk bertanya 

d. Membantu siswa mengevaluasi tujuan apa yang mereka berhasil dari 

observasinya 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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3.2 Memberi Petunjuk dan Penjelasan yang Berkaitan Dengan Isi 

Pembelajaran  

Penjelasan: Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep ide, dan prosedur yang bertalian dengan isi 

pembelajaran. Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. Untuk menilai butir ini digunakan skala sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha 

untuk mengurangi    kebingungan siswa 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha 

guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif 

Petunjuk dan penjelsan guru sulit dimengerti, ada usaah guru 

untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif 

Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan mudah 

dipahami siswa 

 

3.3 Menangani pertanyaan dan respon siswa  

Penjelasan: Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. Untuk menilai butir ini digunakan skala sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Mengebaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/pendapat 

atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat siswa 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 

pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 

pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan  

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan memberikan balikan kepada siswa 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 

temannya atau menampung respons dan pertanyaan siswa 

untuk kegiatan selanjutnya 

 

3.4 Membantu siswa dalam menyampaikan gagasan 

Penjelasan: Indikator ini berhubungan dengan kemampuan guru mengelola 

diskusi dalam hal melatih siswa untuk berpikir kritis dan berpartisifasi secara 

aktif, guru harus mampu mendorong siswa agar mempertajam uraian. Untuk 

menilai butir ini perlu diperhatiakn deskriptor berikut: 

a. Mengajukan pertanyaan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. 
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b. Memberikan contoh-contoh yang sesuai secara tepat (bisa berbentuk verbal 

maupun nonverbal). 

c. Memberikan waktu untuk berpikir tanpa gangguan komentar lain. 

d. Memberikan dukungan terhadap gagasan siswa dengan penuh perhatian. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

4. Pemantapan Konsep 

4.1 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Penjelasan: Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, meringkas, meriviu 

(meninjau ulang), dan sebagainya. Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama 

proses pembelajaran. Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang tetapi 

tidak lengkap  

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang secara 

lengkap 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang dengan 

melibatkan siswa 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau ringkasan 

atau meninjau ulang 

 

4.2 Membantu Siswa untuk Memberikan Solusi 

Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada usaha guru untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa berdasarkan permasalahan yang mereka pahami dari 

konsep pembelajaran melalui pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Pertanyaan berdasarkan tingakatan kognitif mengingat 

Pertanyaan berdasarkan tingkatan kognitif memahami dan 

menerapkan 

Pertanyaan berdasarkan tingkatan kognitif menganalisis dan 

mensentesis 

Pertanyaan berdasarkan tingkatan kognitif mengevaluasi 

 

4.3 Mengembangkan sikap peka dan tanggap terhadap lingkungan 

Penjelasan: Menganalisis masalah lingkungan dalam proses pembelajaran 

hendaknya memanfaatkan multimedia pembelajaran verbal, visual, audiovisual 

untuk memudahkan siswa belajar. Untuk menilai butir ini digunakan skala 

penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Menyajikan media pembelajaran verbal 

Menyajikan media pembelajaran visual 

Menyajikan media pembelajaran audio visual 

Menyajikan media pembelajaran multi media 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Dokumen yang memuat RPP yang digunakan guru dalam pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup  

2. Dokumen tentang sejarah berdirinya SDN Kebun Bunga 5 Kota Banjarmasin 

3. Dokumen tentang jumlah guru, staf tata usaha dan karyawan lain di SDN 

Kebun Bunga 5 Kota Banjarmasin 

4. Dokumen tentang sarana dan prasarana di SDN Kebun Bunga 5 Kota 

Banjarmasin 

5. Dokumen tentang jumlah siswa secara keseluruhan dan jumlah siswa masing-

masing kelas di SDN Kebun Bunga 5 Kota Banjarmasin 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW) 
 

A. Pedoman Wawancara Dengan Tata Usaha SDN Kebun Bunga 5 Kota 

Banjarmasin 

1. Berapa jumlah guru pengajar dan tenaga administrasi di SDN Kebun Bunga 5 

Kota Banjarmasin? 

2. Berapa jumlah siswa dan siswi di SDN Kebun Bunga 5 Kota Banjarmasin? 

3. Bagaimana keadaan sarana prasarana penunjung pembelajaran di SDN Kebun 

Bunga 5 Kota Banjarmasin? 

 

B. Pedoman Wawancara Dengan Pendidik Mata Pelajaran Pendidikan 

Lingkungan Hidup Kelas V SDN Kebun Bunga 5 Kota Banjarmasin  

1. Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup 

a. Apa saja metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Salingtemas, khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup? 

b. Pada setiap pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, media apa saja 

yang dimanfaatkan untuk alat penunjang dalam proses belajar 

mengajarnya?  

c. Bagaimana alokasi waktu pelajaran di SDN Kebun Bunga 5, khususnya 

untuk mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup? 

d. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Salingtemas pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup kelas V ? 

2. Pelaksanaan Pendekatan Salingtemas pada pembelajaran Pendidikan 

Lingkungan Hidup di kelas V SDN Kebun Bunga 5 Kota Banjarmasin 

a. Bagaimana persiapan dalam menerapkan pendekatan Salingtemas pada 

mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup di kelas V? 

b. Bagaimana proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Lingkungan 

Hidup dengan menggunakan pendekatan Salingtemas di kelas V? 
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c. Apakah waktu yang tersedia mencukupi jika menggunakan pendekatan 

Salingtemas? 

d. Bagaimana mengefektifkan pendekatan Salingtemas dalam pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup? 

e. Berapa kali Bapak pernah mengikuti pelatihan tentang penggunaan 

pendekatan Salingtemas? 

f. Bagaimana keadaan lingkungan sekolah SDN Kebun Bunga 5 Kota 

Banjarmasin 

 

C. Pedoman Wawancara Dengan Siswa SDN Kebun Bunga 5 Kota 

Banjarmasin 

1. Apakah adik-adik menyukai mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup? 

2. Apakah adik-adik merasa senang pada saat guru menyampaikan pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup? 

3. Apakah adik-adik selalu memperhatikan setiap guru menjelaskan 

pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup? 

4. Apakah adik-adik mengajukan pertanyaan ketika ada materi yang tidak 

dipahami dalam pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup? 

5. Apa yang membuat adik-adik tertarik dalam pembelajaran Pendidikan 

Lingkungan Hidup? 

6. Apakah adik-adik memahami materi yang diajarkan guru setelah pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup selesai? 

7. Apa yang biasa/sering adik-adik lakukan di rumah untuk mencintai 

lingkungan? 
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