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MOTTO 

 

َمْت ِلَغٍد  يَآأَي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا ات َُّقْوا اهلَل َولتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدَّ
ٌر ِبَا تَ ْعَلمُ   (Al-Hasyr: 18)ْونَ َوالتَ ُقْوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َخِبي ْ

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah عزوجلdan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); 

dan bertakwa-lah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” (QS.Al-Hasyr, 18)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Al-Quran dan Terjemahannya (jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), hlm. 548.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

  Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 

b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Huruf 

 q = ق  z = ز  A = ا

 k = ك  s = س  B = ب

 l = ل  sy = ش  T = ت

 m = م  sh = ص  Ts = ث

 n = ن  dl = ض  J = ج

 w = و  th = ط  H = ح

 h = ه  zh = ظ  Kh = خ

 , = ء  ‘ = ع  D = د

 y = ي  gh = غ  Dz = ذ

     f = ف  R = ر

 

 

B. Vokal Panjang 

Vokal (a) panjang  =  â 

Vokal (i)  panjang  =  î 

Vokal (u) panjang  =  û 

 

C. Vokal Diphthong  

 Aw = أو  

 Ay = أي  

 Û = أو  

 Î = إي  
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ABSTRAK 

Ashariani, Alin Destiyah. 2015. Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kurikulum 2013 pada Tema Indahnya Kebersamaan di Sekolah Dasar Negeri 

Kota Malang. Skripsi.Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Yeni Tri Asmaningtias, M.Pd. 

Guru sebagai ujung tombak dalam suatu proses pembelajaran diharapkan 

mampu merencanakan suatu pembelajaran kedalam sebuah perencanaan 

pembelajaran yaitu RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang belum sesuai 

dengan ketentuan standar proses yang ada maka dikhawatirkan akan 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini 

dapat digunakan oleh setiap pengajar sebagai pedoman umum untuk 

melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya, karena di dalamnya berisi 

petunjuk secara rinci, pertemuan demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup 

materi yang harus diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang 

harus digunakan. Oleh karena itu, dengan berpedoman RPP ini pengajar akan 

dapat mengajar dengan sistematis, tanpa khawatir keluar dari tujuan, ruang 

lingkup materi, strategi belajar mengajar, atau keluar dari sistem evaluasi yang 

seharusnya, maka penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui kesesuaian indikator, 

tujuan, materi, metode, sumber, media, langkah dan penilaian pembelajaran pada 

RPP Tema Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku 

kelas IV yang disusun oleh guru SD di Kota Malang dengan Standar Proses. 

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian 

evaluatif. Lokasi penelitian dilakukan dilima SDN di kota Malang yaitu SDN 

Sawojajar 1, SDN Tanjungrejo 3, SDN Purwantoro 1, SDN Percobaan 1 dan SDN 

Kauman 1. Sumber data utama yang digunakan adalah RPP yang dibuat oleh guru 

SDN di Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik random 

sampling. Data dianalisis dengan cara skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah 

skor maksimum. 

Penelitian ini menghasilkan diskripsi evaluasi kesesuaian RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN di kota 

Malang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator RPP dapat dikatakan 

cukup baik dan sudah sesuai dengan standart proses  karena mempunyai nilai 

kesesuaian RPP sebesar 65. Tujuan pembelajaran RPP dapat dikatakan sangat 

baik dan sudah sesuai dengan standart proses  karena mempunyai nilai kesesuaian 

RPP sebesar  89. Materi RPP dapat dikatakan sangat kurang dan belum sesuai 

dengan standart proses  karena mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 11. 

Metode pembelajaran RPP dapat dikatakan kurang dan belum sesuai dengan 

standart proses  karena mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 54. Sumber dan 

media pembelajaran RPP dapat dikatakan cukup baik dan sudah sesuai dengan 

standart proses  karena mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 68. Langkah 

pembelajaran RPP dapat dikatakan cukup baik dan sudah sesuai dengan standart 

proses  karena mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 65. Penilaian 

pembelajaran RPP dapat dikatakan kurang dan belum sesuai dengan standart 
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proses karena mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 51 Hal ini menunjukkan 

bahwa, RPP yang digunakan oleh guru SDN di kota Malang dapat dikatakan 

cukup baik. 

Kata Kunci: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Kurikulum 2013,Standar 

Proses, SDN Kota Malang. 
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ABSTRAK 

 

Ashariani, Alin Destiyah. 2015. Evaluation of Learning Implementation Plan 

Curriculum 2013 on Mutual Beautiful scene at State Elementary School of 

Malang. The thesis of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education. Faculty of 

Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Supervisor: Yeni Tri Asmaningtias, M.Pd. 

 

Teachers as the spearhead in a learning process is expected to be able to 

plan a lesson into a lesson plan namely RPP. Learning Implementation Plan is not 

in accordance with the standards provisions of the existing process, it is feared to 

affect the result of students learning. This lesson plan can be used by each teacher 

as general guidelines for implementing the learning to their students, because it 

contains detailed instructions, meeting for the sake of meeting, the objectives, the 

scope of material that must be taught, teaching and learning activities, media, and 

the evaluation should be used. Therefore, by referring to this RPP teachers will be 

able to teach systematically, without worrying out of the purpose, scope materials, 

teaching and learning strategies, or out of the evaluation system supposedly, the 

study aims to; determine the suitability of indicators, objectives, materials, 

methods, resources, media, measures and assessment at RPP on themes The 

Beauty of Togetherness Sub Theme My Nation Cultural Diversity class IV that is 

arranged by elementary school teachers in Malang with Standard Process. 

The approach used is quantitative evaluative research. The main 

instrument in qualitative research is the researchers themselves with the assistance 

of other instruments in the form of an assessment sheet. The Location of research 

is conducted in five  SDN at malang. They are SDN Sawojajar 1, SDN 

Tanjungrejo 3, SDN Purwantoro 1, SDN 1 and SDN Kauman Experiment 1. The 

main Sources data used is RPP made by the teacher of Elementary School in 

Malang. Data collected by random sampling technique. Data were analyzed by 

means of the scores obtained divided by the maximum total score. 

This research resulted description of conformity RPP  theme the beauty of 

togetherness subtema my nation of cultural diversity SDN in the Malang city. The 

results showed that the RPP indicators can be quite good and is in conformity with 

the standards process because it has a value of 65. The RPP learning objectives 

can be said to be very good and is in conformity with the standards process 

because it has a value of 89. Material of RPP can be said very less and is not in 

accordance with the standards process because it has a value of 11. The RPP 

learning method can be said to be less and is not in accordance with the standards 

process because it has a value of 54. Source and RPP learning media can be quite 

good and is in conformity with the standard process because it has a value of 68. 

Step RPP learning can be quite good and is in conformity with the standards 

process because it has a value of 65. Assessment of RPP learning can be said to be 

less and is not in accordance with the standards process because it has value by 51 

This shows that, RPP used by SDN’s teachers in Malang city  can be quite good. 
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 ملخص البحث

على موضوع  5102. تقييم التعلم خطة تنفيذ ادلناىج الدراسية 5102الزىارياين، آلن ديستيا، 
نج. حبث جامعي. شعبة الرتبية للمعلمني ادلدرسة النطقة مااجلمال اجلماعي يف ادلدرسة االبتدائية ِب

االبتدائية، كلية الرتبية وادلعلمني جبامعةموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ِباالنج.ادلشرف : 
، 5102: خطة تنفيذ ادلناىج الدراسية كلمات الرئيسةاألستاذة يين تري امسانينجتياس، ادلاجستري.

 نجاليف ادلدرسة االبتدائية ِبنطقة ماالعملية القياسية،

ادلعلم كرأس حربو يف العملية التعلم ادلتوقع أن خطة دراسية إىل اخلطة الدراسية. اخلطة 
الدراسيةاليت مل تتم ألحكام العمليات القائمة القياسية فشك على نتائج ادلتعلمني. ىذه اخلطة 

ضطالع ذهذه الدراسة إىل ادلتعلمني، الدراسية ديكن أن تستخدام كل متعلمني كمبادئ عامة لال
ألهنا حيتوي على إرشادات مفصلة، اجتماعات من أجل االجتماع، حول األىداف ونطاق احملتوى 
الذي جيب أن يدرس، والتدريس وتعلم األنشطة ووسائل اإلعالم والتقييم اليت جيب استخدامها. 

رس تالميذه بشكل منتظم، بال شك أن فذلك، ذهذه اإلرشادات من اخلطة الدراسيةأن ادلعلم أن يد
خيرج من األىداف، ونطاق احملتوى والتدريس،  فهذا البحث يهدف إىل؛ معرفة مدى مالءمة 
ادلؤشرات، األىداف، احملتوى، ادلناىج، ادلصادر، ووسائط اإلعالم، واخلطوة لنتائج الدراسة علي 

صل الرابع الذي مجعتها من ادلعلمني موضوع  اجلمال اجلماعي بفرعية ادلوضوع التنوع الثقايف لف
 .جنبعملية قياسيةالاالبتدائية يف منطقة ما

وكان ادلدخل ادلتبع من النوعية يف ىذا البحث ىو البحوث الوصفية. األداة الرئيسية يف 
ىذا البحث ىي الباحث ِبساعدة األداة األخرى، إال وىي يف شكل صحائف التقييم. ادلوقع 

و ادلدرسة االبتدائية   0جناوال،  يف ادلدرسة االبتدائية ساوجاجار الس ِبامدار  2للبحوث يبحث يف 
وادلدرسة االبتدائية    0، وادلدرسة االبتدائية التجربة 0، وادلدرسة االبتدائية فوروانتورو 2تاجنوجنرجيو

سة  مصدر البيانات الرئيسية ادلستخدمة ىي اخلطة الدراسية اليت جتمع  ِبعلمني من ادلدر  .0كومان 
نج. ويتم مجع البيانات بطريقة أخذ العينات اذلادفة. ومت حتليل البيانات من خالل الاالبتدائية يف ما

 .النقاط اليت مت احلصول عليها ىي مقسوماً على رلموع نقاط كحد أقصى

أن ىذا البحث حيصالدلعينة باخلطة الدراسيةعلي موضوع  اجلمال اجلماعي بفرعية ادلوضوع 
نج. من نتائج البحوث ال لفصل الرابع الذي مجعتها من ادلعلمني االبتدائية يف منطقة ماالتنوع الثقايف
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تشري إىل أن مؤشرات اخلطة الدراسية متكن أن تقال متاما وىي وفقا للعملية العادية ألن ذلا قيمة 
ىو .وأىداف التعلم اخلطة الدراسية ديكن أن يقال جيد جدًا و 52صالحية اخلطة الدراسيةعلي قلة 

.ومادة اخلطة الدراسية 98وفقا للعملية العادية ألنو حيتوي على قيمة من اخلطة الدراسيةعلي قلة 
.وتعلم ادلناىجاخلطة 00متكن أن تقال مقبول جداً وليس وفقا للعملية العادية ألهناحتتوي على قيمة 

مة صالحية اخلطة الدراسية ديكن أن يقال مقبول وليس وفقا للعملية العادية ألنو حيتوي على قي
. وسائل اإلعالم عن مصادر التعلم اخلطة الدراسية ديكن أن يقال متاما وىو وفقا 25الدراسية 

. واخلطوة التعلم اخلطة 59للعملية العادية ألنو حيتوي على قيمة صالحية اخلطة الدراسية 
صالحية اخلطة الدراسية  الدراسيةمتكن أن تقال متاما وىي وفقا للعملية العادية ألهناحتتوي على قيمة

. تعلم تقييمات اخلطة الدراسية ديكن أن يقال مقبول وليس وفقا للعملية العادية ألنو حيتوي 52
، وىذه األحوالتشري إىل أن اخلطة الدراسية تستخدم من قبل 20على قيمة صالحية اخلطة الدراسية 

 .يد جداً جنتمكن أن تكون جالادلعلمني من شبكة التنمية ادلستخدمة يف ما
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Bealakang 

Dinamika perkembangan pendidikan akan selalu berubah seiring dengan 

perkembangan  dan  kemajuan ilmu pengetahuan  serta  teknologi di 

masyarakat. Begitu juga kurikulum yang diterapkan di sekolah memang 

bersifat dinamis, yang harus selalu menyesuaikan  dengan  perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memperbaiki, menyempurnakan dan 

meningkatkan pembelajaran di sekolah. 

Kurikulum  2013  adalah  kurikulum  berbasis  kompetensi yang dirancang 

untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. 
1
Pada tahun 2013 

pemerintah telah menerapkan kurikulum baru untuk beberapa kelas disetiap 

jenjang pendidikan yang dikenal dengan kurikulum 2013. Pengembangan 

kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. 

Kurikulum 2013 mempersiapkan  peserta  didik  dalam menghadapi  

tantangan-tantangan  di  masa  depan  melalui pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan keahlian untuk beradaptasi serta  bisa  bertahan  hidup  dalam  

lingkungan  yang  senantiasa berubah.  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  

Muhammad  Nuh menegaskan  bahwa  perubahan  dan  pengembangan  

kurikulum 2013  merupakan  persoalan  yang  genting  dan  penting.  Alasan 

                                                           
1
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia 2013,Peduli 

terhadapMakhluk Hidup Buku Guru SD/MI Kelas IV,(Jakarta: Lazurdi GIS dan Politeknik Negeri 

Media Kreatif, 2013), hlm. iii. 
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perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah kurikulum 

harus lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan lagi hafalan semata. 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 sepenuhnya diarahkan pada 

pengembangan ranah kognitif, affektif dan psikomotor secara utuh/holistik, 

artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah 

lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan 

kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan scientific dengan melalui 

lima tahapan yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan.
2
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah bagian utuh dari sebuah 

kurikulum yang harus dibuat oleh guru. Kurikulum 1994 dikenal adanya 

Satuan Acuan Pembelajaran (SAP), suatu rencana mengajar yang sarat dengan 

uraian materi.KTSP rencana pembelajaran tetap ada tetapi orientasi dan 

modelnya berbeda dengan SAP. Orientasi rencana pembelajaran dalam KTSP 

adalah tercapainya kompetensi dasar siswa sebagaimana dirumuskan dalam 

kurikulum, maka dalam RPP guru membuat rencana rinci bagaimana proses 

pembelajaran dapat mencapai tujuan.
3
 

Pendekatan saintifik tersebut akan dialami oleh peserta didik mencapai 

beberapa kompetensi, yang terangkum dalam Kompetensi Inti (KI) salah 

satunya yaitu pada Tema Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman 

                                                           
  

2
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 Tahun 2013, hal 3. 

  
3
 Adisusilo, S. 2010. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

(Online),(veronikacloset.files.wordpress.com/2010/06/rpp.pdf ), diakses 7 April 2014. 
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Budaya Bangsaku sekolah dasar kelas empat.Kompetensi dasar dirumuskan 

untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan 

dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri 

dari suatu matapelajaran.  

Dalam kompetensi inti terdapat sejumlah kemampuan yang lebih kecil 

yang harus dikuasai oleh peserta didik yang disebut sebagai kompetensi 

dasar(KD).Kompetensi dasar perlu dikembangkan menjadi sejumlah indikator 

yang diorientasikan dalam membangun kompetensi itu sendiri, sehingga untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan perlunya sebuah perencanaan yang 

baik dan tepat.Dunia pendidikan membuat perencanaan pembelajaran itu 

terdiri dari silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP 

secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik.
4
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini dapat digunakan oleh setiap 

pengajar sebagai pedoman umum untuk melaksanakan pembelajaran kepada 

peserta didiknya, karena di dalamnya berisi petunjuk secara rinci, pertemuan 

demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup materi yang harus diajarkan, 

kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harus digunakan. Oleh 

                                                           
  

4
Permendikbud nomor 65 Tahun 2013. Hal 6 
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karena itu, dengan berpedoman RPP ini pengajar akan dapat mengajar dengan 

sistematis, tanpa khawatir keluar dari tujuan, ruang lingkup materi, strategi 

belajar mengajar, atau keluar dari sistem evaluasi yang seharusnya. 

Standar proses telah menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pengembangan dan penyusunan RPP, dalam penyusunan RPP hal yang 

harus ada pada setiap komponen RPP sebagai berikut: 

1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan 

2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema 

3. Kelas/semester 

4. Materi pokok 

5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam 

pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai 

6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

7. Kompetensi dasar danindikatorpencapaiankompetensi 

8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator ketercapaian kompetensi 

9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai 
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KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang 

akan dicapai 

10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran 

11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan 

12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

13. Penilaian hasil pembelajaran.
5
 

Rencana PelaksanaanPembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan 

standar proses yang ada maka dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik karena RPP merupakan pedoman mengajar untuk 

guru selain itu, RPP yang tidak lengkap akan membuat ketidakjelasan isi 

RPP itu sendiri sehingga dapat menyulitkan guru pengganti jikalau suatu 

saat guru utama berhalangan datang. Berdasarkan latar belakang inilah, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian untuk menganalisis RPP 

yang terfokus pada Tema Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman 

Budaya Bangsaku. 

Tema Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya 

Bangsakusebagai fokus penelitian dikarenakan penelitian ini merupakan 

penelitian yang pertama untuk kurikulum 2013 sehingga dipilih sub tema 

satu pada tema satu. Penelitian ini di lakukan pada SDN se Kota malang 

                                                           
 

5
Ibid  
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dengan pertimbangan kota malang merupakan kota yang sudah 

memberlakukan kurikulum 2013 secara mandiri pada semua sekolah  

dasar negeri sejak tahun pelajaran 2013 jadi pada tahun ini kurikulum 

2013 pada tingkat sekolah dasartelah memasuki tahun kedua di kota 

malang.Penelitian ini berjudul “ Evaluasi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Kurikulum 2013 pada Tema Indahnya Kebersamaan di 

Sekolah Dasar Negeri Kota Malang ” 

B. Rumusan Masalah 

Uraian pada latar belakang secara umum dapat dirumuskan permasalahan: 

Apakah RPP Tema Satu Subtema Satu kelas IV yang disusun oleh guru SD di 

Kota Malang sudah sesuai dengan Standar Proses?. Berikut ini uraian 

permasalahan secara khusus: 

1. Apa indikator pencapaian kompetensi pada RPP Tema Indahnya 

Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas IV yang 

disusun oleh guru SD di Kota Malang sudah sesuai dengan Standar 

Proses? 

2. Apa tujuan pembelajaran pada RPP Tema Indahnya Kebersaman SubTema 

Keberagaman Budaya Bangsaku kelas IV yang disusun oleh guru SD di 

Kota Malang sudah sesuai dengan Standar Proses? 

3. Apa materi pembelajaran pada RPP Tema Indahnya Kebersaman Sub 

Tema Keberagaman Budaya Bangsakukelas IV yang disusun oleh guru SD 

di Kota Malang sudah sesuai dengan Standar Proses? 
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4. Apa metode pembelajaran pada RPP Tema Indahnya Kebersaman Sub 

Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas IV yang disusun oleh guru 

SD di Kota Malang sudah sesuai dengan Standar Proses? 

5. Apasumber dan media pembelajaran pada RPP Tema Indahnya 

Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas IV yang 

disusun oleh guru SD di Kota Malang sudah sesuai dengan Standar 

Proses? 

6. Apa langkah-langkah pembelajaran pada RPP Tema Indahnya 

Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas IV yang 

disusun oleh guru SD di Kota Malang sudah sesuai dengan Standar 

Proses? 

7. Apa penilaian hasil belajar pada RPP Tema Indahnya Kebersaman Sub 

Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas IV yang disusun oleh guru 

SD di Kota Malang sudah sesuai dengan Standar Proses? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kesesuaian indikator pembelajaran pada RPP Tema 

Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas 

IV yang disusun oleh guru SD di Kota Malang dengan Standar Proses. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian tujuan pencapaian kompetensi pada RPP 

Tema Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya 

Bangsaku kelas IV yang disusun oleh guru SD di Kota Malang dengan 

Standar Proses. 
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c. Untuk mengetahui kesesuaian materi pembelajaran pada RPP Tema 

Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas 

IV yang disusun oleh guru SD di Kota Malang dengan Standar Proses. 

d. Untuk mengetahui kesesuaian metode pembelajaran pada RPP Tema 

Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas 

IV yang disusun oleh guru SD di Kota Malang dengan Standar Proses. 

e. Untuk mengetahui kesesuaian sumber dan media pembelajaran pada 

RPP Tema Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya 

Bangsaku kelas IV yang disusun oleh guru SD di Kota Malang dengan 

Standar Proses. 

f. Untuk mengetahui kesesuaian langkah-langkah pembelajaran pada RPP 

Tema Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya 

Bangsaku kelas IV yang disusun oleh guru SD di Kota Malang dengan 

Standar Proses. 

g. Untuk mengetahui kesesuaian penilaian hasil belajar pada RPP Tema 

Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku kelas 

IV yang disusun oleh guru SD di Kota Malang dengan Standar Proses. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:  

a. Bagi guru 

1) Memberikan pengetahuan kepada guru dalam pembuatan RPP 

sebagai acuan kegiatan pembelajaran. 
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2) Membantu guru menciptakan suatu kegiatan belajar yang sesuai 

dengan kompetensi dasar yang harus dicapai.  

b. Bagi mahasiswa/calon guru 

1) Sebagai literatur tambahan bagi mahasiswa, apabila ingin 

mengembangkan menjadi sebuah penelitian baru. 

2) Sebagai pengetahuan tambahan bagi calon guru dalam merancang 

RPP sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. 

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang berjudulEvaluasi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Kurikulum 2013 pada Tema Indahnya Kebersamaan di 

Sekolah Dasar Negeri Kota Malang ini hanya terfokus pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun oleh guru kelas empat semester 

ganjil yaitu pada tema indahnya kebersamaan sub tema keberagaman 

budaya bangsaku. 

Penelitian ini dilakukan di lima sekolah di kota malang yaitu SDN 

Sawojajar 1, SDN Tanjungrejo 1, SDN percobaan 1, SDN purwantoro 1 

dan SDN Kauman 1. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kurikulum 2013 

Kurikulum  adalah seperangkat  terencana  dan  pengaturan  mengenai  

tujuan,  isi  dan bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman 

penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan pendidikan 

tertentu.
6
 Pendidikan adalah Pendidikan adalah proses yang bersifat terencana dan 

sistematik dengan membuat suatu RPP yang menjadi bagian utuh suatu 

kurikulum. Seperti halnya pada al-quran surat Adz-dzariyaat ayat 56: 

ِليَْعبُدُْوَن    َوَماَخلَْقُت اْلِجنَّ َواإِْلْنَس ِإَّلَّ

 

Artinya :Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. (Adz-dzariyaat ayat 56)
7 

Pengembangan  kurikulum  2013  menitik  beratkan  pada penyederhanaan, 

pendekatan tematik-integratif. Kurikulum 2013 merupakan  kelanjutan  dan  

pengembangan  kurikulum  berbasis kompetensi  (KBK)  yang  telah  dirintis  

pada  tahun  2004  yang mempunyai  beberapa  cakupan  yaitu  kompetensi  sikap, 

pengetahuan,  dan  keterampilan  secara  terpadu.  Sedangkan perkembangan 

kurikulum 2013 dilakukan seiring dengan tuntutan perubahan  dalam  berbagai  

                                                           
6
 Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan,(Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2008), hlm. 1. 
7
 Al-qur’an Al-karim dan Terjemah Bahasa Indonesia Juz 26-27(Semarang: Menara 

Kudus, 2006) hlm. 523 
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aspek  kehidupan  dan  melaksanakan amanah  Undang-undang  Nomor  20  

Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  serta  Peraturan  Presiden  

Nomor  5  Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional.
8
 

Kurikulum  mempersiapkan  peserta  didik  dalam menghadapi  tantangan-

tantangan  di  masa  depan  melalui pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

keahlian untuk beradaptasi serta  bisa  bertahan  hidup  dalam  lingkungan  yang  

senantiasa berubah.  Urain di atas dapat menyimpulkan bahwa  perubahan  dan  

pengembangan  kurikulum 2013  merupakan  persoalan  yang  genting  dan  

penting.  Alasan perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah 

kurikulum harus lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan lagi hafalan 

semata. 

Kurikulum  2013  bertujuan  untuk  mempersiapkan  manusia  Indonesia 

agar  memiliki  kemampuan  hidup  sebagai  pribadi  dan  warga  negara yang  

beriman,  produktif,  kreatif,  inovatif,  dan  afektif  serta  mampu berkontribusi  

pada  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara, dan peradaban dunia. 

B. Struktur Kurikulum 2013 

1. Kompetensi Inti 

Kompetensi  inti  dirancang  seiring  dengan  meningkatnya  usia  peserta  

didik pada  kelas  tertentu.  Melalui  kompetensi  inti,  integrasi  vertikal berbagai 

                                                           
8
 Tinjauan kurikulum 2013 dan bahan ajar, (httpwww. google. co. Idurlsa =t&rct= j&q= 

&esrc= s&source= 

web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Feprints.walisongo.ac.id%2F1736%2F3%2

F093911053_Bab2) (on line) 
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kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti 

menggunakan notasi sebagai berikut: 

a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual 

b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial 

c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan  

d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan 

Kompetensi Inti Kelas Empat pada jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, antara lain. 

1) KI 1: Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2) KI 2: Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

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

tetangganya. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. 

3) KI 3: (Mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4) KI 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 peri-

laku anak beriman dan berakhlak mulia.
9
 

 

 

                                                           
9
Ibid  nomor 67., hal. 8 
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2. Kompetensi Dasar 

Kompetensi  dasar  dirumuskan  untuk  mencapai  kompetensi  inti. 

Rumusan  kompetensi  dasar  dikembangkan  dengan  memperhatikan 

karakteristik  peserta  didik,  kemampuan  awal,  serta  ciri  dari  suatu 

matapelajaran.  Kompetensi  dasar  dibagi  menjadi  empat  kelompok sesuai 

dengan pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut: 

a. Kelompok  1:  Kelompok  kompetensi  dasar  sikap  spiritual  dalam 

rangka menjabarkan KI-1 

b. Kelompok 2: Kelompok kompetensi dasar sikap sosial  dalam rangka 

menjabarkan KI-2 

c. Kelompok  3: Kelompok  kompetensi  dasar  pengetahuan  dalam rangka 

menjabarkan KI-3  

d. Kelompok  4:  kelompok  kompetensi  dasar  keterampilan  dalam rangka 

menjabarkan KI-4. 

 Kompetensi Dasar Tema Indahnya Kebersamaan Sub Tema Keberagaman 

Budaya Bangsaku Kelas IV 

1) Ilmu Pengetahuan Alam 

1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan 

dan kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan 

yang menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan 

ajaran agama yang dianutnya 

1.2 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, objektif, 

jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi 
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2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas seharihari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan penelaahan fenomena 

alam secara mandiri maupun berkelompok 

2) Matematika 

2.2 Menunjukkan perilaku cermat dan teliti dalam melakukan tabulasi 

pengukuran panjang daun-daun atau benda-benda lain 

menggunakan pembulatan (dinyatakan dalam cm terdekat) 

2.6 Menunjukkan perilaku peduli dengan cara memanfaatkan barang-

barang bekas yang ada di sekitar rumah sekolah atau tempat 

bermain untuk membuat benda-benda berbentuk kubus dan balok 

bangun berdasarkan jaring-jaring bangun ruang yang ditemukan 

3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

1.1 Menghargai kebhinneka-tunggalikaan dan keberagaman agama, 

suku bangsa, pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan 

khas, upacara adat, sosial, dan ekonomi di lingkungan rumah, 

sekolah dan masyarakat sekitar 

1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah, sekolah dan 

masyarakat sekitar 

2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, 

berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan memberi maaf 

sebagaimana dicontohkan tokoh penting yang berperan dalam 
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perjuangan menentang penjajah hingga kemerdekaan Republik 

Indonesia sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila 

2.4 Menunjukkan perilaku bersatu sebagai wujud keyakinan bahwa 

tempat tinggal dan lingkungannya sebagai bagian dari wilayah 

Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) 

4)  Seni Budaya dan Prakarya 

1.1  Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif 

masing-masing daerah sebagai anugerah Tuhan 

2.1 Menujukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam berkarya 

seni. 

5) Bahasa Indonesia 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa 

Indonesia yang diakui sebagai bahasa persatuan yang kokoh dan 

sarana belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

1.2 Mengakui dan mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa atas 

keberadaan lingkungan dan sumber daya alam,alat teknologi 

modern dan tradisional,perkembangan teknologi, sosial, 

sertapermasalahan sosial 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggungjawab terhadap penggunaan 

alatteknologi modern dan tradisional,proses pembuatannya melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia 

2.4 Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam 

melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 



16 

 

6) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 

kemampuannya sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, 

sebagai wujud syukur kepada sang Pencipta 

2.1 Menunjukkan disiplin, kerja sama, toleransi, belajar menerima 

kekalahan dan kemenangan, sportif dan tanggung jawab, 

menghargai perbedaan 

2.2 Menunjukkan perilaku santun kepada teman, guru dan lingkungan 

sekolah selama pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

7) Ilmu Pendidikan Sosial 

1.3 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan manusia 

dan lingkungannya 

2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan 

interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya
10

 

 

C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pada hakekatnya RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk 

memperkirakan tindakan apakah yang akan dilakukan dalam pembelajaran, 

baik oleh pengajar maupun perserta didik untuk mencapai suatu kompetensi 

yang sudah ditetapkan. RPP harus jelas Kompetensi Dasar (KD) yang akan 

                                                           
  

10
Afrika,dkk. Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Jakarta: Lazuardi GIS dan Politeknik 

Negeri Media Kreatif, 2013), Hal. 1. 
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dicapai oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus 

dipelajari, dan bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana pengajar 

mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai kompetensi tertentu. Aspek-

aspek tersebutlah yang merupakan unsur utama yang harus ada dalam setiap 

RPP.
11

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari komponen program 

kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program 

mencakup KD, materi standar, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

sumber belajar, dan waktu belajar. RPP pada hakekatnya merupakan suatu 

sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan serta 

berinteraksi satu dengan lainnya, dan memuat langkah-langkah 

pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yaitu membentuk kompentensi yang 

sudah ditetapkan sebelumnya.
12

 

Rencana pelaksanaan pembelajran sebelum disusun, guru seharusnya 

membaca, memahami, menghayati, dan memperhatikan secermat-cermatnya 

mengenai: 

1. Kurikulum yang sedang berlaku dengan harapan guru dapat 

memahami rasional, pengertian, fungsi dan tujuan, ruang lingkup, 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman 

belajar, serta cara-cara, proses, dan prosedur evaluasi hasil belajar 

yang ditetapkan oleh kurikulum 

                                                           
  

11
 Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret,Loc.Cit 

  
12

Ibid 
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2. Buku-buku kependidikan dan keguruan, dengan harapan guru dapat 

memahami konsep-konsep psikologi pendidikan, teori belajar dan 

perkembangan mental, model, pendekatan, dan metode pembelajaran, 

media pembelajaran, serta konsep-konsep evaluasi hasil belajar. 

3. Buku-buku pelajaran untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau buku-

buku pelajaran di perguruan tinggi, dengan harapan guru mampu 

memahami hakikat ilmu yang diajarkan dan memilih materi pelajaran 

sebagai referensi. 

4. Jurnal atau majalah kependidikan, dengan harapan guru dapat 

memperoleh wawasan pengembangan pembelajaran dan evaluasi hasil 

belajar atau implikasi praktis teori dan temuan penelitian 

5. Situasi, kondisi, dan kemampuan sekolah, dengan harapan guru dapat 

memahami lingkungan sekolah, media pembelajaran yang ada di 

sekolah, kemampuan murid, serta metode apa yang akan digunakan 

dalam pembelajaran.
13

 

Sebuah RPP dikatagorikan berkualitas, manakala muatan RPP itu telah 

memenuhi unsur-unsur prinsip pengembangan RPP sebagai berikut: 

1.  Kompetensi harus jelas, makin kongkrit, mudah diamati, dan dapat 

dilaksankan dalam proses kegiatan pembelajaran. 

2.  Rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta 

dapat dilaksankan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan 

kompetensi peserta didik. 

                                                           
 

13
Hamid, A. 2008.Penyusunan RPP, (Online), (http:// staff.uny.ac.id/ sites/ default/ files/ 

tmp/ Penyusunan%20RPP%20Draft%201.pdf), diakses 3 April 2014 
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3.  Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang 

akan diwujudkan. 

4.  Rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksankan harus utuh dan 

menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. 

5.  Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah, 

terutama apabila program pembelajaran dilaksanakan secara tim, atau 

dilaksanakan diluar kelas, agar tidak mengganggu jam-jam mata pelajaran 

lain.
14

 

Standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 65 tahun 2013 telah menjelaskan beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam pengembangan dan penyusunan RPP, dalam 

penyusunan RPP hal yang harus ada pada setiap komponen RPP sebagai 

berikut: 

1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan 

2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema 

3. Kelas/semester 

4. Materi pokok 

5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian   KD dan 

beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 

dalam silabus dan KD yang harus dicapai 

                                                           
14

Wahab, A dan Widyaiswara.Tanpa tahun.Pengembangan Silabus dan RPP, (Online), 

(http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/kdpa1356064473.pdf), diakses 3 

April 2014 

http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/kdpa1356064473.pdf
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6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 

8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

ketercapaian kompetensi 

9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai 

10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran 

11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan 

12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, 

dan penutup 

13.  Penilaian hasil pembelajaran.
15

 

 

D. Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Ruang lingkup penilaian mencakup penilaian terhadap komponen-

komponen RPP yang meliputi: tujuan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

                                                           
15

Permendikbud nomor 65, Loc.Cit. 
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sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. 

1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan 

kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.
16

 

 Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan Kompetensi Dasar, 

dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan Kompetensi Dasar, dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Tujuan  dapat  diorganisasikan  mencakup  seluruh  KD  atau 

diorganisasikan  untuk  setiap  pertemuan.  Tujuan pembelajaran dirumuskan 

dalam bentuk kalimat pernyataan yang menggambarkan arah dan target yang 

dicapai dalam seluruh rangkaian kegiatan (dalam satu atau berberapa 

minggu/pertemuan) dalam satu materi pokok/tema/teks, serta memuat 

penjelasan proses dan hasil yang diharapkan.
17

 

Membuat tujuan pembelajaran digunakan acuan ABCD. ABCD 

menyediakan acuan yang mudah kita ikuti saat menulis tujuan pembelajaran. 

Proses penulisan tujuan pembelajaran diawali dengan menamai audience yang 

menunjukkan kepada siapa tujuan pembelajaran tersebut ditujukan. 

                                                           
16

Ibid.. 
17

 Permendikbud nomor 65, Loc.Cit. 
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Selanjutnya, behavior yang ditunjukkan oleh siswa dan condition saat siswa 

menunjukkan kemampuan atau perilaku yang akan diamati. Terakhir, ABCD 

menyatakan degree dari pengetahuan baru dan keterampilan yang harus 

dikuasai.
18

 

2. Indikator Pembelajaran 

 Indikator Pembelajaran adalah pernyataan yang menunjukkan  tolak 

ukur atau penanda tercapainya suatu kompetensi dasar oleh siswa. Pada 

22rumusan indikator pencapaian KD tercermin tuntutan kemampuan yang harus 

dicapai atau dikuasai siswa.
19

 

3. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

ketercapaian kompetensi.
20

 

Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu 

diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar 

atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal 

ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di 

satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan materi 

atau bahan ajar yang benar, menunjang tercapainya standar kompetensi dan 

                                                           
18

Nugraha, I. A. tanpa tahun.Menulis Tujuan Pembelajaran, (Online), (http:// 

staff.uny.ac.id/sites/default/files/Bagaimana%20Menulis%20Tujuan%20Pembelajaran.pdf) 
19

 Wardhani, S. 2010. Teknik Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika SMP,  (Online), (http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpress.com/2011/11/indiktor-

kd-smp.pdf), diakses 3 April 2014 
20

 Ibid  

http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpress.com/2011/11/indiktor-kd-smp.pdf
http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpress.com/2011/11/indiktor-kd-smp.pdf
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kompetensi dasar. Pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada 

standar kompetensi.
21

 

Pemilihan bahan ajar telah dilakukan, sampailah pada langkah pemilihan 

bahan ajar. Langkah pemilihan bahan ajar meliputi pertama-tama 

mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. 

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan 

ajar.Langkah ketiga memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi. 

Terakhir adalah memilih sumber bahan ajar .
22

 

4. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.
23

 

5. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
24

Ditinjau dari segi 

pendayagunaan, sumber belajar dibedakan menjadi dua macam yaitu:  

a. Sumber belajar yang dirancang atau sengaja dibuat untuk digunakan 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

                                                           
  

21
 Ramdhan, F. D. 2010. Kriteria Pemilihan Materi Pembelajaran, (Online), 

(fayyad.googlecode.com/.../KRITERIA%20PEMILIHAN%20MATERI%), diakses 5 Aprilt 2014.  
  

22
Ibid.. 

  
23

Permendikbud nomor 65, Loc.Cit. 
24

Permendikbud nomor 65, Loc.Cit. 
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Sumber belajar yang dirancang tersebut dapat berupa buku teks, buku 

paket, slide, film, video dan sebagainya yang memang dirancang untuk 

membantu mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  

b. Sumber belajar yang tidak dirancang atau tidak sengaja dibuat untuk 

membantu mencapai tujuan pembelajaran. Jenis ini banyak terdapat 

disekeliling kita dan jika suatu saat kita membutuhkan, maka kita 

tinggal memanfaatkannya. Contoh sumber belajar jenis ini adalah tokoh 

masyarakat, toko, pasar, museum. 
25

 

Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran.
26

Media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 

sehingga dapat  merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.
27

 

6. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, 

inti, dan penutup.  

a. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran 

                                                           
25

Darmono.2007. Pengembangan Perpustakaan Sekolah sebagai Sumber Belajar. 

JurnalPerpustakaan Sekolah. 
  

26
Ibid.. 

27
Santyasa, I. W. 2007. Landasan Konseptual Media Pembelajaran, (Online), 

(http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/MEDIA_PEMBELAJARAN.pdf), diakses 7 April 2014 

http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/MEDIA_PEMBELAJARAN.pdf
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2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 

dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 

3) Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau 

tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai; 

dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 

tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas.
28

 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan matapelajaran, yang meliputi proses observasi, 

menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Pembelajaran 

yang berkenaan dengan KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, 

guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap 

pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, 

selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan 

latihan lanjutan kepada peserta didik. Setiap kegiatan guru harus 

                                                           
28
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memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerja 

sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang 

tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat mungkin 

relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, 

lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum menggunakannya 

peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan dengan menerapkannya. 

Berikutnya adalah contoh aplikasi dari kelima kegiatan belajar (learning 

event).
29

 

1) Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: 

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan 

(melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau 

objek.
30

 

2) Menanya 

Kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca 

atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit 

sampai kepada yang abstra berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau 

pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai 
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kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Situasi di mana peserta didik 

dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru 

untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu 

mengajukan pertanyaan secara mandiri. Kegiatan kedua dihasilkan sejumlah 

pertanyaan. Kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. 

Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat 

dikembangkan. Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi 

yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang 

ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang 

beragam.
31

 

3) Mengumpulkan dan mengasosiasikan 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara, untuk itu peserta didik 

dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek 

yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Kegiatan tersebut 

terkumpul sejumlah informasi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan 

berikutnya yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 

informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang 

ditemukan.
32

 

4) Mengkomunikasikan hasil 
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Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.
33

 

c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau 

sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau 

refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, program 

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

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
34

 

Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 

berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan 

dengan karakter diri dan sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan 

terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. 

KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses 

pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3, untuk semua 

matapelajaran. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching 

pada setiap kegiatan pembelajaran. 
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7. Penilaian Pembelajaran 

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, 

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi 

yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
35

 

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian 

KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan 

kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau 

produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap 

pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian 

portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah.
36

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai 

berikut: 

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu 

KD-KD pada KI-3 dan KI-4.  

b. Penilaian menggunakan acuan criteria: yaitu berdasarkan apa yang 

bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses 
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pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang 

terhadap kelompoknya. 

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang 

berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, 

kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah 

dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta 

didik. 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak 

lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program 

remidi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di 

bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang 

telah memenuhi ketuntasan. 

e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar 

yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika 

pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan 

maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik 

wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi 

lapangan.
37
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini tergolong jenis penelitian kuantatif, 

penelitian kuatitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positifisme, digunakan untuk peneliti pada populasi atau sample 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya di lakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
38

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif adalah data yang 

dikumpulkan  bukan berupa angka-angka saja, melainkan data tersebut 

berasal dari catatan lapangan (observasi), dokumentasi (analisis 

dokumentasi) dan kuesioner.
39

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta kesesuaian RPP Tema 

Indahnya Kebersaman Sub Tema Keberagaiman Budaya Bangsaku yang 

dibuat oleh guru di beberapa SDN di Kota Malang dengan standart proses. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, 

instrumen lainnya yang ada digunakan sebatas sebagai pendukung tugas 

peneliti sebagai instrumen.  

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada sejumlah SDN di Kota Malang.Kota malang 

mempunyai 5 kecamatan sehingga penelitian ini dilakukan pada 5 SDN di 

Kota Malang.Penelitian ini dilakuakan di SDN Sawojajar 1, SDN tanjung 

Rejo 3, SDN Purwantoro 1, SDN Percobaan 1. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan secara bersama tetapi 

bertahap.Pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

D. Sumber Data 

Data yang diperoleh berupa data dokumentasi, yaitu berupa informasi 

yang diperoleh dari RPP Tema indahnya kebersamaan yang digunakan guru 

SDN di Kota Malang. Sumber data adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.
40

 

Sumber data utama dalam penelitian ini ialah RPP SDN di Kota Malang. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Subjek penelitian, 

dalam penelitian ini subjeknya adalah RPP Tema Indahnya Kebersaman Sub 

Tema Keberagaman Budaya Bangsaku yang digunakan oleh guru di SDN 
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Kota Malang. Subyek dalam penilitian ini di ambil dengan cara random 

sampling pada SDN di Kota Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai metode 

pengumpulan data yang bersumber pada tulisan. Metode dokumentasi adalah 

cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang isi RPP 

Tema indahnya kebersamaan Kelas IV. Data yang diambil diperoleh dari nara 

sumber/sekolah yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan kegiatan observasi 

b. Peneliti mengumpulkan RPP yang akan dijadikan sampel penelitian. 

c. RPP yang sudah menjadi sampel penelitian dianalisis sesuai instrumen 

penelitian sehingga diperoleh data. 

F. Analisis Data 

Sumber data berupa RPP Tema Indahnya Kebersaman Sub Tema 

Keberagaman Budaya Bangsaku Kelas IV yang terkumpul di analisis 

kemudian digolongkan berdasarkan komponen RPP, setelah itu dianalisis 

sesuai dengan item-item pernyataan yang ada di asesmen. Indikator 

kemunculan aspek yang dinilai (item pernyataaan) berupa check list  (√) dan 

tanda  silang (X) jika tidak muncul. Skor yang diperoleh untuk masing-masing 
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item diperoleh dengan menjumlahkan tanda check list. Nilai kesesuaian RPP 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

Nilai kesesuaian RPP = 
∑                   

             
 × 100 

Hasil perhitungan dimasukkan dalam tabel persentase sesuai dengan 

kriteria kesesuaian. Berdasarkan rumus di atas, maka kriteria yang diterapkan 

untuk asesmen RPPadalah: 
41

 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian RPP 

No 
Rentang Nilai 

0 – 100 
Nilai Huruf Keterangan 

1 86 – 100 A Sangat Baik 

2 71 – 85 B Baik  

3 56 – 70 C Cukup baik  

4 < 56 D Kurang  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara berikut. Pertama, peneliti membaca dan menelaah semua sumber data 

secara berulang-ulang sehingga menjadi wujud dari perpanjangan 

pengamatan.Kedua, peneliti membaca secara intensif dan mengamati secara 

teliti dan mendalam seluruh RPP yang telah dikumpulkan.Ketiga, peneliti 

menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
42
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H. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pralapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian  

b. Memilih tempat penelitian 

c. Mengurus surat perijinan penelitian 

d. Observasi 

e. Menyiapkan perlengkapan 

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Penyusunan Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar asesmen untuk setiap 

komponen  RPP. Lembar asesmen dibuat berdasarkan syarat ketentuan 

pembuatan RPP yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri dan 

Kebudayaan nomor 65 dan 81A tahun 2013. 

b. Tahap Validasi 

Lembar asesmen yang akan digunakan diuji validasi terlebih dahulu 

sebelum penelitian dilaksanakan dengan validator yang kompeten 

dibidangnya. 

c. Tahap pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

1) Melakukan kegiatan observasi 

2) Penulis mengumpulkan RPP yang akan dijadikan sampel penelitian. 

3) RPP yang sudah menjadi sampel penelitian dianalisis sesuai instrumen 

penelitian sehingga diperoleh data. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA 

Penelitian tentang implementasi kurikulum 2013 dalam bentuk rencana 

pelaksanaan pembelajaran pada tema “Indahnya Kebersamaan sub tema 

Keberagaman Budaya Bangsaku” di SD Negeri se kota Malang telah dilaksanakan 

dan terkumpul pola sajian data sebagai berikut: A. Menyajikan data aspek 

pembentuk setiap komponen RPP setiap sekolah  B. Menyajikann data komponen 

RPP setiap sekolah C. Menyajikan data secara utuh. 

Dari hasil observasi dan telaah yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 

bahwa kualitas suatu RPP dapat dilihat dan diukur dari 7 komponen pembentuk 

RPP diantaranya yaitu indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, sumber dan media, langkah pembelajaran dan penilaian 

hasil belajar. 

A. Data Komponen RPP Pembelajaran setiap Sekolah 

1. Indikator 

Indikator dimaksudkan sebagai pencapaian kompetensi. Indikator 

pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu. Indikator merupakan ciri ciri atau 

tanda tanda yang menunjukkan penguasaan KD oleh peserta didik. Indikator 

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
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Hasil analisis indikator RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang disusun oleh guru sekolah dasar negeri di 

Kota Malang disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Hasil Asesmen Indikator Pembelajaran SDN Sawojajar 1 

Aspek Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

Rumusan indikator 

menggunakan KKO 
            100 

Kesesuaian rumusan 

indikator dengan KD 
            100 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah 

pengetahuan 

            100 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah sikap 
  X     X X 50 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah ketrampilan 

X     X   X 50 

X2  80 80 100 80 80 60 70 

 

Tabel 4.2 

Hasil Asesmen Indikator Pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 

Aspek Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

Rumusan indikator 

menggunakan KKO 
            100 

Kesesuaian rumusan 

indikator dengan KD 
            100 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah 

pengetahuan 

            100 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah sikap 
  X     X X 50 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah ketrampilan 
  X   X   X 50 

X2  100 60 100 80 80 60 80 
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Tabel 4.3 

Hasil Asesmen Indikator Pembelajaran SDN Purwantoro 1 

Aspek Pembelajaran X1  

1 2 3 4 5 6 

Rumusan indikator 

menggunakan KKO 
            100 

Kesesuaian rumusan 

indikator dengan KD 
            100 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah 

pengetahuan 

            100 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah sikap 
  X     X X 50 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah ketrampilan 
          X 83 

X2  100 80 100 100 80 60 86 

 

Tabel 4.4 

Hasil Asesmen Indikator Pembelajaran SDN Percobaan 1 

Aspek Pembelajaran X1  

1 2 3 4 5 6 

Rumusan indikator 

menggunakan KKO 

X           83 

Kesesuaian rumusan 

indikator dengan KD 

X X         67 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah 

pengetahuan 

X           83 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah sikap 

X       X X 50 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah ketrampilan 

X X   X     50 

X2  0 60 100 80 80 80 67 
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Tabel 4.5 

Hasil Asesmen Indikator Pembelajaran SDN Kauman 1 

Aspek Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

Rumusan indikator 

menggunakan KKO 
      X     83 

Kesesuaian rumusan 

indikator dengan KD 
      X     83 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah 

pengetahuan 

      X     83 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah sikap 
  X   X X X 33 

Indikator mengarah kepada 

pencapaian ranah ketrampilan 
      X   X 67 

X2  100 80 100 0 80 60 70 

  

 Lima tabel di atas menunjukkan bahwa dari kelima sekolah dasar negeri di 

Kota Malang mempunyai kualitas yang berbeda. Indikator SDN Sawojajar 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 80, indikator SDN Tanjungrejo 1 mempunyai 

nilai kesesuaian RPP 80, Indikator SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 83, indikator SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 

67 dan indikator SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 70. Uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa rumusan indikator yang disusun oleh guru di Kota 

Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP 65, jadi rumusan indikator yang disusun 

oleh guru sekolah dasar di Kota Malang terdapat tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan cukup baik. 
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2. Tujuan Pembelajaran  

Tujuan pembelajaran dapat memudahkan guru untuk memilih cara 

penilaian. Menyatakan tujuan pembelajaran secara eksplisit dapat membuat 

penilaian untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan yang seharusnya 

dikuasai oleh siswa. 

Rumus ABCD digunakan sebagai acuan untuk menulis tujuan 

pembelajaran. Proses penulisan tujuan pembelajaran diawali dengan menamai A 

(audience) yang menunjukkan kepada siapa tujuan pembelajaran tersebut 

ditujukan. B (behavior)yaitu  kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah 

mengikuti pembelajaran, kata kerja yang digunakan haruslah komunikatif dan 

menunjukkan perilaku yang teramati (observable), kata kerja yang digunakan 

dalam penulisan juga  tidak boleh menggunakan istilah yang samar tetapi 

menggunakan kata kerja operasional misalnya mendefinisikan, mengelompokkan 

dan mendemonstrasikan. C (condition) merupakan pernyataan yang menunjukkan 

kondisi saat siswa menunjukkan kemampuan yang dinilai seperti alat atau bahan 

yang boleh atau tidak boleh digunakan oleh siswa saat menunjukkan behaviour-

nya dalam tujuan pembelajaran dan D (degree) yaitu menunjukkan pengetahuan 

baru dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. 
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 Uraian diatas dapat menyimpulkan lembar asismen yang akan digunakan untuk melihat tujuan pembelajaran RPP adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.6 

Hasil Asesmen Tujuan Pembelajaran SDN Sawojajar 1 

No  Aspek  
*1 *2 *3 *4 *5 *6 X1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   

1 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan audience 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1’ 

2 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan behavior 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1’ 

3 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

condition 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1’ 

4 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan degree 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1’ 

  X2 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’  1’ 

Note : * = pembelajara 

1’ = 100 
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Tabel 4.7 

Hasil Asesmen Tujuan Pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 

Note : * = pembelajaran 

1’ = 100 

No  Aspek  
*1 *2 *3 *4 *5 *6 X1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   

1 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

audience 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
1’ 

2 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

behavior 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
1’ 

3 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

condition 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
1’ 

4 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

degree 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
1’ 

  X2 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 
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Tabel 4.8 

Hasil Asesmen Tujuan Pembelajaran SDN Purwantoro 1 

Note :  * = pembelajaran 

1’ = 100 

No  Aspek  
* 1 *2 * 3 *4 * 5 * 6 

X1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
 

1 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

audience 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1’ 

2 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

behavior 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1’ 

3 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

condition 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1’ 

4 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

degree 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1’ 

  
X2 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’  1’  1’  1’ 
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Tabel 4.9 

 Hasil Asesmen Tujuan Pembelajaran SDN Percobaan 1 

Note : * = pembelajaran  

         1’ = 10 

No  Aspek  
*1 *2 *3 *4 *5 *6 X1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

1 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

audience 

 X X  X  X  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 87 

2 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

behavior 

 X  X  X  X 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 87 

3 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

condition 

 X  X X X  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 87 

4 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

degree 

 X  X  X  X 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 87 

  
X2 0 0 0 0 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 87 
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Tabel 4.10 

 Hasil Asesmen Indikator Pembelajaran SDN Kauman 1 

Note : * = pembelajaran 

   1’ = 100 

No  Aspek  
*1 *2 *3 *4 *5 *6 

X1 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

1 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

audience 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X X X X X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 86 

2 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

behavior 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X X X X X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 86 

3 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

condition 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X X X X X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 86 

4 

Rumusan tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

degree 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X X X X X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 86 

  
X2 

 1’ 1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  0  0  0  0  0  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’  1’   86 
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 Tabel 4.6 sampai dengan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa kesesuaian 

tujuan pembelajaran pada RPP tema indahnya kebersamaan sub tema 

keberagaman budaya bangsaku yang di susun oleh guru SDN di Kota Malang. 

Tujuan pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 100, 

tujuan pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP 100, 

tujuan pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 100, 

tujuan pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 83 dan 

tujuan pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 63. Uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan pembelajaran yang disusun 

oleh guru di Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP  89, jadi rumusan 

tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di Kota Malang 

terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku 

dapat dikatakan sangat  baik. 

3. Materi pembelajaran  

Tabel 4.11 

Hasil Asesmen Materi Pembelajaran SDN Sawojajar 1 

No Aspek Mapel  X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan factual 
X X X X X X 0 

2.  
Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan konseptual 
X X X X X X 0 

3.  
Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prinsip 
X X X X X X 0 

4.  
Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prosedur 
X X X X X X 0 

5.  

Materi ditulis dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi 

X X X X X X 0 
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 X2 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 4.12 

Hasil Asesmen Materi Pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 

No Aspek Mapel  X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan factual 
X X X X X X 0 

2.  
Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan konseptual 
X X X X X X 0 

3.  
Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prinsip 
X X X X X X 0 

4.  
Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prosedur 
X X X X X X 0 

5.  

Materi ditulis dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi 

X X X X X X 0 

 X2 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabel 4.13 

Hasil Asesmen Materi Pembelajaran SDN Purwantoro 1 

No Aspek Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan factual 

X X X   X X 17 

2.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan konseptual 

X   X X X X 17 

3.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prinsip 

X   X X X X 17 

4.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prosedur 

X X X X X X 0 

5.  Materi ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi 

X X X X X X 0 

 X2 0 40 0 20 0 0 10 
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Tabel 4.14 

Hasil Asesmen Materi Pembelajaran SDN Percobaan 1 

No Aspek Mapel  X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan factual 

X X X       50 

2.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan konseptual 

X X         67 

3.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prinsip 

X X   X     50 

4.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prosedur 

X X X X   X 17 

5.  Materi ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi 

X X   X X X 17 

 X2 0 0 60 40 80 80 43 

 

 

 

Tabel 4.15 

Hasil Asesmen Materi Pembelajaran SDN Kauman 1 

No Aspek Mapel  X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan factual 
X X X X X X 0 

2.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan konseptual 
X X X X X X 0 

3.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prinsip 
X X X X X X 0 

4.  Materi pembelajarn memuat 

pengetahuan prosedur 
X X X X X X 0 

5.  Materi ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi 
X X X X X X 0 

 X2 0 0 0 0 0 0 0 
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 Tabel 4.11 sampai dengan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai kesesuaian 

materi pembelajaran terhadap Standart Proses.  Tabel 4.11 menunjukkan nilai 

kesesuaian materi pembelajaran SDN Sawojajar 1 yang mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 0, tabel 4.12 menunjukkan nilai kesesuaian materi pembelajaran 

SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP 0, Tabel 4.13 menunjukkan 

nilai kesesuaian materi pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 10, tabel 4.14 menunjukkan nilai kesesuaian materi pembelajaran 

SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 43 dan  tabel 4.15 

menunjukkan nilai kesesuaian materi pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai 

nilai kesesuaian 0. Tabel tersebut dapat menyimpulkan bahwa rumusan materi 

pembelajaran yang disusun oleh guru di Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian 

RPP  11, jadi rumusan materi pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar 

di Kota Malang terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman 

budaya bangsaku dapat dikatakan sangat  kurang.  

4. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 

Uraian diatas dapat menyimpulkan lembar asismen yang akan digunakan 

untuk melihat metode pembelajaran RPP adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Hasil Asesmen Metode Pembelajaran SDN Sawojajar 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 X1 

1.  Mencantumkan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan             100 

2.  Mencantumkan model 

pembelajaran yang digunakan 
X X X X X X 0 

3.  Mencantumkan metode yang 

sesuai dengan model 

pembelajaran 

X X X X X X 0 

4.  Metode pembelajaran yang 

digunakan relevan dengan 

materi 
            100 

5.  Metode yang digunakan 

sesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik 
      X   X 67 

 X2 60 60 60 40 60 40 53 

 

  

Tabel 4.17 

Hasil Asesmen Metode Pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 

 

No  Aspek  Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 X1 

1.  Mencantumkan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan             100 

2.  Mencantumkan model 

pembelajaran yang digunakan 
X X X X X X 0 

3.  Mencantumkan metode yang 

sesuai dengan model 

pembelajaran 
X X X X X X 0 

4.  Metode pembelajaran yang 

digunakan relevan dengan 

materi 
            100 

5.  Metode yang digunakan 

sesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik 
            100 

 X2 60 60 60 60 60 60 60 
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Tabel 4.18 

Hasil Asesmen Metode Pembelajaran SDN Purwantoro 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 X1 

1.  Mencantumkan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan     X       83 

2.  Mencantumkan model 

pembelajaran yang digunakan X X X X X X 0 

3.  Mencantumkan metode yang 

sesuai dengan model 

pembelajaran 

X X X X X X 0 

4.  Metode pembelajaran yang 

digunakan relevan dengan 

materi 
            100 

5.  Metode yang digunakan 

sesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik 
            100 

 X2 60 60 40 60 60 60 57 

 

Tabel 4.19 

Hasil Asesmen Metode Pembelajaran SDN Percobaan 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 X1 

1.  Mencantumkan pendekatan 

pembelajaran yang 

digunakan 

X           83 

2.  Mencantumkan model 

pembelajaran yang 

digunakan 

X X X X X   17 

3.  Mencantumkan metode yang 

sesuai dengan model 

pembelajaran 

X X X X X   17 

4.  Metode pembelajaran yang 

digunakan relevan dengan 

materi 

X           83 

5.  Metode yang digunakan 

sesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik 

X           83 
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Tabel 4.20 

Hasil Asesmen Metode Pembelajaran SDN Kauman 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 X1 

1.  Mencantumkan pendekatan 

pembelajaran yang 

digunakan 

      X     83 

2.  Mencantumkan model 

pembelajaran yang 

digunakan 

X X X X X X 0 

3.  Mencantumkan metode yang 

sesuai dengan model 

pembelajaran 

X X X X X X 0 

4.  Metode pembelajaran yang 

digunakan relevan dengan 

materi 

      X     83 

5.  Metode yang digunakan 

sesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik 

 

X   X X     50 

 X2 40 60 40 0 60 60 43 

 

Tabel 4.16 sampai dengan tabel 4.20 menunjukkan kesesuaian metode 

pembelajaran RPP yang digunakan oleh sekolah di Kota Malang. Tabel 4.16 

menunjukkan metode pembelajaran pada RPP SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 53, tabel 4.17 menunjukkan metode pembelajaran pada RPP SDN 

Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP  60, tabel 4.18 menunjukkan 

metode pembelajaran pada RPP SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 57, tabel 4.19 menunjukkan metode pembelajaran pada RPP SDN Percobaan 

1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 57 dan tabel 4.20 menunjukkan metode 

 

 X2 0 60 60 60 60 100 57 
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pembelajaran pada RPP SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 43. Tabel 

tersebut dapat menyimpulkan bahwa rumusan tujuan pembelajaran yang disusun 

oleh guru di Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP  54, jadi metode 

pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di Kota Malang terdapat tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

kurang. 

5. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber dan media pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 

adalah berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pelajaran. 

Uraian diatas dapat menyimpulkan lembar asismen yang akan digunakan 

untuk melihat media pembelajaran RPP adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.21 

Hasil Asesmen Sumber dan Media Pembelajaran SDN Sawojajar 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Mencantumkan media 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

  X     X   67 

2.  Mencantumkan alat dan 

bahan yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

    X       67 

3.  Mencantumkan sumber 

belajar yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

  X     X   67 

4.  Sumber belajar yang akan 

digunakan relevan dg 
  X     X   67 
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materi pembelajaran 

 X2 100 25 75 100 25 `100 71 

 

Tabel 4.22 

Hasil Asesmen Sumber dan Media Pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 

 

No  Aspek  Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Mencantumkan media 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

      X X   67 

2.  Mencantumkan alat dan 

bahan yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

X   X       67 

3.  Mencantumkan sumber 

belajar yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

            100 

4.  Sumber belajar yang akan 

digunakan relevan dg 

materi pembelajaran 

            100 

 X2 75 100 75 75 75 100 83 

 

 

Tabel 4.23 

Hasil Asesmen Sumber dan Media Pembelajaran SDN Purwantoro 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Mencantumkan media 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

      X     83 

2.  Mencantumkan alat dan 

bahan yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

X   X     X 50 

3.  Mencantumkan sumber 

belajar yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

    X       83 

4.  Sumber belajar yang akan     X       83 
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digunakan relevan dg 

materi pembelajaran 

 X2 75 100 25 75 100 75 75 

 

Tabel 4.24 

Hasil Asesmen Sumber dan Media Pembelajaran SDN Percobaan 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Mencantumkan media 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

X           83 

2.  Mencantumkan alat dan 

bahan yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

X         X 67 

3.  Mencantumkan sumber 

belajar yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

X           83 

4.  Sumber belajar yang akan 

digunakan relevan dg 

materi pembelajaran 

X           83 

 X2 0 100 100 100 100 75 80 

 

Tabel 4.25 

Hasil Asesmen Sumber dan Media Pembelajaran SDN Kauman 1 

No  Aspek  Pembelajaran X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Mencantumkan media 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

      X X   67 

2.  Mencantumkan alat dan 

bahan yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

X   X X X X 17 

3.  Mencantumkan sumber 

belajar yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran 

X X X X X   17 
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4.  Sumber belajar yang akan 

digunakan relevan dg 

materi pembelajaran 

X X X X X   17 

 X2 25 50 25 0 0 75 29 

 

 Tabel 4.21 sampai dengan tabel 4.25 menunjukkan kesesuaian sumber dan 

media pembelajaran RPP yang digunakan oleh sekolah dasar di Kota Malang. 

Tabel 4.21 menunjukkan sumber dan media pembelajaran pada RPP SDN 

Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 71, tabel 4.22 menunjukkan sumber 

dan media pembelajaran pada RPP SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP  83, tabel 4.23 menunjukkan sumber dan media pembelajaran 

SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 75, tabel 4.24 menunjukkan 

sumber dan media pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 80 dan tabel 4.25 menunjukkan sumber dan media pembelajaran SDN 

Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 29. Uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa rumusan sumber dan media pembelajaran yang disusun oleh guru di Kota 

Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP  68, jadi sumber dan media 

pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di Kota Malang terdapat tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

cukup baik. 
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6. Langkah Pembelajaran  

 

 

Tabel 4.26 

Hasil Asesmen Langkah Pembelajaran SDN Sawojajar 1 

 

No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

1 

Menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

            100 

2 

Memberi motivasi belajar siswa secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 

X X X X X   17 

3 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 
          X 83 

4 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai 
        X   83 

5 
Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 
        X   83 

6 Menggunakan model pembelajaran X X X X X X 0 

7 
Metode pembelajaran         X   83 

8 
Media pembelajaran   X     X X 50 

9 

Sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran 

  X     X   67 

10 

Karakteristik sikap di dapat dari proses  

afeksi  yaitu  menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, hingga  

mengamalkan 

        X X 67 

11 

Pengetahuan dimiliki siswa melalui 

aktivitas mengetahui,  memahami, 

menerapkan, menganalisis,  

mengevaluasi,  hingga mencipta 

            100 

12 

Secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari 

hasil pembelajaran yang telah 

Berlangsung 

  X X   X   50 
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No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

13 
Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 
        X   83 

14 

Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok 
            100 

15 
Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 
X X X X X X 0 

  
X2 80 60 73 80 27 67 64 

 

 

Tabel 4.27 

Hasil Asesmen Langkah Pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 

 

No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

1 
Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 
            100 

2 

Memberi motivasi belajar siswa secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 
            100 

3 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 
  X X X X X 17 

4 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai 
            100 

5 
Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 
        X   83 

6 Menggunakan model pembelajaran X X X X X X 0 

7 
Metode pembelajaran             100 

8 
Media pembelajaran       X X   67 

9 

Sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran 

            100 
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No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

10 

Karakteristik sikap di dapat dari proses  

afeksi  yaitu  menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, hingga  

mengamalkan 

            100 

11 

Pengetahuan dimiliki siswa melalui 

aktivitas mengetahui,  memahami, 

menerapkan, menganalisis,  mengevaluasi,  

hingga mencipta 

            100 

12 

Secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah Berlangsung 
          X 17 

13 
Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 
            100 

14 

Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok 
            100 

15 
Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 
X X X X X X 0 

  
X2 87 80 80 73 67 75 77 

 

Tabel 4.28 

Hasil Asesmen Langkah Pembelajaran SDN Purwantoro 1 

 

No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

1 
Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 
            100 

2 

Memberi motivasi belajar siswa secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 

  X X X X   33 

3 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

X X         67 

4 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai 
            100 
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No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

5 
Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 
    X X X   50 

6 Menggunakan model pembelajaran X X X X X X 0 

7 
Metode pembelajaran             100 

8 
Media pembelajaran     X       83 

9 

Sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran 

    X       83 

10 

Karakteristik sikap di dapat dari proses  

afeksi  yaitu  menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, hingga  

mengamalkan 

      X     83 

11 

Pengetahuan dimiliki siswa melalui 

aktivitas mengetahui,  memahami, 

menerapkan, menganalisis,  mengevaluasi,  

hingga mencipta 

            100 

12 

Secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah Berlangsung 

        X   83 

13 
Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 
    X X     67 

14 

Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok 

        X   83 

15 
Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 
X X X X X X 0 

  
X2 80 73 53 60 60 87 67 
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Tabel 4.29 

Hasil Asesmen Langkah Pembelajaran SDN Percobaan 1 

 

No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

1 
Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 
X            83 

2 

Memberi motivasi belajar siswa secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 

X       X    67 

3 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

X X       X  50 

4 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai 
X   X        67 

5 
Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 
X       X X  50 

6 
Menggunakan model pembelajaran X X X X X    17 

7 
Metode pembelajaran X            83 

8 
Media pembelajaran X            83 

9 

Sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran 

X            83 

10 

Karakteristik sikap di dapat dari proses  

afeksi  yaitu  menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, hingga  

mengamalkan 

X       X X  50 

11 

Pengetahuan dimiliki siswa melalui aktivitas 

mengetahui,  memahami, menerapkan, 

menganalisis,  mengevaluasi,  hingga 

mencipta 

X            83 

12 

Secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah Berlangsung 

X     X      67 

13 
Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 
X            83 

14 

Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok 

X            83 
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No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

15 
Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 
X X X   X X  17 

  
X2 

 
80 80 87 67  73   64 

 

Tabel 4.30 

Hasil Asesmen Langkah Pembelajaran SDN Kauman 1 

 

No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

1 
Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 
X     X      67 

2 

Memberi motivasi belajar siswa secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 

X X X X X X  0 

3 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

      X      83 

4 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai 
X     X      67 

5 
Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 
    X X X    50 

6 Menggunakan model pembelajaran X X X X X X  0 

7 
Metode pembelajaran       X      83 

8 
Media pembelajaran       X      83 

9 

Sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran 

X X X X X    17 

10 

Karakteristik sikap di dapat dari proses  

afeksi  yaitu  menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, hingga  

mengamalkan 

  X   X   X  50 

11 

Pengetahuan dimiliki siswa melalui 

aktivitas mengetahui,  memahami, 

menerapkan, menganalisis,  mengevaluasi,  

hingga mencipta 

      X      83 

12 

Secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah Berlangsung 

  X   X   X  50 
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No Aspek  
Pembelajaran  

X1 
1 2 3 4 5 6 

13 
Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 
      X      83 

14 

Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok 

      X      83 

15 
Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 
X X X X X X  0 

  
X2  53 60  66  0   66 66   52 

 

 Tabel 4.26 sampai dengan tabel 4.30 menunjukkan kesesuaian langkah 

pembelajaran RPP yang digunakan oleh sekolah dasar di Kota Malang. Tabel 4.26 

menunjukkan langkah pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 64, tabel 4.27 menunjukkan langkah pembelajaran SDN 

Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP 77, tabel 4.28 menunjukkan 

langkah pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 67, 

tabel 4.29 menunjukkan langkah pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai 

nilai kesesuaian RPP 67 dan tabel 4.30 menunjukkan langkah pembelajaran SDN 

Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 52. Tabel tersebut dapat menyimpulkan 

bahwa rumusan langkah pembelajaran yang disusun oleh guru di Kota Malang 

mempunyai nilai kesesuaian RPP  65, jadi langkah pembelajaran yang disusun 

oleh guru sekolah dasar di Kota Malang terdapat tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan cukup baik. 
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7.Penilaian Pembelajaran 

Tabel 4.31 

Hasil Asesmen Penilaian Pembelajaran SDN Sawojajar 1 

 
No  Aspek  Pembelajaran  

 1 2  3 4 5 6 X1 

1.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan sikap 
  X X       67 

2.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan pengetahuan 
        X   83 

3.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan keterampilan 
X X X   X X 17 

4.  Ketersediaan soal/pedoman 

observasi/instrument non tes 
X X X X X X 0 

5.  Ketersediaan kunci jawaban X X X X X X 0 

6.  Ketersediaan rubrik penilaian sikap   X X       67 

7.  Ketersediaan rubrik penilaian 

pengetahuan 
  X X X     50 

8.  Ketersediaan rubrik keterampilan 

(portofolio/unjuk kerja/proyek) 
X X X X X X 0 

 X2  50 12 12 50 37 50 35 

 

 

Tabel 4.32 

Hasil Asesmen Penilaian Pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 

 

No  Aspek  Pembelajaran 
X1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan sikap 

            100 

2.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan pengetahuan 

      X X X 50 

3.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan keterampilan 

            100 

4.  Ketersediaan soal/pedoman 

observasi/instrument non tes 

            100 

5.  Ketersediaan kunci jawaban X X X X X X 0 

6.  Ketersediaan rubrik penilaian sikap             100 

7.  Ketersediaan rubrik penilaian 

pengetahuan 

    X X X X 33 
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8.  Ketersediaan rubrik keterampilan 

(portofolio/unjuk kerja/proyek) 

            100 

 X2  87 87 75 62 62 62 72 

 

 

Tabel 4.33 

Hasil Asesmen Penilaian Pembelajaran SDN Purwantoro 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran  
 1 2  3 4 5 6 X1 

1.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan sikap 

    X X     67 

2.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan pengetahuan 

    X       83 

3.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan keterampilan 

    X       83 

4.  Ketersediaan soal/pedoman 

observasi/instrument non tes 

X X X X X X 0 

5.  Ketersediaan kunci jawaban X X X X X X 0 

6.  Ketersediaan rubrik penilaian 

sikap 

X X X X X   17 

7.  Ketersediaan rubrik penilaian 

pengetahuan 

  X X   X   50 

8.  Ketersediaan rubrik keterampilan 

(portofolio/unjuk kerja/proyek) 

  X X   X   50 

 X2  62 37 0 50 37 75 43 

 

Tabel 4.34 

Hasil Asesmen Penilaian Pembelajaran SDN Percobaan 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran  

 1 2  3 4 5 6 X1 

1.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan sikap 

X           83 

2.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan pengetahuan 

X           83 

3.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan keterampilan 

X       X X 50 

4.  Ketersediaan soal/pedoman 

observasi/instrument non tes 

X   X       67 

5.  Ketersediaan kunci jawaban X X X X X X 0 

6.  Ketersediaan rubrik penilaian 

sikap 

X           83 
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7.  Ketersediaan rubrik penilaian 

pengetahuan 

X           83 

8.  Ketersediaan rubrik keterampilan 

(portofolio/unjuk kerja/proyek) 

X X       X 50 

 X2  0 75 75 87 75 62 62 

 

Tabel 4.35 

Hasil Asesmen Penilaian Pembelajaran SDN Kauman 1 

 

No  Aspek  Pembelajaran  

 1 2  3 4 5 6 X1 

1.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan sikap 

  X   X X   50 

2.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan pengetahuan 

      X X   67 

3.  Teknik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan keterampilan 

  X   X     67 

4.  Ketersediaan soal/pedoman 

observasi/instrument non tes 

X   X X X   33 

5.  Ketersediaan kunci jawaban X X X X X X 0 

6.  Ketersediaan rubrik penilaian 

sikap 

  X   X X   50 

7.  Ketersediaan rubrik penilaian 

pengetahuan 

X X   X X X 17 

8.  Ketersediaan rubrik keterampilan 

(portofolio/unjuk kerja/proyek) 

  X   X   X 50 

 X2  62 25 75 0 25 62 41 

 

 Tabel 4.31 sampai dengan tabel 4.35 menunjukkan kesesuaian penilaian 

pembelajaran RPP yang digunakan oleh sekolah dasar di Kota Malang. Tabel 4.31 

menunjukkan bahwa penilaian pembelajaran RPP yang digunakan oleh SDN 

Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 35, tabel 4.32 menunjukkan bahwa 

penilaian pembelajaran pada RPP SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 72, tabel 4.33 menunjukkan bahwa penilaian pembelajaran pada 

RPP SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 43, tabel 4.44 

menunjukkan bahwa penilaian pembelajaran pada RPP SDN Percobaan 1 
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mempunyai nilai kesesuaian RPP 62 dan tabel 4.45 menunjukkan bahwa penilaian 

pembelajaran pada RPP SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 41. Uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran yang disusun oleh guru 

di Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar  51, jadi penilaian 

pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di Kota Malang terdapat tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

kurang. 

B. Data Komponen RPP Setiap Sekolah Dapat Disajikan Secara Utuh 

Sebagai Berikut:  

Tabel 4.36 

Data Komponen RPP secara Utuh SDN Sawojajar 1 

 

No Komponen Pebelajaran X 1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Indicator 80 80 100 80 80 60 80 

2.  Tujuan  100 100 100 100 100 100 100 

3.  Materi  0 0 0 0 0 0 0 

4.  Metode  60 60 60 40 60 40 53 

5.  Sumber dan 

media 
100 25 75 100 25 100 71 

6.  Langkah 

pembelajaran 
80 60 73 80 27 67 64 

7.  Penilaian 

hasil belajar 
50 12 12 50 37 50 35 

 X2 67 48 60 64 47 59 57 

 

Tabel 4.36 menunjukkan bahwa secara utuh RPP yang disusun oleh guru 

SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 57, dapat disimpulkan 

bahwa RPP SDN Sawojajar 1 dapat dikatakan cukup baik.  

Tabel 4.37 

Data Komponen RPP secara Utuh SDN Tanjungrejo 3 
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No Komponen Pebelajaran X 1 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Indicator 100 60 100 80 80 60 80 

2.  Tujuan  100 100 100 100 100 100 100 

3.  Materi  0 0 0 0 0 0 0 

4.  Metode  60 60 60 60 60 60 60 

5.  Sumber dan 

media 
75 100 75 75 75 100 83 

6.  Langkah 

pembelajaran 
87 80 80 73 67 75 77 

7.  Penilaian 

hasil belajar 
87 87 75 62 62 62 72 

 X2 73 70 70 63 63 65 67 

 

Tabel 4.36 menunjukkan bahwa secara utuh RPP yang disusun oleh guru 

SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 67, dapat 

disimpulkan bahwa RPP SDN Tanjungrejo 3 dapat dikatakan cukup baik.  

 

Tabel 4.38 

Data Komponen RPP secara Utuh SDN Percobaan 1 

 

No Komponen Pebelajaran X 1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Indicator 0 60 100 80 80 80 67 

2.  Tujuan  0 100 100 100 100 100 83 

3.  Materi  0 0 60 40 80 80 43 

4.  Metode  0 60 60 60 60 100 57 

5.  Sumber dan 

media 

0 100 100 100 100 75 80 

6.  Langkah 

pembelajaran 

0 80 80 87 67 73 64 

7.  Penilaian 

hasil belajar 

0 75 75 87 75 62 62 

 X2 0 68 82 79 80 81 65 
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Tabel 4.38 menunjukkan bahwa secara utuh RPP yang disusun oleh guru 

SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 65, dapat 

disimpulkan bahwa RPP SDN Percobaan 1 dapat dikatakan cukup baik.  

Tabel 4.39 

Data Komponen RPP secara Utuh SDN Purwantoro 1 

 

Tabel 4.39 menunjukkan bahwa secara utuh RPP yang disusun oleh guru 

SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 66, dapat 

disimpulkan bahwa RPP SDN Purwantoro 1 dapat dikatakan cukup baik. 

 

Tabel 4.40 

Data Komponen RPP secara Utuh SDN Kauman 1 

No Komponen Pebelajaran X 1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Indicator 100 80 100 100 80 60 86 

2.  Tujuan  100 100 100 100 100 100 100 

3.  Materi  0 40 0 20 0 0 10 

4.  Metode  60 60 40 60 60 60 57 

5.  Sumber dan 

media 

75 100 25 75 100 75 75 

6.  Langkah 

pembelajaran 

80 73 53 60 60 87 67 

7.  Penilaian 

hasil belajar 

62 37 0 50 37 75 43 

 X2 68 70 45 66 62 76 66 

No Komponen Pebelajaran X 1 

1 2 3 4 5 6 

1.  Indicator 100 80 100 0 80 60 70 

2.  Tujuan 100 100 100 0 100 100 86 

3.  Materi 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Metode 40 60 40 0 60 60 43 

5.  Sumber dan 

media 

25 50 25 0 0 75 29 



70 

 

 

Tabel 4.40 menunjukkan bahwa secara utuh RPP yang disusun oleh guru 

SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 46, dapat disimpulkan 

bahwa RPP SDN Kauman 1 dapat dikatakan kurang.  

C. Data komponen RPP secara Utuh 

Hasil analisis kesesuaian komponen RPP SDN di Kota Malang terhadap 

standar proses dapat disajikan secara utuh sebagai berikut:    

Tabel 4.41 

Data Komponen RPP secara Utuh SDN Kota Malang 

 

Tabel 4.41 menunjukkan bahwa indikator RPP dapat dikatakan cukup 

baik dan sudah sesuai dengan standart proses  karena mempunyai nilai kesesuaian 

6.  Langkah 

pembelajaran 

53 60 66 0 66 66 52 

7.  Penilaian 

hasil belajar 

62 25 75 0 25 62 41 

 X2 54 53 58 0 47 60 46 

No  Nama 

sekolah  

Indikat-

or 

Tujuan Materi Metode Sumber 

dan 

media 

Langkah 

pembelaj

aran 

penilaian X1 

1 SDN 

sawojajar 1 
70 100 0 53 71 64 35 56 

2 SDN 

tanjungrejo 

3 

80 100 0 60 83 77 72 67 

3 SDN 

Purwantoro 

1 

86 100 10 57 75 67 43 66 

4 SDN 

percabaan 1  
67 83 43 57 80 64 62 62 

5 SDN 

Kauman 1 
70 86 0 43 29 52 41 46 

 X2 65 89 11 54 68 64 51 57 
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RPP sebesar 65. Tujuan pembelajaran RPP dapat dikatakan sangat baik dan sudah 

sesuai dengan standart proses  karena mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar  

89. Materi RPP dapat dikatakan sangat kurang dan belum sesuai dengan standart 

proses  karena mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 11. Metode pembelajaran 

RPP dapat dikatakan kurang dan belum sesuai dengan standart proses  karena 

mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 54. Sumber dan media pembelajaran 

RPP dapat dikatakan cukup baik dan sudah sesuai dengan standart proses  karena 

mempunyai nilai kesesuaian RPP sebesar 68. Langkah pembelajaran RPP dapat 

dikatakan cukup baik dan sudah sesuai dengan standart proses  karena mempunyai 

nilai kesesuaian RPP sebesar 65. Penilaian pembelajaran RPP dapat dikatakan 

kurang dan belum sesuai dengan standart proses karena mempunyai nilai 

kesesuaian RPP sebesar 51 Hal ini menunjukkan bahwa, RPP yang digunakan 

oleh guru SDN di kota Malang dapat dikatakan cukup baik. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian yang berjudul Implementasi Kurikulum 2013 Kedalam Bentuk 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdapat Tema Indahnya Kebersamaan SDN 

di Kota Malang, dari hasil observasi dan telaah yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa kualitas suatu RPP dapat dilihat dan diukur dari 7 komponen 

pembentuk RPP diantaranya yaitu indikator, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, sumber dan media, langkah pembelajaran 

dan penilaian hasil belajar. 

A. Kesesuaian Indikator Pembelajaran Terhadap Standar Proses 

 Indikator merupakan rumusan yang menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, 

perbuatan,atau respon yang harus ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta didik 

dan digunakansebagai penanda/indikasi pencapaian kompetensi dasar.
43

 

 Rumusan indikator yang terdapat terdapat RPP tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDNdi KotaMalang 

telah diasesmen dengan komponen RPP sesuai dengan PERMENDIKBUD no 65 

tahun 2013 tentang standar isi  dan PERMENDIKBUD no 81A tentang 

implementasi kurikulum, dapat dideskripsikan bahwa di SDN Sawojajar 1 setiap 

komponen Indikator terdapat pembelajaran satu sampai dengan enam sudah 

menggunakan KKO dengan baik. Indicator terdapat subtemakeberagaman budaya 

                                                           
43

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 
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bangsaku yang memuat enam pembelajaran semuanya sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar. Indicator yang disajikan terdapat subtema keberagaman budaya 

bangsaku dalam pembelajaran satu sampai dengan enam sudah mengarah terdapat 

ranah pengetahuan tetapi belum semua indicator terdapat setiap pembelajaran 

mengarah terdapat ranah sikap terdapat pembelajaran keII, V dan VI tidak 

memunculkan terdapatnya indicator yang mengarah terdapat ranah sikap 

begitujuga dengan pencapaian ranah kertampilan dari keenam pembelajaran yang 

terdapat terdapat subtema keberagaman budaya bangsaku tidak semua mengarah 

terdapat pencapaian ranah keterampilan melainkan terdapat beberapa indikator 

yang tidak mengarah terdapat ranah keterampilan yaitu terdapat pembelajaran I, 

III dan VI . Uraian tersebut menunjukkan bahwa indicator terdapat RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan 

oleh guru SDN Sawojajar 1  mempunyai nilai kesesuaian RPP 80 dapat 

disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya 

bangsaku dapat dikatakan baik 

 SDN Tanjungrejo 1 setiap komponen Indikator terdapat pembelajaran satu 

sampai dengan enam sudah menggunakan KKO dengan baik. Indicator terdapat 

subtema keberagaman budaya bangsaku yang memuat enam pembelajaran 

semuanya sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Indicator yang disajikan 

terdapat subtema keberagaman budaya bangsaku dalam pembelajaran satu sampai 

dengan enam sudah mengarah terdapat ranah pengetahuan tetapi belum semua 

indicator terdapat setiap pembelajaran mengarah terdapat ranah sikap terdapat 

pembelajaran keII, V dan VI tidak memunculkan terdapatnya indicator yang 
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mengarah terdapat ranah sikap begitu juga dengan pencapaian ranah kertampilan 

dari keenam pembelajaran yang terdapat terdapat subtema keberagaman budaya 

bangsaku tidak semua mengarah terdapat pencapaian ranah keterampilan 

melainkan terdapat beberapa indikator yang tidak mengarah terdapat ranah 

keterampilan yaitu terdapat pembelajaran II, IV dan VI . Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa indicator terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh guru SDN Tanjungrejo 3  

mempunyai nilai kesesuaian RPP 80 maka indikator RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN 

Tanjungrejo 3 dapat dikatakan baik. 

 SDN Purwantoro 1 setiap komponen Indikator terdapat pembelajaran satu 

sampai dengan enam sudah menggunakan KKO dengan baik. Indicator terdapat 

subtema keberagaman budaya bangsaku yang memuat enam pembelajaran 

semuanya sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Indicator yang disajikan 

terdapat subtema keberagaman budaya bangsaku dalam pembelajaran satu sampai 

dengan enam sudah mengarah terdapat ranah pengetahuan tetapi belum semua 

indicator terdapat setiap pembelajaran mengarah terdapat ranah sikap terdapat 

pembelajaran keII, V dan VI tidak memunculkan terdapatnya indicator yang 

mengarah terdapat ranah sikap terdapat pencapaian ranah kertampilan dari 

keenam pembelajaran yang terdapat terdapat subtema keberagaman budaya 

bangsaku terdapat satu pembelajaran yang tidak  mengarah terdapat pencapaian 

ranah keterampilan yaitu terdapat pembelajaran keVI . Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa indicator terdapat RPP tema indahnya kebersamaan 
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subtemakeberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh guru SDN 

Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 83 maka indikator RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan 

oleh SDN Purwantoro 1 dapat dikatakan baik. 

 RPP terdapat SDN Percobaan 1 terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku terdapat kekurangan karena terdapat subtema 

keberagaman budaya bangsaku ini RPP terdapat pembelajaran satu tidak terdapat.  

Komponen Indikator terdapat pembelajaran dua sampai dengan enam sudah 

menggunakan KKO dengan baik. Indicator terdapat subtema keberagaman budaya 

bangsaku pembelajaran dua sampai dengan enam semuanya sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar. Indicator yang disajikan terdapat subtema keberagaman budaya 

bangsaku dalam pembelajaran dua sampai dengan enam sudah mengarah terdapat 

ranah pengetahuan tetapi belum semua indicator terdapat setiap pembelajaran 

mengarah terdapat ranah sikap terdapat pembelajaran keV dan VI  tidak 

memunculkan terdapatnya indicator yang mengarah terdapat ranah sikap begitu 

juga dengan pencapaian ranah kertampilan dari kelima pembelajaran yang 

terdapat terdapat subtema keberagaman budaya bangsaku tidak semua mengarah 

terdapat pencapaian ranah keterampilan melainkan terdapat beberapa indikator 

yang tidak mengarah terdapat ranah keterampilan yaitu terdapat pembelajaran II 

dan IV. Uraian tersebut menunjukkan bahwa indicator terdapat RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan 

oleh guru SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 67 maka indikator 



76 
 

RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang 

digunakan oleh SDN Percobaan 1 dapat dikatakan cukup baik. 

 RPP terdapat SDN kauman 1 terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku terdapat kekurangan sepertihalnya terdapat SDN 

Percobaan 1 karena terdapat subtema keberagaman budaya bangsaku ini RPP 

terdapat pembelajaran keempat tidak terdapat.  Komponen Indikator terdapat 

pembelajaran I, II, III, V dan VI sudah menggunakan KKO dengan baik. Indicator 

terdapat subtema keberagaman budaya bangsaku pembelajaran I, II, III, V dan VI 

semuanya sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Indicator yang disajikan 

terdapat subtema keberagaman budaya bangsaku dalam pembelajaran I, II, III, V 

dan VI sudah mengarah terdapat ranah pengetahuan tetapi belum semua indicator 

terdapat setiap pembelajaran mengarah terdapat ranah sikap hanya terdapat 

pembelajaran keI dan III saja yang memunculkan indikator yang mengarah 

terdapat ranah sikap begitu juga dengan pencapaian ranah kertampilan dari kelima 

pembelajaran yang terdapat terdapat subtema keberagaman budaya bangsaku 

tidak semua mengarah terdapat pencapaian ranah keterampilan melainkan terdapat 

pembelajaran keVI tidak mengarah terdapat ranah keterampilan. Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa indicator terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh guru SDN Kauman 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 70 maka indikator RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN 

Percobaan 1 dapat dikatakan cukup baik. 
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 Uraiandi atas dapat dilihat bahwa kesesuaian indikator RPP yang digunakan 

oleh sekolah diKotaMalang mempunyai kualitas yang berbeda. Indikator SDN 

Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 80, indikator SDN Tanjungrejo 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 80, Indikator SDN Purwantoro 1 mempunyai 

nilai kesesuaian RPP 83, indikator SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 67 dan indikator SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 70. Uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan indikator yang disusun oleh guru di 

KotaMalang mempunyai nilai kesesuaian RPP 65, jadi rumusan indikator yang 

disusun oleh guru sekolah dasar di KotaMalang terdapat tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan cukup baik. 

B. Kesesuaian Tujuan Pembelajarn terhadap Standar Proses 

Tujuan pembelajaran dapat memudahkan guru untuk memilih cara penilaian. 

Menyatakan tujuan pembelajaran secara eksplisit dapat membuat penilaian untuk 

mengukur keterampilan dan pengetahuan yang seharusnya dikuasai dan oleh 

siswa. 

Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan Kompetensi Dasar, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan 

berdasarkan Kompetensi Dasar, dengan menggunakan kata kerja operasional yang 

dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Tujuan  dapat  diorganisasikan  mencakup  seluruh  KD  atau diorganisasikan  

untuk  setiap  pertemuan.  Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kalimat 
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pernyataan yang menggambarkan arah dan target yang dicapai dalam seluruh 

rangkaian kegiatan (dalam satu atau berberapa minggu/pertemuan) dalam satu 

materi pokok/tema/teks, serta memuat penjelasan proses dan hasil yang 

diharapkan.44 

Cara menyusun tujuan pembelajaran yaitu tujuan dapat diorganisasikan 

mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan 

mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: Audience (peserta 

didik) dan Behavior (aspek kemampuan).45 

Rumusan tujuan pembelajaran yang terdapat terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang disusun oleh SDN di 

KotaMalang telah diasesmen dengan komponen RPP sesuai dengan 

PERMENDIKBUD no 65 tahun 2013dan PERMENDIKBUD no 81 A, tujuan 

pembelajaran terdapat SDN Sawojajar 1 dapat dideskripsikan bahwa  dua puluh 

tujuh  tujuan pembelajaran dari enam pembelajaran semuanya sudah 

memunculkan terdapatnya Audience, behavior, condition dan degree dalam tujuan 

pembelajaran. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran terdapat 

RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 100 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan sangat 

baik. 

                                                           
44

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65Tahun 2013 
45

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A Tahun 2013 
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 Tujuan pembelajaran terdapat SDN Tanjungrejo 3 dapat dideskripsikan 

bahwa  dua puluh delapan  tujuan pembelajaran dari enam pembelajaran 

semuanya sudah memunculkan terdapatnya Audience, behavior, condition dan 

degree dalam tujuan pembelajaran. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tujuan 

pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman 

budaya bangsaku mempunyai nilai kesesuaian RPP 100 dapat disimpulkan RPP 

tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat 

dikatakan sangat baik. 

 Tujuan pembelajaran terdapat SDN Purwantoro I dapat dideskripsikan bahwa  

dua puluh sembilan tujuan pembelajaran dari enam pembelajaran semuanya sudah 

memunculkan terdapatnya Audience, behavior, condition dan degree dalam tujuan 

pembelajaran. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran terdapat 

RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 100 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan sangat 

baik. 

 Tujuan pembelajaran terdapat SDN Percobaan 1 terdapat kekurangan karena 

RPP terdapat pembelajaran I tidak terdapat hal tersebut 

mempengaruhiterhadapnilai kesesuaian RPP, dari  dua puluh enam  tujuan 

pembelajaran dari lima pembelajaran semuanya sudah memunculkan terdapatnya 

Audience, behavior, condition dan degree dalam tujuan pembelajaran. Uraian 

tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku mempunyai nilai 
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kesesuaian RPP 83 dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat disimpulkan baik. 

 Tujuan pembelajaran terdapat SDN Kauman 1 terdapat kekurangan karena 

RPP terdapat pembelajaran 4 tidak terdapat hal tersebut 

mempengaruhiterhadapnilai kesesuaian RPP, dari dua puluh lima  tujuan 

pembelajaran dari lima pembelajaran semuanya sudah memunculkan terdapatnya 

Audience, behavior, condition dan degree dalam tujuan pembelajaran. Uraian 

tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 63 dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan cukup baik. 

 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tujuan pembelajaran RPP 

yang digunakan oleh sekolah di KotaMalang mempunyai kualitas yang berbeda. 

Tujuan pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 100, 

tujuan pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP 100, 

tujuan pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 100, 

tujuan pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 83 dan 

tujuan pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 63. Uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan pembelajaran yang disusun 

oleh guru di KotaMalang mempunyai nilai kesesuaian RPP  89, jadi rumusan 

tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di KotaMalang 

terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku 

dapat dikatakan sangat  baik. 
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C. Kesesuaian Materi Pembelajaran terhadap Standar Proses  

 Materi pembelajaran yang digunakan dalam RPP harus memuat beberapa 

aspek diantaranya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi
46

 

 Materi pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN  di KotaMalang telah 

diasesmen dengan komponen RPP sesuai dengan PERMENDIKBUD no 65 tahun 

2013 dan PERMENDIKBUD no 81 A, diantara semua komponen RPP yang 

diasesmen yang memiliki nilai kesesuaian RPP paling rendah terdapatlah 

komponen materi pembelajaran, hal tersebut disebabkan banyak RPP yang tidak 

mencantumkan materi pembelajaran terdapat RPP.  Materi pembelajaran SDN 

Sawojajar 1 dapat dideskripsikan bahwa keenam pembelajaran semua tidak 

terdapat yang memenuhi kelima aspek penilaian dalam lembar asismwn hal 

tersebut disebabkan karena RPP SDN sawojajar 1 tidak mencantumkan materi 

pembelajaran sama sekali hanya saja terdapat setiap RPP mencantumkan judul 

materinya saja, hal tersebut tidak sesuai dengan PERMENDIKBUD. Uraian 

tersebut menunjukkan bahwa materi pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Sawojajar 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 0 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan kurang. 

                                                           
46

Permendikbud nomor 65, Loc.Cit. 
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 Materi pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 sama seperti halnya SDN Sawojajar 

1, dapat dideskripsikan bahwa keenam pembelajaran semua tidak terdapat yang 

memenuhi kelima aspek penilaian dalam lembar asismwn hal tersebut disebabkan 

karena RPP SDN Tanjungrejo 3 tidak mencantumkan materi pembelajaran sama 

sekali hanya saja terdapat setiap RPP mencantumkan judul materinya saja, hal 

tersebut tidak sesuai dengan PERMENDIKBUD. Uraian tersebut menunjukkan 

bahwa materi pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 0 dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman 

budaya bangsaku dapat dikatakan kurang. 

 Materi pembelajaran SDN Purwantoro 1 berbeda dengan SDN Sawojajar 1 

dan SDN Tanjungrejo 3, dapat dideskripsikan bahwa dari keenam pembelajaran 

terdapat SDN Purwantoro 1 ini terdapat satu pembelajaran yang memenuhi aspek 

pertama dalam materi pembelajaran yaitu materi pembelajaran memuat 

pengetahuan faktual, satu satunya pembelajaran yang memenuhi aspek tersebut 

terdapat RPP SDN Purwantoro 1 ini terdapatlah pembelajaran keIV. Asek kedua 

dalam lembar asesmen yaitu materi pembelajaran memuat pengetahuan 

konseptual, terdapat aspek kedua ini hanya terdapat satu pembelajaran yang 

memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat pembelajaran keII. Aspek ketiga 

terdapatlah materi pembelajaran memuat pengetahuan prinsip, terdapat aspek ini 

yang memenuhi aspek tersebut juga hanya terdapat satu pembelajaran saja yaitu 

terdapat pembelajaran keII. terdapat aspek keempat yaitu materi pembelajaran 

memuat pengetahuan prosedur, terdapat aspek ini semua RPP SDN Purwantoro 1 
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tidak terdapat yang memenuhi aspek  tersebut. Aspek yang kelima yaitu materi 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi, terdapat aspek kelima ini satupun pembelajarn yang  memenuhi 

aspek tersebut. Uraian tersebut menunjukkan bahwa materi pembelajaran terdapat 

RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN 

Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 10 dapat disimpulkan RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

kurang. 

 Materi pembelajaran SDN Percobaan 1 seperi terdapat SDN Purwantoro 1, 

terdapat beberapa pembelajaran yang memenuhi lima aspek terdapat materi 

pembelajaran, RPP SDN Percobaan 1 ini mempunyai kekurangan yaitu terdapat 

RPP ini terdapat satu pembelajaran yang tidak mencantumkan satu RPP 

pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran I, terdapat SDN Percobaan 1 dapat 

dideskripsikan bahwa dari kelima pembelajaran terdapat SDN Percobaan 1 ini 

terdapat tiga pembelajaran yang memenuhi aspek pertama dalam materi 

pembelajaran yaitu materi pembelajaran memuat pengetahuan faktual, tiga 

pembelajaran yang memenuhi aspek tersebut terdapat RPP SDN Percobaan 1 ini 

terdapatlah pembelajaran keIV, V, dan VI. Asek kedua dalam lembar asesmen 

yaitu materi pembelajaran memuat pengetahuan konseptual, terdapat aspek kedua 

ini hanya terdapat satu pembelajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu 

terdapat pembelajaran keII. Aspek ketiga terdapatlah materi pembelajaran memuat 

pengetahuan prinsip, terdapat aspek ini yang memenuhi aspek tersebut terdapat 

tiga pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keIII, V dan VI. terdapat aspek 
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keempat yaitu materi pembelajaran memuat pengetahuan prosedur, terdapat aspek 

ini hanya terdapat satu RPP SDN Percobaan 1 yang tidak memenuhi aspek  

tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran V. Aspek yang kelima yaitu materi 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi, terdapat aspek kelima ini hanya terdapat satu pembelajarn yang  

memenuhi aspek tersebut, yaitu terdapat pembelajaran keIII . Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa materi pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Percobaan 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 43 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan kurang. 

 Materi pembelajaran SDN Kauman 1 sama seperti halnya SDN Sawojajar 1 

dan SDN Tanjungrejo 3, dapat dideskripsikan bahwa semua pembelajaran  tidak 

terdapat yang memenuhi kelima aspek penilaian dalam lembar asesmen hal 

tersebut disebabkan karena RPP SDN Kauman 1 tidak mencantumkan materi 

pembelajaran sama sekali hanya saja terdapat setiap RPP mencantumkan judul 

materinya saja, hal tersebut tidak sesuai dengan PERMENDIKBUD. Uraian 

tersebut menunjukkan bahwa materi pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Kauman 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 0 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan kurang. 

 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian materi pembelajaran RPP 

yang digunakan oleh sekolah di KotaMalang mempunyai kualitas yang berbeda. 

Materi pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 0, 



85 
 

materipembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP 0, 

materi pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 10, 

materi pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 43 dan 

materi pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 0. Uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan materi pembelajaran yang disusun 

oleh guru di KotaMalang mempunyai nilai kesesuaian RPP  11, jadi rumusan 

materi pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di KotaMalang 

terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku 

dapat dikatakan sangat  kurang.  

D. Kesesuaian Metode Pembelajaran terhadap Standar Proses 

 Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.
47

 

Metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi 

pembelajaran, diantaranya: (1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi; (4) simulasi; 

(5) laboratorium; (6) pengalaman lapangan; (7) brainstorming; (8) debat, dan (9) 

simposium. Pendekatan pembelajaran saintifik dapat menggunakan metode 
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pembelajaran antara lain metode diskusi, metodeeksperimen, metode demonstrasi, 

dan metode simulasi.
48

 

Metode pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN  di KotaMalang telah 

diasesmen dengan komponen RPP sesuai dengan PERMENDIKBUD no 65 tahun 

2013 dan PERMENDIKBUD no 81 A, metode pembelajaran SDN Sawojajar 1 

dapat dideskripsikan bahwa keenam pembelajaran sudah mencantumkan 

pendekatan pembelajaran namun dari keenam pembelajaran tersebut semua tidak 

mencantumkan model pembelajaran, sehingga terdapat aspek selanjutnya yaitu 

mencantumkan metode yang sesuai dengan model pembelajaran juga tidak 

terpenuhi. RPP SDN Sawojajar ini semuanya menggunakan metode yang relevan 

dengan materi namun terdapat pembelajaran keIV metode yang digunakan tidak 

sesuai dengan karakter peserta didik. Uraian tersebut menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman 

budaya bangsaku SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 53 dapat 

disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya 

bangsaku dapat dikatakan  kurang. 

Metode pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 dapat dideskripsikan bahwa 

keenam pembelajaran sudah mencantumkan pendekatan pembelajaran namun dari 

keenam pembelajaran tersebut semua tidak mencantumkan model pembelajaran, 

sehingga terdapat aspek selanjutnya yaitu mencantumkan metode yang sesuai 

dengan model pembelajaran juga tidak terpenuhi. RPP SDN Tanjungrejo ini 
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semuanya menggunakan metode yang relevan dengan materi dan metode yang 

digunakan sesuai dengan karakter peserta didik. Uraian tersebut menunjukkan 

bahwa metode pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 60 dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  cukup baik. 

Metode pembelajaran SDN Purwantoro 1 dapat dideskripsikan dari keenam 

pembelajaran, 5 pembelajaran sudah mencantumkan pendekatan pembelajaran 

namun  terdapat saru pembelajaran yang tidak mencantumkan pendekatan 

pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keIII  dan dari keenam pembelajaran 

tersebut semua tidak mencantumkan model pembelajaran, sehingga terdapat aspek 

selanjutnya yaitu mencantumkan metode yang sesuai dengan model pembelajaran 

juga tidak terpenuhi. RPP SDN Tanjungrejo ini semuanya menggunakan metode 

yang relevan dengan materi dan metode yang digunakan sesuai dengan karakter 

peserta didik. Uraian tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran terdapat 

RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN 

Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 57 dapat disimpulkan RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  

cukup baik. 

Metode pembelajaran SDN Purcobaan 1 terdapat kekurangan karena RPP 

terdapat pembelajaran I tidak terdapat hal tersebut mempengaruhiterhadapnilai 

kesesuaian RPP, dapat dideskripsikan dari kelima pembelajaran smua sudah 

mencantumkan pendekatan pembelajaran dan dari kelima pembelajaran tersebut 
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empat pembelajaran tidak mencantumkan model pembelajaran dan terdapat satu 

pembelajaran yang mencantumkan model pembelajaran yaitu terdapat 

pembelajaran keenam, sehingga terdapat aspek selanjutnya yaitu mencantumkan 

metode yang sesuai dengan model pembelajaran juga hanya terdapat satu 

pembelajaran yang mencantumkannya yaitu terdapat pembelajaran keenam. Dari 

kelima RPP SDN Percobaan 1 ini semuanya menggunakan metode yang relevan 

dengan materi dan metode yang digunakan sesuai dengan karakter peserta didik. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran terdapat RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Percobaan 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 57 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  cukup 

baik. 

Metode pembelajaran SDN Kauman 1 terdapat kekurangan sepertihalnya 

terdapat SDN Percobaan 1 karena RPP terdapat pembelajaran IV tidak terdapat 

hal tersebut mempengaruhiterhadapnilai kesesuaian RPP, dapat dideskripsikan 

dari kelima pembelajaran smua sudah mencantumkan pendekatan pembelajaran 

dan dari kelima pembelajaran semua tidak mencantumkan model pembelajaran, 

sehingga terdapat aspek selanjutnya yaitu mencantumkan metode yang sesuai 

dengan model pembelajaran juga tidak terdapat yang mencantumkannya. Dari 

kelima RPP SDN Percobaan 1 ini semuanya menggunakan metode yang relevan 

dengan materi namun dari kelima pembelajaran terdapat prmbelajaran keI dan 

keIII metode yang digunakan tidak sesuai dengan karakter peserta didik. Uraian 

tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 



89 
 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Kauman 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 43 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  kurang. 

 Uraiandi atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian metode pembelajaran RPP 

yang digunakan oleh sekolah di KotaMalang mempunyai kualitas yang berbeda. 

Metode pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 53, 

metode pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP  60, 

metode pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 57, 

metode pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 57 dan 

metode pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 43. Uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan pembelajaran yang disusun 

oleh guru di KotaMalang mempunyai nilai kesesuaian RPP  54, jadi metode 

pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di KotaMalang terdapat tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

kurang. 

E. Kesesuaian Sumber dan Media Pembelajaran terhadap Standar Proses 

Sumber dan media pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 

terdapatlah berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pelajaran.sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan. 
49

 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, 
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minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

belajar.
50

 

Sumber dan media pembelajaran yang terdapat terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN 

di KotaMalang telah diasesmen dengan komponen RPP sesuai dengan 

PERMENDIKBUDno 65 tahun 2013, RPP yang digunakan oleh SDN Sawojajar 

1dapat dideskripsikan sebagai berikut, dari keenam pembelajaran tidak semua 

mencantumkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran melainkan 

terdapat pembelajaran I dan IV tidak mencantumkan media pembelajaran yang 

akan digunakan. Dari enam RPP terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku di SDN Sawojajar 1 ini terdapat satu pembelajaran 

yang tidak mencantumkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keIII. Dari enam RPP terdapat tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku ini terdapat dua 

RPP yang tidak mencantumkan sumber belajar yang akan digunakan dalam 

pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran II dan V sehingga terdapat aspek 

selanjutnya yaitu sumber belajar yang digunakan relevan dengan materi 

pembelajaran terdapat dua RPP yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu 

terdapat pembelajaran II dan V hal tersebut dikarenakan terdapat pembelajaran II 

dan IV tidak mencantumkan sumber belajar . Uraian tersebut menunjukkan bahwa  

sumber dan media pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku mempunyai nilai kesesuaian RPP 71 % 
                                                           

50
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dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman 

budaya bangsaku dapat dikatakan baik. 

Sumber dan media pembelajaran yang terdapat terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN 

Tanjungrejo 3 Malang, dapat dideskripsikan bahwa terdapat keenam pembelajaran 

tidak semua mencantumkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

melainkan terdapat pembelajaran IV dan V tidak mencantumkan media 

pembelajaran yang  digunakan. Dari enam RPP terdapat tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku di SDN Tanjungrejo 3 ini 

terdapat dua pembelajaran yang tidak mencantumkan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keI dan III. Keenam 

RPP terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya 

bangsaku ini semua RPP telah mencantumkan sumber belajar yang akan 

digunakan dan juga semua pembelajaran terdapat tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman bangsaku ini semua sumber belajar yang digunakan relevan 

dengan materi pembelajaran. Uraian tersebut menunjukkan bahwa  sumber dan 

media pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 83 % dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan baik. 

Sumber dan media pembelajaran yang digunakan oleh SDN Purwantoro 

1dapat dideskripsikan sebagai berikut, dari keenam pembelajaran tidak semua 

mencantumkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 
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melainkanterdapat pembelajaran IV tidak mencantumkan media pembelajaran 

yang akan digunakan. Dari enam RPP terdapat tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku di SDN Sawojajar 1 ini terdapat tiga 

pembelajaran yang tidak mencantumkan alat dan bahan yang akan digunakan 

dalam pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keI, III dan VI. Dari enam RPP 

terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku ini 

terdapat dua RPP yang tidak mencantumkan sumber belajar yang akan digunakan 

dalam pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran III sehingga terdapat aspek 

selanjutnya yaitu sumber belajar yang digunakan relevan dengan materi 

pembelajaran juga terdapat satu  RPP yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu 

terdapat pembelajaran III, hal tersebut dikarenakan terdapat pembelajaran III tidak 

mencantumkan sumber belajar. Uraian tersebut menunjukkan bahwa  sumber dan 

media pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 75 % dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan baik. 

Sumber dan media pembelajaran yang terdapat terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN 

Percobaan 1 Malang mempunyai kekurangan yaitu tidak terdapat RPP terdapat 

pembelajaran 1, hal tersebut mempengaruhi nilai kesesuaian RPP. RPP SDN 

Percobaan 1 dapat dideskripsikan bahwa dari kelima pembelajaran semua sudah 

mencantumkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dari lima RPP 

terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku di 
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SDN Tanjungrejo 3 ini terdapat satu pembelajaran yang tidak mencantumkan alat 

dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran 

keVI. Lima  RPP terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman 

budaya bangsaku ini semua RPP telah mencantumkan sumber belajar yang akan 

digunakan dan juga semua pembelajaran terdapat tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman bangsaku ini semua sumber belajar yang digunakan relevan 

dengan materi pembelajaran. Uraian tersebut menunjukkan bahwa  sumber dan 

media pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 80 dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan baik. 

Sumber dan media pembelajaran yang terdapat terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN 

Kauman 1 Malang mempunyai dua kekurangan, kekurangan yang pertama yaitu 

sama seperti SDN Percobaan 1 yaitu tidak terdapat RPP terdapat pembelajaran IV 

dan kekurangan yang kedua yaitu RPP terdapat pembelajan kelima tidak 

memunculkan semua aspek sumber dan media pembelajaran , hal tersebut  

mempengaruhi nilai kesesuaian RPP. RPP SDN Kauman 1 dapat dideskripsikan 

bahwa dari kelima RPP terdapat satu RPP yang mencantumkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran yaitu RPP terdapat pembelajaran keV. Dari lima 

RPP terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya 

bangsaku di SDN Kauman 1 ini hanya terdapat satu pembelajaran yang  

mencantumkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran 
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yaituterdapat pembelajaran keII. Lima  RPP terdapat tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku ini hanya terdapat satu  RPP yang 

mencantumkan sumber belajar yang akan digunakan yaitu terdapat RPP 

pembelajaran keVI, sehingga terdapat aspek selanjutnya yaitu sumber belajar 

yang digunakan relevan dengan materi pembelajaran juga hanya terdapat satu 

RPP yang memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat pembelajaran keV. Uraian 

tersebut menunjukkan bahwa  sumber dan media pembelajaran terdapat RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Kauman 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 29 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan kurang. 

 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian sumber dan media 

pembelajaran RPP yang digunakan oleh sekolah di KotaMalang mempunyai 

kualitas yang berbeda. Sumber dan media pembelajaran SDN Sawojajar 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 71, sumber dan media pembelajaran SDN 

Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP  83, sumber dan media 

pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 75, sumber 

dan media pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 80 

dan sumber dan media pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 

29. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan sumber dan media 

pembelajaran yang disusun oleh guru di KotaMalang mempunyai nilai kesesuaian 

RPP  68, jadi sumber dan media pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah 

dasar di KotaMalang terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman 

budaya bangsaku dapat dikatakan cukup baik. 
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F. Kesesuaian Langkah Pembelajaran terhadap Standar Proses 

Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, 

inti, dan penutup.
51

 

Langkah pembelajaran yang terdapat terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN 

KotaMalang telah diasesmen dengan komponen RPP sesuai dengan 

PERMENDIKBUDno 65 tahun 2013, RPP SDN Sawojajar 1 dapat dideskripsikan 

bahwa terdapat kegiatan awal pembelajaran keenam RPP semua sudah muncul 

aspek guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran tetapi RPP SDN Sawojajar 1 ini terdapat kegiatan awal tidak 

terdapat satupun RPP yang langkah pembelajarannya memunculkan terdapatnya 

aspek guru memberi motivasi belajar kepterdapat siswa. Langkah pembelajaran 

SDN Sawojajar 1 ini terdapat pembelajaran I sampai pembelajarn keVI sudah 

memunculkan aspek mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan di pelajari, namun terdapat 

RPP pembelajaran keVI tidak memunculkan aspek tersebut. Aspek langkah 

pembelajaran yang ke4 terdapatlah menjelaskan tujuan pembelajaran, terdapat 

aspek ini hanya terdapat satu RPP yang tidak memunculkan aspek ke4 ini yaitu 

terdapat RPP pembelajaran keV.  

Kegiatan inti terdapat RPP SDN Sawojajar 1 yaitu terlihat dari lembar 

asesmen langkah pembelajaran ke5 yaitu menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus, RPP SDN Sawojajar 1 ini sudah 

                                                           
51

Permendikbud nomor 65, Loc.Cit. 
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memunculkan terdapatnya guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan 

uraikan kegiatan sesuai dengan silabus tetapi terdapat pembelajaran keV tidak 

memunculkan aspek tersebut. Keenam RPP SDN Sawojajar 1 ini  semuanya 

tidak  memunculkan terdapatnya model pembelajaran yang akan digunakan. 

Penggunaan metode, media dan sumber belajar terdapat kegiatan intu sudah 

nampak dalam RPP namun terdapat satu pembelajaran yang belum nampak 

terdapatnya penggunaan media dan sumber belajar yaitu terdapat pemelajaran 

keV. Empat dari enam langkah pembelajaran SDN Sawojajar 1 ini sudah 

mengarah kepterdapat ranah karakter sikap, dua yang tidak mengarah 

kepterdapat ranah sikap terdapat terdapat pembelajaran V dan VI. Penyampaiaan 

pengetahuan RPP SDN Sawojajar 1 Semua pembelajaran dilakukan dengan  

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi hingga 

mencipta. Kegiatan inti yang terakhir yaitu guru dan siswa secara bersama 

menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari pembelajaran yang 

dilakukan dan aspek tersebut telah muncul terdapat pembelajaran I, IV dan VI 

saja terdapat pembelajaran II, III dan V tidak memunculkan aspek tersebut.  

Kegiatan penutup terdapat RPP SDN Sawojajar 1, lima pembelajaran sudah 

memunculkan kegiatan terdapatnya pemberian umpan balikterhadapproses dan 

hasil pembelajaran hanya terdapat satu yang tidak memunculkan aspek tersebut 

yaitu terdapat RPP pembelajaran V.  Semua RPP juga sudah memunculkan 

terdapatnya kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas  baik individu 

maupun kelompok. Kegiatan penutup yang terakhir yaitu menginformasikan 
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rencana kgiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya tetapi terdapat poin 

ini tidak terdapat  pembelajaran yang memunculkan kegiatan tersebut. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa langkah pembelajaran terdapat RPP 

tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN 

Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 64 dapat disimpulkan RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

cukup baik. 

RPP SDN Tanjungrejo 3 dapat dideskripsikan bahwa terdapat kegiatan awal 

pembelajaran keenam RPP semua sudah muncul aspek guru menyiapkan peserta 

didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dan semua 

RPP juga memunculkan terdapatnya aspek guru memberi motivasi belajar 

kepterdapat siswa. Langkah pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 ini hanya terdapat 

satu pembelajaran yang memunculkan aspek mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

di pelajari. Aspek langkah pembelajaran selanjutnya terdapatlah menjelaskan 

tujuan pembelajaran, terdapat aspek ini semua RPP sudah memunculkan aspek 

ini.  

Kegiatan inti terdapat RPP SDN Tanjungrejo 3 yaitu terlihat dari lembar 

asesmen langkah pembelajaran ke5 yaitu menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus, RPP SDN Tanjungrejo 3 ini sudah 

memunculkan terdapatnya guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan 

uraikan kegiatan sesuai dengan silabus tetapi terdapat pembelajaran keV tidak 

memunculkan aspek tersebut. Keenam RPP SDN Tanjungrejo 3 ini  semuanya 
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tidak  memunculkan terdapatnya penggunaan model pembelajaran dalam 

pembelajaran. Penggunaan metode, media dan sumber belajar yang sesuai 

dengan karakter peserta didik terdapat kegiatan inti sudah nampak dalam RPP 

namun terdapat dua pembelajaran yang belum nampak terdapatnya penggunaan 

media pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran ke IV dan V. Semua langkah 

pembelajaran RPP SDN Tanjungrejo 3 ini sudah mengarah kepterdapat ranah 

karakter sikap. Penyampaiaan pengetahuan RPP SDN Tanjungrejo 3 Semua 

pembelajaran dilakukan dengan  mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi hingga mencipta. Kegiatan inti yang terakhir yaitu 

guru dan siswa secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari pembelajaran yang dilakukan dan aspek tersebut telah muncul 

terdapat pembelajaran I sampai dengan pembelajaran keV, terdapat pembelajaran 

keVI tidak memunculkan aspek tersebut.  

Kegiatan penutup terdapat RPP SDN Tanjungrejo 3, semua pembelajaran 

sudah memunculkan kegiatan terdapatnya pemberian umpan balikterhadapproses 

dan hasil pembelajaran.  Semua RPP juga sudah memunculkan terdapatnya 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas  baik individu maupun 

kelompok. Kegiatan penutup yang terakhir yaitu menginformasikan rencana 

kgiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya tetapi terdapat poin ini tidak 

terdapat  pembelajaran yang memunculkan kegiatan tersebut. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa langkah pembelajaran terdapat RPP 

tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN 
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Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian RPP 77 dapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan baik. 

RPP SDN Purwantoro 1 dapat dideskripsikan bahwa terdapat kegiatan awal 

pembelajaran keenam RPP semua sudah muncul aspek guru menyiapkan peserta 

didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dan dari enam 

pembelajaran hanya terdapat satu pembelajaran yang memunculkan terdapatnya 

aspek guru memberi motivasi belajar kepterdapat siswa yaitu terdapat 

pembelajaran keVI. Langkah pembelajaran SDN Purwantoro 1ini dari keenam 

pembelajaran terdapat dua pembelajaran yang tidak memunculkan aspek 

mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan di pelajari yaitu terdapat pembelajaran keI dan II. 

Aspek langkah pembelajaran selanjutnya terdapatlah menjelaskan tujuan 

pembelajaran, terdapat aspek ini semua RPP sudah memunculkan aspek ini.  

Kegiatan inti terdapat RPP SDN Purwantoro 1 yaitu terlihat dari lembar 

asesmen langkah pembelajaran ke5 yaitu menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus, RPP SDN Purwantoro 1 ini tiga dari 

enam pembelajaran yang memunculkan terdapatnya guru menyampaikan 

cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus yaitu 

terdapat pembelajaran keI, II dan VI tetapi terdapat pembelajaran keIII, IV dan V 

tidak memunculkan aspek tersebut. Keenam RPP SDN Purwantoro 1 ini  

semuanya tidak  memunculkan terdapatnya penggunaan model pembelajaran 

dalam pembelajaran. Penggunaan metode, media dan sumber belajar yang sesuai 

dengan karakter peserta didik terdapat kegiatan inti sudah nampak dalam RPP 
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namun terdapat satu pembelajaran yang belum nampak terdapatnya penggunaan 

media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan yaitu terdapat 

pemelajaran keIII. Semua langkah pembelajaran RPP SDN Purwantoro 1 ini 

sudah mengarah kepterdapat ranah karakter sikap hanya terdapat satu 

pembelajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat pembelajaran 

keIV. Penyampaiaan pengetahuan RPP SDN Purwantoro 1 Semua pembelajaran 

dilakukan dengan  mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi hingga mencipta. Kegiatan inti yang terakhir yaitu guru dan siswa 

secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari 

pembelajaran yang dilakukan dan aspek tersebut tidak muncul terdapat satu 

pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keV.  

Kegiatan penutup terdapat RPP SDN Purwantoro 1, empat dari enam 

pembelajaran sudah memunculkan kegiatan terdapatnya pemberian umpan 

balikterhadapproses dan hasil pembelajaran, pembelajaran yang tidak 

memunculkan aspek tersebut yaitu terdapat pembelajaran keIII dan IV.   Lima 

dari enam RPP  sudah memunculkan terdapatnya kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas  baik individu maupun kelompok, satu RPP yang tidak 

memunculkan aspek tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran V. Kegiatan 

penutup yang terakhir yaitu menginformasikan rencana kgiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya tetapi terdapat poin ini tidak terdapat  pembelajaran 

yang memunculkan kegiatan tersebut. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa langkah pembelajaran terdapat RPP 

tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN 
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Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 67 dapat disimpulkan RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

cukup baik. 

RPP SDN Percobaan 1 mempunyai kekurangan yaitu terdapat pembelajaran 

subtema satu ini terdapat satu RPP yang tidak terdapat yaitu terdapat 

pembelajaran I hal ini mempengaruhi nilai kesesuian RPP SDN Percobaan 1. 

Rpp SDN Percobaan 1 dapat dideskripsikan bahwa terdapat kegiatan awal 

pembelajaran kelima RPP semua sudah muncul aspek guru menyiapkan peserta 

didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dan dari lima 

pembelajaran hanya terdapat satu pembelajaran yang tidak memunculkan 

terdapatnya aspek guru memberi motivasi belajar kepterdapat siswa yaitu 

terdapat pembelajaran keV. Langkah pembelajaran SDN Percobaan 1ini dari 

kelima pembelajaran terdapat dua pembelajaran yang tidak memunculkan aspek 

mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan di pelajari yaitu terdapat pembelajaran keII dan VI. 

Aspek langkah pembelajaran selanjutnya terdapatlah menjelaskan tujuan 

pembelajaran, terdapat aspek ini hanya terdapat satu RPP yang tidak 

memunculkan aspek ini yaitu terdapat pmbelajaran keIII.  

Kegiatan inti terdapat RPP SDN Percobaan 1 yaitu terlihat dari lembar 

asesmen langkah pembelajaran ke5 yaitu menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus, RPP SDN Percobaan 1 ini dua dari 

lima pembelajaran yang tidak memunculkan terdapatnya guru menyampaikan 

cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus 
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yaituterdapat pembelajaran keV dan VI. RPP SDN Percobaan 1 ini hanya 

terdapat satu yang memunculkan terdapatnya penggunaan model pembelajaran 

dalam pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keVI. Penggunaan metode, 

media dan sumber belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik terdapat 

kegiatan inti semua sudah nampak dalam RPP. Tiga dari lima langkah 

pembelajaran RPP SDN Percobaan 1 ini sudah mengarah kepterdapat ranah 

karakter sikap, terdapat dua pembelajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut 

yaitu terdapat pembelajaran keV dan VI. Penyampaiaan pengetahuan RPP SDN 

percobaan 1 Semua pembelajaran dilakukan dengan  mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi hingga mencipta. Kegiatan inti yang 

terakhir yaitu guru dan siswa secara bersama menemukan manfaat langsung 

maupun tidak langsung dari pembelajaran yang dilakukan dan aspek tersebut 

tidak muncul terdapat satu pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keIV.  

Kegiatan penutup terdapat RPP SDN Percobaan 1, semua pembelajaran 

sudah memunculkan kegiatan terdapatnya pemberian umpan balikterhadapproses 

dan hasil pembelajaran. Semua  RPP  sudah memunculkan terdapatnya kegiatan 

tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas  baik individu maupun kelompok. 

Kegiatan penutup yang terakhir yaitu menginformasikan rencana kgiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya tetapi terdapat poin ini hanya terdapat 

satu  pembelajaran yang memunculkan kegiatan tersebut yaitu terdapat 

pembelajaran keIV. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa langkah pembelajaran terdapat RPP 

tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN 
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Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 64 dapat disimpulkan RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

cukup baik. 

RPP SDN Kauman 1 mempunyai kekurangan seperti SDN Percobaan 1 

yaitu terdapat pembelajaran subtema satu ini terdapat satu RPP yang tidak 

terdapat yaitu terdapat pembelajaran IV hal ini mempengaruhi nilai kesesuian 

RPP SDN Kauman 1. RPP SDN Kauman 1 dapat dideskripsikan bahwa terdapat 

kegiatan awal pembelajaran  empat dari lima RPP semua sudah muncul aspek 

guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, RPP yang tidak memunculkan aspek tersebut yaitu terdapat RPP 

pembelajaran I. RPP SDN Kauman 1 semua pembelajaran tidak memunculkan 

terdapatnya aspek guru memberi motivasi belajar kepterdapat siswa. Langkah 

pembelajaran SDN Kauman 1 ini semua pembelajaran  memunculkan aspek 

mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan di pelajari. Aspek langkah pembelajaran selanjutnya 

terdapatlah menjelaskan tujuan pembelajaran, terdapat aspek ini hanya terdapat 

satu RPP yang tidak memunculkan aspek ini yaitu terdapat pmbelajaran keI.  

Kegiatan inti terdapat RPP SDN Kauman 1 yaitu terlihat dari lembar 

asesmen langkah pembelajaran ke5 yaitu menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus, RPP SDN Kauman 1 ini dua dari lima 

pembelajaran yang tidak memunculkan terdapatnya guru menyampaikan cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus yaitu terdapat 

pembelajaran keIII dan V. RPP SDN Kauman 1 ini semua  tidak memunculkan 



104 
 

terdapatnya penggunaan model pembelajaran dalam pembelajaran. Penggunaan 

metode, media terdapat kegiatan inti semua sudah nampak dalam RPP semua 

pembelajaran, tetapi hanya terdapat satu pembelajaran yang menggunakan 

sumber belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik yaitu terdapat 

pembelajaran VI. Tiga dari lima langkah pembelajaran RPP SDN Kauman 1 ini 

sudah mengarah kepterdapat ranah karakter sikap, terdapat dua pembelajaran 

yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat pembelajaran keII dan VI. 

Penyampaiaan pengetahuan RPP SDN Kauman 1 Semua pembelajaran dilakukan 

dengan  mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi 

hingga mencipta. Kegiatan inti yang terakhir yaitu guru dan siswa secara 

bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari 

pembelajaran yang dilakukan dan aspek tersebut tidak muncul terdapat dua 

pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran keII dan VI.  

Kegiatan penutup terdapat RPP SDN Kauman 1, semua pembelajaran sudah 

memunculkan kegiatan terdapatnya pemberian umpan balikterhadapproses dan 

hasil pembelajaran. Semua  RPP  sudah memunculkan terdapatnya kegiatan 

tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas  baik individu maupun kelompok. 

Kegiatan penutup yang terakhir yaitu menginformasikan rencana kgiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya tetapi terdapat poin ini semua  

pembelajaran tidak terdapat yang memunculkan kegiatan tersebut. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa langkah pembelajaran terdapat RPP 

tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN 

Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 52 dapat disimpulkan RPP tema 
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indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

kurang. 

 Uraiandi atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian langkah pembelajaran 

RPP yang digunakan oleh sekolah di KotaMalang mempunyai kualitas yang 

berbeda. Langkah pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 64, langkah pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 77, langkah pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 67, langkah pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 67 dan langkah pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 

52. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan langkah pembelajaran yang 

disusun oleh guru di KotaMalang mempunyai nilai kesesuaian RPP  65, jadi 

langkah pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di KotaMalang 

terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku 

dapat dikatakan cukup baik. 

G. Kesesuaian Penilaian Pembelajaran terhadap Standar Proses 

 Penilaian pencapaian Kompetensi Dasar peserta didik dilakukan berdasarkan 

indikator.Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk 

tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil 

karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian 

diri.
52

 

Penilaian pembelajaran yang terdapat terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang digunakan oleh SDN 
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KotaMalang telah diasesmen dengan komponen RPP sesuai dengan 

PERMENDIKBUDno 65 tahun 2013, penilaian RPP SDN Sawojajar 1 dapat 

dideskripsikan bahwa terdapat lembar asesmen penilaian terdapat delapan aspek 

yang harus dipenuhi terdapat RPP setiap pembelajaran. Aspek pertama yaitu 

tekhnik yang dipilih relevan untuk menilai kemampuan sikap, terdapat aspek ini 

terdapat dua pembelajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut dalam RPP yaitu 

terdapat RPP pembelajaran keII dan III. Aspek yang kedua yaitu tekhnik yang 

dipilih relevan untuk menilai kemampuan pengetahuan, terdapat aspek ini hanya 

terdapat satu pembelajajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat 

RPP pembelajaran V. Aspek yang ketiga yaitu tekhnik yang dipilih relevan untuk 

menilai kemampuan keterampilan, terdapat aspek ini hanya terdapat satu RPP 

SDN Sawojajar 1 yang memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran 

IV. Aspek yang keempat dalam penilaian pembelajaran yaitu ketersediaan 

soal/pedoman observasi/instrumen non tes terdapat aspek ini RPP SDN Sawojajar 

1 tidak terdapat satupun RPP yang memenuhi aspek tersebut. Aspek kelima yaitu 

ketersediaan kunci jawaban, sepertihalnya terdapat aspek sebelumnya terdapat 

aspek ini tidak terdapat satupun RPP yang memenuhi aspek tersebut. Aspek yang 

keenam yaitu ketersediaan rubrik penilaian sikap, terdapat aspek ini terdapat dua 

pembelajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat RPP 

pembelajaran II dan III. Aspek yang ketujuh yaitu ketersediaan rubrik penilaian 

pengetahuan, terdapat aspek ini terdapat tiga RPP yang tidak memenuhi aspek 

tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran II, III, dan IV. Aspek yang kedelapan 

yaitu ketersediaan rubrik keterampilan, terdapat aspek ini RPP SDN Sawojajar 1 
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tidak terdapat satupun RPP yang memenuhi aspek tersebut. Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa penilaian pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Sawojajar 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 35 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  kurang. 

 Penilaian pembelajaran terdapat RPP SDN Tanjungrejo 3 dapat dideskripsikan 

bahwa terdapat lembar asesmen penilaian terdapat delapan aspek yang harus 

dipenuhi terdapat RPP setiap pembelajaran. Aspek pertama yaitu tekhnik yang 

dipilih relevan untuk menilai kemampuan sikap, terdapat aspek ini semua 

pembelajaran telah memenuhi aspek tersebut.  Aspek yang kedua yaitu tekhnik 

yang dipilih relevan untuk menilai kemampuan pengetahuan, terdapat aspek ini 

terdapat tiga pembelajajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat 

RPP pembelajaran IV, V dan VI. Aspek yang ketiga yaitu tekhnik yang dipilih 

relevan untuk menilai kemampuan keterampilan, terdapat aspek ini semua RPP 

SDN Tanjungrejo 3 yang memenuhi aspek tersebut. Aspek yang keempat dalam 

penilaian pembelajaran yaitu ketersediaan soal/pedoman observasi/instrumen non 

tes terdapat aspek ini RPP SDN Tanjungrejo 3 semua RPP telah memenuhi aspek 

tersebut. Aspek kelima yaitu ketersediaan kunci jawaban, terdapat aspek ini tidak 

terdapat satupun RPP yang memenuhi aspek tersebut. Aspek yang keenam yaitu 

ketersediaan rubrik penilaian sikap, terdapat aspek ini semua pembelajaran telah 

memenuhi aspek tersebut. Aspek yang ketujuh yaitu ketersediaan rubrik penilaian 

pengetahuan, terdapat aspek ini terdapat empat RPP yang tidak memenuhi aspek 

tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran III, IV, V dan VI. Aspek yang 
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kedelapan yaitu ketersediaan rubrik keterampilan, terdapat aspek ini RPP SDN 

Tanjungrejo 3 semua RPP sudah memenuhi aspek tersebut. Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa penilaian pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Tanjungrejo 3 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 72 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  baik. 

 Penilaian pembelajaran pada RPP SDN Purwantoro 1 dapat dideskripsikan 

bahwa terdapat lembar asesmen penilaian terdapat delapan aspek yang harus 

dipenuhi terdapat RPP setiap pembelajaran. Aspek pertama yaitu tekhnik yang 

dipilih relevan untuk menilai kemampuan sikap, terdapat aspek ini terdapat dua 

pembelajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu RPP pembelajaran III 

dan IV.  Aspek yang kedua yaitu tekhnik yang dipilih relevan untuk menilai 

kemampuan pengetahuan, terdapat aspek ini hanya terdapat satu pembelajajaran 

yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran III. Aspek 

yang ketiga yaitu tekhnik yang dipilih relevan untuk menilai kemampuan 

keterampilan, terdapat aspek ini terdapat satu RPP SDN Purwantoro 1 yang tidak 

memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran III. Aspek yang 

keempat dalam penilaian pembelajaran yaitu ketersediaan soal/pedoman 

observasi/instrumen non tes terdapat aspek ini RPP SDN Purwantoro 1 semua 

RPP tidak terdapat yang memenuhi aspek tersebut. Aspek kelima yaitu 

ketersediaan kunci jawaban, terdapat aspek ini tidak terdapat satupun RPP yang 

memenuhi aspek tersebut. Aspek yang keenam yaitu ketersediaan rubrik penilaian 

sikap, terdapat aspek ini hanya terdapat satu pembelajaran yang  memenuhi aspek 
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tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran VI. Aspek yang ketujuh yaitu 

ketersediaan rubrik penilaian pengetahuan, terdapat aspek ini terdapat tiga RPP 

yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran II, III dan 

V. Aspek yang kedelapan yaitu ketersediaan rubrik keterampilan, terdapat aspek 

ini RPP SDN Purwantoro 1 terdapat tiga RPP yang  memenuhi aspek tersebut 

yaitu RPP pembelajaran I, IV dan VI. Uraian tersebut menunjukkan bahwa 

penilaian pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 43 dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  kurang. 

 Penilaian pembelajaran terdapat RPP SDN Percobaan  1 hanya terdapat lima 

RPP disebabkan RPP terdapat pembelajaran I tidak terdapat, dapat dideskripsikan 

bahwa terdapat lembar asesmen penilaian terdapat delapan aspek yang harus 

dipenuhi terdapat RPP setiap pembelajaran. Aspek pertama yaitu tekhnik yang 

dipilih relevan untuk menilai kemampuan sikap, terdapat aspek ini dari keliam 

pembelajaran, semua telah memenuhi aspek tersebut. Aspek yang kedua yaitu 

tekhnik yang dipilih relevan untuk menilai kemampuan pengetahuan, terdapat 

aspek ini kelima pembelajajaran sudah memenuhi aspek tersebut. Aspek yang 

ketiga yaitu tekhnik yang dipilih relevan untuk menilai kemampuan keterampilan, 

terdapat aspek ini terdapat dua RPP SDN Percobaan 1 yang tidak memenuhi 

aspek tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran V dan VI. Aspek yang keempat 

dalam penilaian pembelajaran yaitu ketersediaan soal/pedoman 

observasi/instrumen non tes terdapat aspek ini RPP SDN Percobaan 1 terdapatsatu 
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RPP yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat RPP pembelajaran III. 

Aspek kelima yaitu ketersediaan kunci jawaban, terdapat aspek ini tidak terdapat 

satupun RPP yang memenuhi aspek tersebut. Aspek yang keenam yaitu 

ketersediaan rubrik penilaian sikap, terdapat aspek ini dari kelima RPP semua 

telah memenuhi aspek tersebut. Aspek yang ketujuh yaitu ketersediaan rubrik 

penilaian pengetahuan, terdapat aspek ini kelima RPP telah memenuhi aspek 

tersebut. Aspek yang kedelapan yaitu ketersediaan rubrik keterampilan, terdapat 

aspek ini RPP SDN Percobaan 1 terdapat tiga RPP yang  memenuhi aspek 

tersebut yaitu RPP pembelajaran III, IV dan V. Uraian tersebut menunjukkan 

bahwa penilaian pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 62 dapat disimpulkan RPP tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  cukup baik. 

 Penilaian pembelajaran terdapat RPP SDN Kauman  1 mempunyai 

kekurangan seperti terdapat SDN Percobaan 1, dalam tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku dua sekolah ini hanya terdapat lima RPP 

disebabkan RPP terdapat pembelajaran IV tidak terdapat, dapat dideskripsikan 

bahwa terdapat lembar asesmen penilaian terdapat delapan aspek yang harus 

dipenuhi terdapat RPP setiap pembelajaran. Aspek pertama yaitu tekhnik yang 

dipilih relevan untuk menilai kemampuan sikap, terdapat aspek ini dari kelima 

pembelajaran, tiga pembelajaran telah memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat 

RPP pembelajaran I, III dan VI. Aspek yang kedua yaitu tekhnik yang dipilih 

relevan untuk menilai kemampuan pengetahuan, terdapat aspek ini dari kelima 
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pembelajajaran terdapat satu pembelajaran yang tidak memenuhi aspek tersebut, 

yaitu terdapat pembelajaran V. Aspek yang ketiga yaitu tekhnik yang dipilih 

relevan untuk menilai kemampuan keterampilan, terdapat aspek ini terdapat satu 

RPP SDN Kauman 1 yang tidak memenuhi aspek tersebut yaitu terdapat RPP 

pembelajaran II. Aspek yang keempat dalam penilaian pembelajaran yaitu 

ketersediaan soal/pedoman observasi/instrumen non tes terdapat aspek ini RPP 

SDN Kauman 1 hanya terdapat dua RPP yang  memenuhi aspek tersebut yaitu 

terdapat RPP pembelajaran II dan VI. Aspek kelima yaitu ketersediaan kunci 

jawaban, terdapat aspek ini tidak terdapat satupun RPP yang memenuhi aspek 

tersebut. Aspek yang keenam yaitu ketersediaan rubrik penilaian sikap, terdapat 

aspek ini dari kelima RPP terdapat tiga yang telah memenuhi aspek tersebut yaitu 

RPP pembelajaran I, III dan VI. Aspek yang ketujuh yaitu ketersediaan rubrik 

penilaian pengetahuan, terdapat aspek ini dari kelima RPP yang memenuhi aspek 

tersebut hanya terdapat pembelajaran III. Aspek yang kedelapan yaitu 

ketersediaan rubrik keterampilan, terdapat aspek ini RPP SDN Kauman 1 terdapat 

tiga RPP yang  memenuhi aspek tersebut yaitu RPP pembelajaran I, III dan V. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penilaian pembelajaran terdapat RPP tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku SDN Kauman 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 41 dapat disimpulkan RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan  kurang. 

 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian penilaian pembelajaran 

RPP yang digunakan oleh sekolah di KotaMalang mempunyai kualitas yang 

berbeda. Penilaian pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian 
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RPP 35, penilaian pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 72, penilaian pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 43, penilaian pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 62 dan penilaian pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 

41.Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran yang disusun 

oleh guru di KotaMalang mempunyai nilai kesesuaian RPP  51, jadi penilaian 

pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di KotaMalang terdapat tema 

indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

kurang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tujuan pembelajaran terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang disusun oleh guru SDN di Kota 

Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP yang berbeda – beda dapat 

disimpulkan Tujuan pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 100, tujuan pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 100, tujuan pembelajaran SDN 

Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 100, tujuan 

pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 83 

dan tujuan pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 

63. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan 

pembelajaran yang disusun oleh guru di Kota Malang mempunyai nilai 

kesesuaian RPP  89, jadi rumusan tujuan pembelajaran yang disusun 

oleh guru sekolah dasar di Kota Malang terdapat tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan 

sangat  baik maka tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan standar 

proses peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. 

2. Indikator  pembelajaran terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang disusun oleh guru SDN di Kota 
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Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP yang berbeda dapat 

disimpulkan  Indikator SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 80, indikator SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 80, indikator SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 83, indikator SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 

67 dan indikator SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 70. 

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan indikator yang 

disusun oleh guru sekolah dasar di Kota Malang mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 65, jadi rumusan indikator yang disusun oleh guru 

sekolah dasar di Kota Malang terdapat tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan cukup baik. 

Maka indikator pembelajaran sudah sesuai dengan standar proses 

peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. 

3. Materi pembelajaran terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang disusun oleh guru SDN di Kota 

Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP yang berbeda – beda. Materi 

pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 0, 

materi pembelajaran SDN Tanjungrejo 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 0, materi pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 10, materi pembelajaran SDN Percobaan 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 43 dan materi pembelajaran SDN 

Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 0. Uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa rumusan materi pembelajaran yang disusun oleh 
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guru di Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP  11, jadi 

rumusan materi pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di 

Kota Malang terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan sangat  kurang. dapat 

disimpulkan  materi pembelajaran SDN di Kota Malang belum sesuai 

dengan standar proses peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. 

4. Metode pembelajaran terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku yang disusun oleh guru SDN di Kota 

Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP yang berbeda – beda, 

Metode pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 53, metode pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP  60, metode pembelajaran SDN Purwantoro 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 57, metode pembelajaran SDN 

Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 57 dan metode 

pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 43. Uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan pembelajaran yang 

disusun oleh guru di Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP  

54, jadi metode pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di 

Kota Malang terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan kurang, dapat 

disimpulkan  metode pembelajaran SDN di Kota Malang belum sesuai 

dengan standar proses peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. 
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5. Sumber dan media pembelajaran terdapat RPP tema indahnya 

kebersamaan subtema keberagaman budaya bangsaku yang disusun 

oleh guru SDN di Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP 

sumber dan media pembelajaran RPP yang digunakan oleh sekolah di 

Kota Malang mempunyai kualitas yang berbeda. Sumber dan media 

pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 71, 

sumber dan media pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP  83, sumber dan media pembelajaran SDN Purwantoro 

1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 75, sumber dan media 

pembelajaran SDN Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 80 

dan sumber dan media pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai 

kesesuaian 29. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan 

sumber dan media pembelajaran yang disusun oleh guru di Kota 

Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP  68, jadi sumber dan media 

pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di Kota Malang 

terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya 

bangsaku dapat dikatakan cukup baik maka media pembelajaran sudah 

sesuai dengan standar proses peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan. 

6. Langkah pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku yang disusun oleh guru SDN 

di Kota Malang mempunyai kualitas yang berbeda. Langkah 

pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 64, 
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langkah pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai kesesuaian 

RPP 77, langkah pembelajaran SDN Purwantoro 1 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 67, langkah pembelajaran SDN Percobaan 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 67 dan langkah pembelajaran SDN 

Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 52. Uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa  langkah pembelajaran yang disusun oleh guru di 

Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP  65, jadi langkah 

pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar di Kota Malang 

terdapat tema indahnya kebersamaan subtema keberagaman budaya 

bangsaku dapat dikatakan cukup baik, maka langkah pembelajaran 

sudah sesuai dengan standar proses peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan. 

7. Penilaian pembelajaran terdapat RPP tema indahnya kebersamaan 

subtema keberagaman budaya bangsaku yang disusun oleh guru SDN 

di Kota Malang mempunyai kualitas yang berbeda. Penilaian 

pembelajaran SDN Sawojajar 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 35, 

penilaian pembelajaran SDN Tanjungrejo 3 mempunyai nilai 

kesesuaian RPP 72, penilaian pembelajaran SDN Purwantoro 1 

mempunyai nilai kesesuaian RPP 43, penilaian pembelajaran SDN 

Percobaan 1 mempunyai nilai kesesuaian RPP 62 dan penilaian 

pembelajaran SDN Kauman 1 mempunyai nilai kesesuaian 41.Uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran yang 

disusun oleh guru di Kota Malang mempunyai nilai kesesuaian RPP  
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51, jadi penilaian pembelajaran yang disusun oleh guru sekolah dasar 

di Kota Malang terdapat tema indahnya kebersamaan subtema 

keberagaman budaya bangsaku dapat dikatakan kurang, maka 

penilaian pembelajaran belum sesuai dengan standar proses peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan. 

B. Saran 

1. Saran untuk SDN Sawojajar 1 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus mencantumkan 

materi pembelajaran dalam bentuk butir –butir tidak hanya 

mencantumkan judul materi saja. 

2. Saran untuk SDN Tanjungrejo 3 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus menggunakan 

model dan metode pembelajaran yang jelas 

3. Saran untuk SDN Purwantoro 1 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus mencantumkan 

alat dan bahan yang akan digunakan, materi dalam pembelajaran juga 

harus di cantumkan dalam RPP. 

4. Saran untuk SDN Percobaan 1 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus mencantumkan 

model dan metode yang sesuai. 

5. Saran untuk SDN Kauman 1 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus mencantumkan 

materi yang akan diajarkan dalam bentuk butir – butir  materi sesuai 
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dengan KD. Langkah pembelajaran yang digunakan harus 

menggunakan tahapan scientific. 

 



120 
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

 

Adisusilo, S. 2010. RencanaPelaksanaanPembelajaran, (Online), 

(veronikacloset.files.wordpress.com/2010/06/rpp.pdf ), diakses7April 2014. 

 

Arikunto, S. 2006. ProsedurPenelitian: 

SuatuPendekatanPraktik.Jakarta:Rineka Cipta.Darmono.2007. 

PengembanganPerpustakaanSekolahsebagaiSumberBelajar.JurnalPerpust

akaanSekolah. 

Hamid,A.2008.PenyusunanRPP,(Online), 

(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Penyusunan%20RPP%20Dra

ft%201.pdf), diakses 3 April 2014. 

LembagaPengembanganPendidikanUniversitasSebelasMaret. 2007. 

PanduanPenyusunanSilabusdanRancanganPelaksanaanPembelajaran,(

Online),(http://lpp.uns.ac.id/wp-content/media/PANDUAN-SILABUS-

DAN-RPP_2.pdf), diakses 1 April 2014. 

Moleong, L. 2005. MetodePenelitianKualitatif. Bandung: Rosdakarya. 

Nugraha, I. A. tanpatahun.MenulisTujuanPembelajaran, (Online), 

(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Bagaimana%20Menulis%20Tuj

uan%20Pembelajaran.pdf), diakses28 April 2014. 

PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaannomor 65 tahun 2013. 

PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaannomor 69 tahun 2013. 

PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaannomor 81A tahun 2013. 

Ramdhan, F. D. 2010. KriteriaPemilihanMateriPembelajaran, (Online), 

(fayyad.googlecode.com/.../KRITERIA%20PEMILIHAN%20MATERI%)

, diakses5 April2014. 

Santyasa, I. W. 2007. LandasanKonseptual Media Pembelajaran, 

(Online),(http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/MEDIA_PEMBELAJ

ARAN.pdf), diakses7 April 2014. 

Sasmito, T. 2010. PanduanPenyusunan RPP, (Online), 

(http://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/05/rpp1.pdf), diakses 

7 April 2014. 

Sudrajat, A. 2008.Penilaian HasilBelajar, (Online), 

(http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penilaian-hasil-

belajar.pdf), diakses 5 April 2014. 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Penyusunan%20RPP%20Draft%201.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Penyusunan%20RPP%20Draft%201.pdf
http://lpp.uns.ac.id/wp-content%20/%20media%20/%20PANDUAN%20-%20SILABUS-DAN-RPP_2.pdf
http://lpp.uns.ac.id/wp-content%20/%20media%20/%20PANDUAN%20-%20SILABUS-DAN-RPP_2.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Bagaimana%20Menulis%20Tujuan%20Pembelajaran.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Bagaimana%20Menulis%20Tujuan%20Pembelajaran.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/MEDIA_PEMBELAJARAN.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/MEDIA_PEMBELAJARAN.pdf
http://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/05/rpp1.pdf
http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penilaian-hasil-belajar.pdf
http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2008/08/penilaian-hasil-belajar.pdf


121 
 

Sugiyono. 2010. MetodePenelitianPendidikan (PendekatanKuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. 

Sukardi. 2011. MetodologiPenelitianPendidikan.Jakarta: BumiAskara. 

Suryabrata, S. 2008. MetodologiPenelitian. Jakarta: CV Rajawali 

Wahab, A danWidyaiswara.Tanpatahun.PengembanganSilabusdan RPP, 

(Online),(http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/kdpa

1356064473.pdf), diakses 3 April 2014. 

Wardhani, S. 2010. TeknikPengembanganIndikatorPencapaianKompetensi 

MatematikaSMP,(Online),(http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpress.co

m/2011/11/indiktor-kd-smp.pdf), diakses3April 2014. 

 

 

http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/kdpa1356064473.pdf
http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/kdpa1356064473.pdf
http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpress.com/2011/11/indiktor-kd-smp.pdf
http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpress.com/2011/11/indiktor-kd-smp.pdf


DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama Lengkap  : Alin Destiyah Ashariani 

TTL    : Lamongan, 06 Desember 1992 

Alamat Asal                : Desa Moropelang Kec. Babat Kab.  Lamongan 

Agama   : Islam 

Telepon   : +6285746955905 

E-mail    : Alindestiyah.ashariani@gmail.com 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

a. Pendidikan Formal 

No NAMA INSTANSI TAHUN 

1 TK Pelangi Moropelang Babat Lamongan 1996-1999 

2 SDN Moropelang Babat Lamongan 1999-2005 

3 SMP N 1 Babat Lamongan 2005-2008 

4 SMA N 1 Lamongan 2008-2011 

5 S1 Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 

Malang 

2011- sekarang 

 

b. Pendidikan Non Formal 

No  NAMA INSTANSI TAHUN 

1 TPQ Al-Ikhlas Moropelang 1996-2005 

2 Madrasah Diniyah Darusalam Moropelang  2003-2004 

3 Pondok Pesantren Putri Al-Ma’ruf 2008-2011 

3 Pondok Pesantren Asrama Putri Dinoyo Malang 2011-2015 

 

c. Pengalaman Organisasi 

No NAMA ORGANISASI TAHUN 

2 Pengurus OSIS SMAN 1 Lamongan 2008-2010 

2 Pramuka SMAN 1 Lamongan  2008-2010 

3 Dewan Racana UIN MALIKI Malang 2012-2013 

4 Pengurus Departemen Pendidikan HMJ-PGMI Universitas 

Islam Negeri Malang 
2012-2013 

 

  

mailto:Alindestiyah.ashariani@gmail.com


 

 

 

 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 


	11140081-PENDAHULUAN
	11140081- bab I
	11140081-BAB II
	11140081-BAB III
	11140081-BAB IV
	11140081-BAB V
	11140081-Bab VI
	11140081-DAFTAR RUJUKAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP

