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ANALISIS MATERI  PELAJARAN 

Kelas/Semester   : III (tiga) /2 

Mata Pelajaran          : Tematik (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam) 

Materi    : Gerak Benda 

Standar Kompetensi : Bahasa Indonesia: 

6. Mengungkapkan pikiran,  perasaan, dan pengalaman 

secara lisan dengan  bertelepon dan bercerita 

     Ilmu Pengetahuan Alam: 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya      

dengan energi dan  sumber energi 

Kompetensi Dasar    : Bahasa Indonesia: 

6.2 Menceritakan peristiwa  yang pernah dialami,dilihat, 

atau didengar  

      Ilmu Pengetahuan Alam: 

4.1 Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda 

dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran 

Alokasi Waktu         : 4 x 35 Menit (2 Pertemuan) 

A. Kompetensi Dasar    :  

Bahasa Indonesia:  

6.2 Menceritakan peristiwa  yang pernah dialami,dilihat, atau didengar  

Ilmu Pengetahuan Alam:  

4.1 Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh 

bentuk dan ukuran 

B. Kompetensi Prasyarat:  

Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia (TEMATIK) 

1. Mengingat pengertian gerak 

Indikator capaian kompetensi prasyarat: Menyebutkan pengertian gerak 

2. Mengingat jenis-jenis gerak 

Indikator capaian kompetensi prasyarat : Menyebutkan jenis-jenis gerak 
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Indikator Capaian Kompetensi Dasar:  

1. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi gerak benda 

2. Menyimpulkan penyebab gerakan benda yang dipengaruhi oleh ukuran, 

bentuk permukaan, bentuk permukaan lintasan dan luas permukaan 

3. Menceritakan peristiwa yang dialami berdasarkan pengalaman belajar 

yang telah dilakukan 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi/ Indikator Kompetensi:  

1. Menyebutkan pengertian gerak 

2. Menyebutkan 5 jenis-jenis gerak 

3. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi gerak benda 

4. Menyimpulkan penyebab gerakan benda yang dipengaruhi oleh ukuran, 

bentuk permukaan, bentuk permukaan lintasan dan luas permukaan. 

5. Menceritakan peristiwa yang dialami berdasarkan pengalaman belajar yang 

telah dilakukan 

 

MATERI AJAR 

Fakta  : Gerak dipengaruhi oleh gaya tarikan atau dorongan 

Konsep  :  

1. Definisi gerak 

2. Jenis-jenis gerak 

3. Hal-hal yang mempengaruhi gerak 

4. Penyebab gerakan yang dipengaruhi oleh ukuran, bentuk permukaan, bentuk 

permukaan lintasan dan luas permukaan   

Prinsip: Semakin halus permukaannya, semakin cepat pula pergerakan benda. 

Semakin kecil luas permukaan benda, semakin besar pula kecepatan 

gerakannya.  

Prosedur:  

1. Langkah-langkah menentukan jenis-jenis gerak 

2. Langkah-langkah menentukan hal-hal yang mempengaruhi gerak benda 

3. Prosedur menyimpulkan penyebab gerakan yang dipengaruhi oleh ukuran, 

bentuk permukaan, bentuk permukaan lintasan dan luas permukaan 
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Tujuan Pembelajaran: 

1. Melalui demonstrasi dan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan 

definisi  gerak dengan tepat 

2. Melalui pengamatan dari hasil percobaan LKS, siswa dapat menyebutkan 5 

jenis-jenis gerak dengan tepat 

3. Melalui pengamatan dari hasil percobaan LKS, siswa dapat menjelaskan 4 hal 

yang mempengaruhi gerak dengan benar 

4. Melalui pengamatan dari hasil percobaan, siswa dapat menyimpulkan 

penyebab gerakan yang dipengaruhi oleh ukuran, bentuk permukaan, bentuk 

permukaan lintasan dan luas permukaan dengan baik 

5. Melalui presentasi bergilir dengan teman sebangku, siswa dapat menceritakan 

peristiwa yang dialami berdasarkan pengalaman belajar yang telah dilakukan 

 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Menyebutkan definisi  

gerak 

1. Guru memberikan 

demonstrasi mengenai gerak 

untuk menggali pengetahuan 

awal siswa  

2. Guru bertanya kepada siswa 

tentang definisi gerak (tanya 

jawab)  

1. Siswa memperhatikan 

demonstrasi yang 

disajikan oleh guru 

dengan seksama 

2. Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

mengenai definisi gerak 

Menyebutkan 5 jenis-

jenis gerak 

 

1. Guru memberikan 

penugasan berupa lembar 

LKS kepada siswa 

2. Guru memfasilitasi siswa 

dalam melakukan percobaan 

untuk mengamati berbagai 

jenis-jenis gerak 

1. Siswa mengerjakan tugas 

yang ada pada lembar 

LKS 

2. Siswa melakukan 

percobaan dan 

pengamatan untuk 

menemukan fakta 

mengenai berbagai jenis 

gerak 
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Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Menjelaskan 4 hal 

yang mempengaruhi 

gerak 

1. Guru memberikan 

penugasan berupa lembar 

LKS kepada siswa 

2. Guru memfasilitasi siswa 

dalam melakukan 

percobaan untuk 

mengamati berbagai hal 

yang dapat mempengaruhi 

gerak 

1. Siswa mengerjakan tugas 

yang ada pada lembar 

LKS 

2. Siswa melakukan 

percobaan dan 

pengamatan untuk 

menemukan fakta 

mengenai berbagai hal 

yang dapat 

mempengaruhi gerak 

Menyimpulkan 

penyebab gerakan 

yang dipengaruhi oleh 

ukuran, bentuk 

permukaan, bentuk 

permukaan lintasan 

dan luas permukaan 

1. Guru memberikan 

penugasan kepada siswa 

untuk mencatat semua 

informasi/data yang telah 

diamati melalui percobaan 

mengenai gerak 

2. Guru memfasilitasi siswa 

untuk menyimpulkan hasil 

pengamatan dari percobaan 

yang telah dilakukan ke 

dalam bentuk lain seperti 

chart, tabel ataupun grafik 

1. Siswa membuat catatan 

sederhana mengenai 

segala informasi/data 

yang telah diamati 

melalui percobaan 

mengenai gerak 

2. Siswa menyimpulkan 

hasil pengamatan dari 

percobaan yang telah 

dilakukan ke dalam 

bentuk lain seperti chart, 

tabel ataupun grafik  

Menceritakan 

peristiwa yang 

dialami berdasarkan 

pengalaman belajar 

yang telah dilakukan 

1. Guru memfasilitasi siswa 

untuk membuat sebuah 

cerita sederhana yang 

menceritakan mengenai 

peristiwa yang dialami 

berdasarkan pengalaman 

belajar yang telah dilakukan 

1. Siswa membuat sebuah 

cerita sederhana yang 

menceritakan mengenai 

peristiwa yang dialami 

berdasarkan pengalaman 

belajar yang telah 

dilakukan 
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Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

2. Guru memfasilitasi dan 

mengkondisikan siswa untuk 

membacakan hasil 

kesimpulan dan cerita yang 

telah dibuat dengan teman 

sebangku secara bergilir 

2. Siswa membacakan hasil 

kesimpulan dan cerita 

yang telah dibuat dengan 

teman sebangku secara 

bergilir 
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BAHAN AJAR 

Kelas/Semester  : III (tiga) /2 

Mata Pelajaran         : Tematik (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam) 

Materi    : Gerak Benda 

Standar Kompetensi : Bahasa Indonesia: 

6. Mengungkapkan pikiran,  perasaan, dan pengalaman 

secara lisan dengan  bertelepon dan bercerita 

    Ilmu Pengetahuan Alam: 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya       

dengan energi dan  sumber energi 

Kompetensi Dasar    : Bahasa Indonesia: 

6.2 Menceritakan peristiwa  yang pernah dialami,dilihat, 

atau didengar  

     Ilmu Pengetahuan Alam 

4.1 Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda 

dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran 

Alokasi Waktu         : 2 x 35 Menit (Pertemuan ke-2) 

A. Pengertian Gerak 

Gerak adalah perpindahan posisi suatu benda/objek dari titik awal karena 

dipengaruhi oleh gaya yang berupa tarikan ataupun dorongan 

B. Jenis-jenis Gerak Benda 

1. Gerak menggelinding 

2. Gerak berputar 

 

Sumber: BSE KTSP Kelas 3 SD 
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3. Gerak jatuh 

 

Sumber: BSE KTSP Kelas 3 SD 

 

4. Gerak memantul 

 

Sumber: BSE KTSP Kelas 3 SD 

 

5. Gerak mengalir 

 

Sumber: BSE KTSP Kelas 3 SD 
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C. Hal-hal yang mempengaruhi gerak 

1. Ukuran benda,  

 

Sumber: BSE KTSP Kelas 3 SD 

 

2.  Bentuk permukaan benda,  

 

Sumber: BSE KTSP Kelas 3 SD 

 

3. Bentuk permukaan lintasan  

4. Luas permukaan benda 

 

D. Daftar Pustaka 

Purwantari, T, Kartono.(2010). Ilmu Pengetahuan Alam 3. Jakarta: 

Kemendiknas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan: Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Tematik (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam) 

Kelas/Semester : III B /2 

Materi  : Gerak Benda 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (Pertemuan ke-2) 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia: 

6. Mengungkapkan pikiran,  perasaan, dan pengalaman secara lisan 

dengan  bertelepon dan bercerita 

Ilmu Pengetahuan Alam: 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan  

sumber energi 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia: 

6.2 Menceritakan peristiwa  yang pernah dialami,dilihat, atau didengar  

Ilmu Pengetahuan Alam: 

4.1 Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh 

bentuk dan ukuran  

C. Indikator 

1. Siswa mampu menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi gerak benda 

2. Siswa mampu menyimpulkan penyebab gerakan benda yang dipengaruhi 

oleh ukuran, bentuk permukaan, bentuk permukaan lintasan dan luas 

permukaan. 

3. Siswa mampu menceritakan peristiwa yang dialami berdasarkan 

pengalaman belajar yang telah dilakukan  
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D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan dan percobaan LKS, siswa dapat menjelaskan 4 hal 

yang mempengaruhi gerak dengan benar 

2. Melalui pengamatan hasil percobaan, siswa dapat menyimpulkan 

penyebab gerakan yang dipengaruhi oleh ukuran, bentuk permukaan, 

bentuk permukaan lintasan dan luas permukaan dengan baik 

3. Melalui presentasi di depan kelas, siswa dapat menceritakan peristiwa 

yang dialami berdasarkan pengalaman belajar yang telah dilakukan 

E. Karakter Siswa yang Diharapkan 

Rasa Ingin Tahu, Teliti, Cermat, Tekun, Aktif, Obyektif 

F. Materi Pokok 

Hal-hal yang mempengaruhi gerak 

G. Pedekatan dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan: Saintific  

 Metode  :Ceramah, Tanya Jawab, Demonstrasi, Percobaan, 

Pengamatan, Diskusi 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 10 menit) 

Apresepsi dan Motivasi 

 Guru bersama siswa berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pemberian motivasi 

belajar 

 Guru memberikan peraturan kelas  dalam pembelajaran kepada siswa 

 Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan psikis untuk siap dalam 

memulai pelajaran  

 Guru memberikan apresepsi kepada siswa terkait materi 

Mengamati 

 Siswa mengamati beberapa demonstrasi yang dilakukan guru terkait 

hal-hal yang mempengaruhi gerak 

 Siswa menggali pengetahuan awal dengan cara menyebutkan hal-hal 

yang mempengaruhi gerak   
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Menanya 

 Siswa membuat pertanyaan terkait hal-hal yang mempengaruhi gerak 

benda dalam bentuk tulisan di buku tulis. Seperti contoh: “mengapa 

bola jika digelindingkan di atas karpet kecepatannya lebih lambat?” 

 Siswa menerima lembar LKS dan evaluasi serta memperhatikan 

instruksi dalam mengerjakan tugas dari guru 

 Siswa difasilitasi oleh guru dalam melakukan pengamatan terhadap 

percobaan mengenai hal-hal yang mempengaruhi gerak guna 

mengumpulkan data/informasi pada LKS 

2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 

Mencoba 

 Siswa diberikan peraturan terlebih dahulu selama percobaan di luar 

kelas supaya kondusif dan kemudian digiring ke luar kelas untuk 

melakukan percobaan. 

 Siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi ciri-ciri fisik alat 

dan bahan yang digunakan dalam percobaan menggunakan alat 

inderanya dan kemudian menuliskannya pada LKS 

 Siswa dipersilakan untuk melakukan percobaan terkait hal-hal yang 

mempengaruhi gerak benda sesuai dengan yang tercantum pada LKS 

secara bergantian 

 Siswa menuliskan persamaan dan perbedaan serta urutan kejadian 

yang terjadi selama percobaan berlangsung pada lembar evaluasi 

Mengasosiasi dan Mengkomunikasikan   

 Siswa menuliskan hasil pengamatan dan percobaan secara rinci terkait 

dengan faktor penyebab pada gerak benda di lembar catatan observasi. 

 Setelah siswa selesai mengerjakan seluruh pengamatan dan percobaan 

pada LKS kemudian siswa digiring masuk ke dalam kelas. 

 Siswa membuat kesimpulan dari hasil pengamatan pada percobaan 

yang dilakukan dengan cara menuliskannya dalam bentuk mind map 

secara rinci disertai dengan jenis, contoh serta faktor penyebabnya. 

 Kemudian siswa membuat karangan sederhana mengenai kegiatan 

yang dilakukan  selama pembelajaran berlangsung di buku tulis 



155 
 

Annisa Yuli Misnawati, 2016 
PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA 
SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Beberapa siswa membacakan hasil kesimpulan yang telah dibuat di 

depan kelas 

 Siswa secara bergiliran membacakan karangan yang telah dibuat di 

depan kelas 

 Siswa yang dapat mempresentasikan di depan kelas akan diberikan 

reward berupa jempol prestasi dan bagi siswa yang sudah melanggar 

peraturan pembelajaran akan diberikan punishment berupa 

pengurangan nilai/skor 

3. Penutup (± 10 menit) 

 Guru melakukan pengkondisian dengan cara mengucapkan “kelas 

tiga...!” supaya siswa lebih kondusif 

 Guru menanyakan tentang hal-hal yang masih belum dipahami siswa 

 Guru memberikan penguatan, penegasan dan konfirmasi terkait materi 

yang sudah disampaikan 

 Guru mengajak siswa untuk menarik kesimpulan yang sudah 

dipelajari. 

 Guru menutup pembelajaran 

I. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Pembelajaran 

a. Buku BSE IPA Kelas III SD  

b. Lingkungan sekitar 

2. Media pembelajaran 

a. Bola dan alat peraga sederhana lainnya 

b. Power point dan Lingkungan sekitar 

J. Teknik Penilaian 

 Teknik penilaian : Penilaian Keterampilan Proses dan Kognitif 

 Bentuk Instrumen : LKS, Evaluasi (essay) 

 

 

 



156 
 

Annisa Yuli Misnawati, 2016 
PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA 
SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Annisa Yuli Misnawati, 2016 
PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA 
SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

Annisa Yuli Misnawati, 2016 
PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA 
SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Annisa Yuli Misnawati, 2016 
PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA 
SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Annisa Yuli Misnawati, 2016 
PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES PADA 
SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Lembar Observasi Pengamatan Siswa 

1. Instrumen Penilaian Keterampilan Observasi   

 

Setiap Aspek Aktivitas diberi skor 1, 2, 3 

Indikator Deskriptor Skor 

Menggunakan indra 

secara aman dan 

sesuai 

 

 Apabila pengamatan objek dilakukan dengan 

melibatkan seluruh panca indra yang sesuai 

dengan keperluan pengamatan dan 

percobaan 

 Apabila pengamatan objek dilakukan dengan 

melibatkan sebagian panca indra yang sesuai 

dengan keperluan pengamatan dan 

percobaan 

 Apabila pengamatan objek tidak melibatkan 

seluruh panca indra yang sesuai dengan 

keperluan pengamatan dan percobaan 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Mengenali 

perbedaan dan  

persamaan objek 

atau kejadian 

 

 Apabila siswa dapat mengidentifikasi 

perbedaan dan persamaan objek pengamatan 

serta peristiwa yang terjadi dalam percobaan 

secara keseluruhan 

 Apabila siswa dapat mengidentifikasi 

perbedaan dan persamaan objek pengamatan 

serta peristiwa yang terjadi dalam percobaan 

secara sebagian 

 Apabila siswa tidak dapat mengidentifikasi 

perbedaan dan persamaan objek pengamatan 

serta peristiwa yang terjadi dalam percobaan 

secara keseluruhan 

    3 

 

    

 

 

2 

 

 

    

1 

Mengenali urutan 

kejadian 

 

 Apabila siswa dapat mengidentifikasi urutan 

kejadian secara keseluruhan dari awal benda 

diam-digerakan- dan diam kembali  

 Apabila siswa dapat mengidentifikasi urutan 

kejadian hanya sebagian dari awal benda 

diam-digerakan-dan diam kembali  

 Apabila siswa tidak dapat mengidentifikasi 

urutan kejadian secara keseluruhan dari awal 

benda diam-digerakan-dan diam kembali  

    3 

 

     

 

2 

 

 

    1 
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Indikator Deskriptor Skor 

Mengamati suatu 

objek atau kejadian 

secara detail 

 

 Apabila siswa dapat mengamati objek 

pengamatan dengan rinci/detail dan 

mengamati peristiwa benda dari diam-

digerakan hingga diam kembali secara 

keseluruhan 

 Apabila siswa dapat mengamati objek 

pengamatan dengan rinci/detail dan 

mengamati peristiwa benda dari diam-

digerakan hingga diam kembali secara 

sebagian 

 Apabila siswa tidak dapat mengamati objek 

pengamatan dengan rinci/detail dan 

mengamati peristiwa benda dari diam-

digerakan hingga diam kembali secara 

keseluruhan 

    3 

 

    

 

 

 

2 

 

 

     

 

1 

 

 

 

2. Instrumen Penilaian Keterampilan Mengkomunikasikan 

 

Setiap Aspek Aktivitas diberi skor 1, 2, 3 

Indikator Deskriptor Skor 

Menyampaikan dan 

mengklarifikasikan 

ide/gagasan dengan 

lisan maupun tulisan  

 

 Apabila siswa menyampaikan ide/gagasan 

berdasarkan hasil pengamatan dari 

percobaan yang dilakukan dengan tepat  

secara keseluruhan melalui tulisan ataupun 

lisan selama pembelajaran berlangsung  

 Apabila siswa menyampaikan ide/gagasan 

berdasarkan hasil pengamatan dari 

percobaan yang dilakukan dengan tepat  

secara sebagian  melalui tulisan ataupun 

lisan selama pembelajaran berlangsung  

 Apabila siswa tidak menyampaikan 

ide/gagasan berdasarkan hasil pengamatan 

dari percobaan yang dilakukan dengan tepat  

secara keseluruhan melalui tulisan ataupun 

lisan selama pembelajaran berlangsung  

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 
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Indikator Deskriptor Skor 

Membuat catatan 

hasil observasi 

dalam percobaan 

 

 Apabila siswa dapat membuat catatan  hasil 

observasi dalam percobaan sesuai dengan 

kejadian yang benar-benar terjadi secara 

keseluruhan 

 Apabila siswa dapat membuat catatan  hasil 

observasi dalam percobaan sesuai dengan 

kejadian yang benar-benar terjadi secara 

sebagian 

 Apabila siswa tidak dapat membuat catatan  

hasil observasi dalam percobaandan tidak 

sesuai dengan kejadian yang benar-benar 

terjadi secara keseluruhan 

    3 

 

    

 

 

2 

 

 

    

1 

Menyampaikan 

informasi dalam 

bentuk grafik, chart, 

atau tabel 

 

 Apabila siswa dapat membuat hasil 

kesimpulan pengamatan dari percobaan yang 

dilakukan melalui bentuk lain seperti tabel, 

chart, ataupun grafik sesuai dengan prinsip 

dan konsep yang telah dipelajari secara 

keseluruhan 

 Apabila siswa dapat membuat hasil 

kesimpulan pengamatan dari percobaan yang 

dilakukan melalui bentuk lain seperti tabel, 

chart, ataupun grafik sesuai dengan prinsip 

dan konsep yang telah dipelajari secara 

sebagian 

 Apabila siswa tidak dapat membuat hasil 

kesimpulan pengamatan dari percobaan yang 

dilakukan melalui bentuk lain seperti tabel, 

chart, ataupun grafikdan tidak sesuai dengan 

prinsip dan konsep yang telah dipelajari 

secara keseluruhan 

    3 

 

     

 

 

 

 

2 

 

 

     

 

 

1 

 

Memilih alat 

komunikasi yang 

cocok agar mudah 

dipahami oleh orang 

lain. 

 

 Apabila siswa dapat  membuat alat 

komunikasi berupa tulisan/gambar/tabel/dll 

yang mempermudah orang lain untuk 

mengetahui hasi percobaan yang sudah 

dilakukan berdasarkan fakta, konsep dan 

prinsip yang terkandung dalam percobaan 

tersebut secara keseluruhan 

    3 
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 Apabila siswa dapat  membuat alat 

komunikasi berupa tulisan/gambar/tabel/dll 

yang mempermudah orang lain untuk 

mengetahui hasil  percobaan yang sudah 

dilakukan berdasarkan fakta, konsep dan 

prinsip yang terkandung dalam percobaan 

tersebut secara sebagian 

 Apabila siswa tidak dapat  membuat alat 

komunikasi berupa tulisan/gambar/tabel/dll 

yang mempermudah orang lain untuk 

mengetahui hasil percobaan yang sudah 

dilakukan dan tidak berdasarkan fakta, 

konsep dan prinsip yang terkandung dalam 

percobaan tersebut secara keseluruhan 

 

2 

 

 

     

 

 

 

 

1 
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INSTRUMEN KETERAMPILAN OBSERVASI SISWA 

Nama Praktikan : Annisa Yuli M    Kelas/Semester : III B/2 

Nama Sekolah : SD N Sukagalih 1   Mata Pelajaran : Tematik (B. Indo& IPA) 

       Siklus/Tanggal : II / 10 Mei 2016 

      

No. Nama Siswa 

Indikator 

Jumlah 

skor 
Nilai 

1 2 3 4 

Menggunakan 

panca indra 

Mengenali 

persamaan dan 

perbedaan 

Mengenali 

urutan 

kejadian 

Mengenali 

objek dengan 

detail 
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INSTRUMEN KETERAMPILAN MENGKOMUNIKASIKAN 

Nama Praktikan : Annisa Yuli M   Kelas/Semester : III B/2 

Nama Sekolah : SD N Sukagalih 1  Mata Pelajaran : Tematik (B. Indo& IPA)

      Siklus/Tanggal : II / 10 Mei 2016 

  

No. Nama Siswa 

Indikator 

Jumlah 

skor 
Nilai 

1 2 3 4 

Menyampaikan 

ide/gagasan 

Membuat 

catatan 

observasi 

Membuat 

dalam bentuk 

tabel, dll 

Memilih 

alat 

komunikasi 
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LEMBAR INSTRUMEN HASIL BELAJAR 

Nama Praktikan : Annisa Yuli M   Kelas/Semester : III B/2 

Nama Sekolah : SD N Sukagalih 1  Mata Pelajaran : Tematik (B. Indo& IPA)

      Siklus/Tanggal : II / 10 Mei 2016 

 

No. Nama Siswa 
Total Skor 

Evaluasi & LKS 
Nilai 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Bandung, ............................ 2016 

Praktikan 
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