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SILABUS  PEMBELAJARAN
Sekolah : SDN 5 Hialu
Kelas : V
Semester : 2
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Standar kompetensi (Fiqih) : 10. Mengenal puasa wajib

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok/

Pembahasan
Kegiatan Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian
Alokasi
waktu

Sumber Belajar
Teknik

Bentuk
Instrumen

Contoh Instrumen

10.1
Menyebutka
n ketentuan-

ketentuan
puasa

Ramadan

Puasa
Ramadan dan
puasa sunah

1. Siswa mengemukakan
pendapatnya tentang
pengertian puasa
Ramadan

1. Menejelaskan
pengertian puasa
Ramadan

Tes
tulis

Jawaban
singkat

Apa yang kamu
ketahui tentang
definisi puasa?

3 x 35
menit

1. Teks lafal doa
berbuka puasa,
lafal makan
sahur, dan niat
puasa di karton
atau papan tulis

2. Gambar peraga
tentang
tatacara
berpuasa yang
benar

3. Buku
Pendidikan
Agama Islam
Jilid 5,  halaman

4. Pengalaman
guru

2. menyebutkan ketentuan-
ketentuan puasa
Ramadan dan puasa
sunah

2. Menyebutkan
ketentuan-ketentuan
puasa Ramadan dan
puasa sunah

Tes
tulis

Jawaban
singkat

Apa saja yang
termasuk puasa

sunah?

3 x 35
menit

10.2
Menyebutk
an himah

puasa

Puasa
Ramadan dan
puasa sunah

1. Siswa mengemukakan
pendapatnya tentang
hikmah yang dapat dipetik
dari puasa Ramadan dan
puasa sunah dan
mempraktikkan puasa
sunah dalam kesempatan
lain

3. Menyebutkan
hikmah puasa
seperti disiplin,sikap
hemat,sabar dan
kasih sayang

Tes
tulis

Jawaban
singkat

Puasa dapat
mendidik

seseorang agar
memiliki jiwa sosial,

apa maksudnya?

6 x 35
menit

Karakter siswa yang diharapkan  : Dapat dipercaya (Trustworthines) , Rasa hormat dan perhatian (respect ), Tekun (diligence),Tanggung jawab (responsibility) Berani
(courage), Ketulusan (Honesty),  Integritas (integrity) , Peduli (caring) dan Jujur (fairnes).

Polo-polora, ...................................2013



Mengetahui Peneliti
Kepala SDN 5 Hialu

ZUBAIDILLAH, BA ZUBAIDILLAH

NIP. 196606201986102009 NIM. 11010101005



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(Quantum Learning dengan metode Mind Mapping)

( SIKLUS I)

Sekolah : SD 5 Hialu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/ Semester : V (Lima)

Tahun Pelajaran : 2012/2013

Hari/tanggal :

Standar Kompetensi : 10.     Mengenal puasa wajib

Kompetensi Dasar : 10.1 Menyebutkan ketentuan-ketentuan puasa Ramadhan

10.2 Menyebutkan hikmah puasa

Indikator :

10.1.1 Menjelaskan pengertian puasa Ramadhan dan dalilnya.
10.1.2 Menyebutkan syarat wajib puasa
10.1.3 Menyebutkan syarat sah puasa
10.1.4 Menyebutkan rukun puasa
10.1.5 Menyebutkan sunnah-sunnah puasa
10.1.6 Menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (2 x pertemuan)
I. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian puasa ramdhan dan dalilnya.
2. Siswa dapat menyebutkan syarat wajib puasa
3. Siswa dapat menyebutkan syarat sah puasa.
4. Siswa dapat menyebutkan rukun puasa
5. Siswa dapat menyebutkan sunnah-sunnah puasa
6. Siswa dapat menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa

II. Materi Pembelajaran
 Pengertian puasa dan dalilnya

Puasa ramadhan adalah puasa yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam pada
bulan ramadhan yaitu setelah bulan sya’ban. Puasa ramadhan merupakan puasa yang



diwajibkan bagi seluruh umat Islam, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-
Baqarah ayat 183.








Terjemahnya:
183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

 Syarat wajib puasa
a. Beragama Islam, orang yang selain beragama Islam tidka wajib puasa

ramadhan.
b. Berakal, yaitu orang yang sehat akal pikirannya, orang gila tidak wajib

berpuasa.
c. Baligh, yaitu orang yang sudah cukup umurnya, anak-anak belum wajib

berpuasa tetapi dianjurkan untuk latihan berpuasa.
d. Kuat dan mampu, artinya orang itu dalam keadaan sehat walafiat.

 Syarat sah puasa
a. Islam, atau juga disebut dengan muslim atau muslimah
b. Mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan

mana yang buruk.
c. Suci dari haid dan nifas, haid artinya darah yang keluar dari rahim wanita

setiap bulannya dan bukan darah penyakit.sedangkan nifas adalah darah yang
keluar dari rahim wanita setelah persalinan.

 Rukun puasa
a. Niat
b. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar

sampai terbenam matahari.
 Sunnah puasa

a. Makan sahur terlebih dahulu, gunanya untuk mrnyimpan energy atau tenaga
selama berpuasa di siang harinya.

b. Mengakhiri makan sahur, waktu yang paling baik untuk makan sahur adalah
kira-kira 30 menit sebelum imsak.

c. Menyegerakan berbuka puasa bila sudah tiba waktunya yaitu bila sudah adzan
maghrib.

d. Mulai berbuka dengan buah atau makanan yang manis.
e. Melaksanakan shalat tarawih, karena shalat sunnah tarawih hanya ada pada

bulan ramadhan saja.
f. Memperbanyak amala kebaikan, contohnya:membaca Al-Qur’an, memberi

infaq dan shadaqah dan perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan.
 Hal-hal yang membatalkan puasa



a. Makan, minum, dan muntah yang disengaja, jika makan, minumnya tidak
disengaja karena lupa maka puasanya tidak batal.

b. Keluar darah haid dan nifas khusus bagi perempuan.
c. Hilang akal atau gila
d. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam.

III. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Mind mapping (membuat peta pikiran)

IV. Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Pendahuluan (waktu : 15 menit)
 Memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca Basmalah dan

berdoa.
 Mengajak siswa untuk memasuki “keadaan alfa” (kondisi konsentrasi yang

santai) dengan langkah sebagai berukut:
Guru (berbicara lambat dengan nada tenang dan santai), “ Duduklah dengan
rapi di bangku kalian, pejamkan mata dan tarik nafas dalam-dalam
beberapa kali. Rasakan diri kalian menjadi santai. Bayangkan tempat yang
membuat kalian merasa santai dan damai. Barangkali kalian berada di
kamar tidur, berbaring sejenak sepulang sekolah. Bayangkan suara yang
kalian dengar di tempat tersebut, rupa tempat itu, benda-benda di sekitar
kalian”. (Biarkan susasan sunyi beberapa saat untuk menambatkan pikiran
tersebut dalam benak mereka).

 Menjelaskan materi yang akan diajarkan beserta kompetensi dasar dan tujuan
yang akan dicapai.

 Mengaitkan apa yang akan dipelajari dengan sebuah peristiwa, pikiran atau
perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, sekolah, dan masyarakat.
Serta memberikan sugesti positif dan asumsi  tentang materi yang akan
dipelajari.

b. Kegiatan Inti (waktu : 50 menit)
Eksplorasi
 Guru/peneliti memberikan pre test untuk mengetahui pengetahuan awal

siswa tentang materi yang akan dipelajari.
 Mengajak siswa membaca buku ajar atau referensi lain tentang materi

puasa wajib.
 Peneliti menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan siswa

dalam membuat mind map, sebagai berikut:

 Alat/ bahan : kertas, pulpen/spidol warna warni, otak,
imajinasi.

 Langkah-langkah :
 Siswa menyiapkan alat yang dibutuhkan.
 Menulis materi yang akan dipelajari pada bagian tengah kertas

dengan menggunakan asumsi gambar atau symbol dengan
warna yang paling kuat.



 Menulis sub materi pada setiap (sekeliling) materi (ide sentral)
yang kemudian dihubungkan dengan garis-garis melengkung
dan tentunya menggunakan symbol atau gambar berwarna.

 Lakukan hal-yang sama untuk sub-sub materi selanjutnya.
 Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis.
 Siswa bebas berimajinasi sesuai dengan kemampuan berpikir

dan daya khayalnya.
 Menfasilitasi siswa dalam membuat mind map dengan menyiapkan

kertas dan spidol warna.
 Mengajak siswa untuk membuat mind map tentang materi yang telah

dibaca sebelumnya.

Elaborasi
 Memfasilitasi siswa, menjawab pertanyaan seputar cara membuat mind

map.
 Mendorong siswa untuk bebas berkreasi sesuai bakat yang dimiliki.
 Membangun rasa percaya diri, menumbuhkan gagasan baru, dan rasa

bangga terhadap hasil karya mind map yang telah dibuat.
 Memfasilitasi dalam mempresentasikan mind map yang dibuat secara

individual.
Konfirmasi
 Memberikan masukan, saran, dan refleksi, terhadap mind map hasil

karya siswa.
 Memberikan acuan untuk mengecek hasil karya siswa.
 Memberikan motivasi untuk melakukan perbaikan, dan penyempurnaan.

c. Kegiatan Akhir (waktu : 15 menit)
 Guru mengajak siswa mereview kembali mind map yang telah dibuat.
 Peneliti memberikan post test untuk mengetahui keefektifan metode dan

penguasaan materi oleh siswa.
V. Alat/ Sumber Belajar

1. Buku paket Agama Islam Penerbit Grasindo hal 69 - 83.
2. www. wikipedia.org.
3. http://belajar.kemdiknas.go.id

VI. Penilaian
Teknik : Tulisan
Bentuk : Pilihan ganda

Soal : seperti terlampir pada soal post test

Polo-polora

Mengetahui



Kepala Sekolah Peneliti

Zubaidillah, BA Zubaidillah
Nip. 19641101200003 1 001 Nim. KL. 11010101005



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(Quantum Learning dengan metode Mind Mapping)

( SIKLUS II)

Sekolah : SD 5 Hialu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/ Semester : V (Lima)

Tahun Pelajaran : 2012/2013

Hari/tanggal :

Standar Kompetensi : 10.     Mengenal puasa wajib

Kompetensi Dasar : 10.1 Menyebutkan hikmah puasa

Indikator : 10.2.1 Menjelaskan hikmah puasa

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (1 x pertemuan)
VII. Tujuan Pembelajaran

 Siswa dapat menjelaskan hikmah puasa
VIII. Materi Pembelajaran

 Hikmah puasa
a. Melatih kejujuran, dengan berpuasa kita dilatih untuk berbuat jujur baik

kepada diri sendiri juga terhadap Allah SWT.
b. Menjaga kesehatan, karena dengan berpuasa akan membersihkan usus,

memperbaiki lambung, dan meringankan berat badan dari kegemukan.
c. Terlatih menjadi orang yang disiplin, yaitu disiplin waktu.
d. Terjaga dari sifat-sifat yang tercela, misalnya iri, dengki, kikir, dusta,

sombong dan meremehkan orang lain.
e. Memupuk kepedulian sosial, contohnya: berinfaq dan bersedekah terhadap

sesama muslim.
IX. Metode Pembelajaran

3. Ceramah
4. Mind mapping (membuat peta pikiran)

X. Langkah-langkah Pembelajaran



d. Kegiatan Pendahuluan (waktu : 15 menit)
 Memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca Basmalah dan

berdoa.
 Mengajak siswa untuk memasuki “keadaan alfa” (kondisi konsentrasi yang

santai) dengan langkah sebagai berukut:
Guru (berbicara lambat dengan nada tenang dan santai), “ Duduklah dengan
rapi di bangku kalian, pejamkan mata dan tarik nafas dalam-dalam
beberapa kali. Rasakan diri kalian menjadi santai. Bayangkan tempat yang
membuat kalian merasa santai dan damai. Barangkali kalian berada di
kamar tidur, berbaring sejenak sepulang sekolah. Bayangkan suara yang
kalian dengar di tempat tersebut, rupa tempat itu, benda-benda di sekitar
kalian”. (Biarkan susasan sunyi beberapa saat untuk menambatkan pikiran
tersebut dalam benak mereka).

 Menjelaskan materi yang akan diajarkan beserta kompetensi dasar dan tujuan
yang akan dicapai.

 Mengaitkan apa yang akan dipelajari dengan sebuah peristiwa, pikiran atau
perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, sekolah, dan masyarakat.
Serta memberikan sugesti positif dan asumsi  tentang materi yang akan
dipelajari.

e. Kegiatan Inti (waktu : 50 menit)
Eksplorasi
 Guru/peneliti memberikan pre test untuk mengetahui pengetahuan awal

siswa tentang materi yang akan dipelajari.
 Mengajak siswa membaca buku ajar atau referensi lain tentang materi

puasa wajib.
 Peneliti menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan siswa

dalam membuat mind map, sebagai berikut:
 Alat/ bahan : kertas, pulpen/spidol warna warni, otak,

imajinasi.
 Langkah-langkah :
 Siswa menyiapkan alat yang dibutuhkan.
 Menulis materi yang akan dipelajari pada bagian tengah kertas

dengan menggunakan asumsi gambar atau symbol dengan
warna yang paling kuat.

 Menulis sub materi pada setiap (sekeliling) materi (ide sentral)
yang kemudian dihubungkan dengan garis-garis melengkung
dan tentunya menggunakan symbol atau gambar berwarna.

 Lakukan hal-yang sama untuk sub-sub materi selanjutnya.
 Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis.
 Siswa bebas berimajinasi sesuai dengan kemampuan berpikir

dan daya khayalnya.
 Menfasilitasi siswa dalam membuat mind map dengan menyiapkan

kertas dan spidol warna.



 Mengajak siswa untuk membuat mind map tentang materi yang telah
dibaca sebelumnya.

Elaborasi
 Memfasilitasi siswa, menjawab pertanyaan seputar cara membuat mind

map.
 Mendorong siswa untuk bebas berkreasi sesuai bakat yang dimiliki.
 Membangun rasa percaya diri, menumbuhkan gagasan baru, dan rasa

bangga terhadap hasil karya mind map yang telah dibuat.
 Memfasilitasi dalam mempresentasikan mind map yang dibuat secara

individual.

Konfirmasi
 Memberikan masukan, saran, dan refleksi, terhadap mind map hasil

karya siswa.
 Memberikan acuan untuk mengecek hasil karya siswa.
 Memberikan motivasi untuk melakukan perbaikan, dan penyempurnaan.

f. Kegiatan Akhir (waktu : 15 menit)
 Guru mengajak siswa mereview kembali mind map yang telah dibuat.
 Peneliti memberikan post test untuk mengetahui keefektifan metode dan

penguasaan materi oleh siswa.
XI. Alat/ Sumber Belajar

4. Buku paket Agama Islam Penerbit Grasindo hal 69 - 83.
5. www. wikipedia.org.
6. http://belajar.kemdiknas.go.id

XII. Penilaian
Teknik : Tulisan
Bentuk : Pilihan ganda

Soal : seperti terlampir pada soal post test

Polo-polora

Mengetahui

Kepala Sekolah Peneliti

Zubaidillah, BA Zubaidillah
Nip. 19641101200003 1 001 Nim. KL. 11010101005



SOAL PRETEST/POSTEST

1. Bulan Ramadhan setelah bulan . . .
a. Syawal c. Sya’ban
b. Rajab d. Muharram

2. Orang yang sudah bisa membedakan anatar baik dan buruk disebut . . .
a. Muallaf c. Mumayyiz
b. Mukallaf d. Musafir

3. Berikut ini yang boleh tidak puasa Ramadhan, tetapi wajib mengganti (mengqada)nya
pada hari lain adalah . . .
a. Orang sakit dan tidak ada harapan sembuh c. Anak-anak
b. Orang yang sudah lanjut usia d. Musafir

4. Makan dan minum yang tidak disengaja karena lupa, maka puasanya . . .
a. Batal c. Tidak diterima
b. Tidak sah d. Tidak batal

5. “Nawaitu Shauma Ghadin an Adai fardi Syahri Romadhoni Hadzihis Sanati Fardhu
Lillahi Ta’ala”. Lafal di atas adalah bacaan dari . . .
a. Niat puasa c. Doa berbuka puasa
b. Niat makan sahur d.Doa menjelang magrib

6. Ketika orang sedang berpuasa kemudian ia keluar darah haid maka puasanya .
a. Sah c. Tidak sah
b. Batal d.Tidak batal

7. Cara berbuka puasa yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah
a. Segera berbuka ketika telah tiba waktunya (maghrib)
b. Dimulai dengan kurma atau makanan yang manis
c. Dimulai dengan makanan yang ringan

8. Dalam berpuasa kita harus menahan diri dari . . .
a. Makan c. Minum
b. Hawa nafsu d. Semua betul

9. Niat dan tidak berbuat sesuatu yang membatalkan puasa adalah . . .
a. Rukun puasa c. Sunnah puasa
b. Wajib puasa d. Ketentuan puasa

10. Berpuasa pada hari raya Idul Fitri hukumnya . . .
a. Wajib c. Sunnah
b. Haram d. Sah

11. Orang yang keluar dari agama Islam disebut . . .
a. Mukmin c. Murtad
b. Muslim d. Mukhlis

12. Bentuk melatih kesabaran melalui puasa yaitu ketika . . .
a. Makan sahur c. Berniat puasa
b. Waktu berbuka puasa d. Menahan amarah

13. “La’allakum Tattaqun”, artinya semoga kamu menjadi orang-orang yang . . .
a. Beriman c. Berguna
b. Beruntung d. Bertaqwa



14. Menurut sunnah Rasulullah SAW makan sahur yang terbaik adalah . . .
a. Di awal waktu c. Tengah malam
b. Di akhir waktu sahur d. Ketika adzan subuh

15. Beriktu ini adalah manfaat puasa, kecuali . . .
a. Melatih kesabaran c. Mendidik kedisiplinan
b. Mendidik kejujuran d. Menjadi kikir
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ZUBAIDILLAH, BA
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1

FORMAT OBSERVASI GURU PADA SIKLUS I

No Aspek yang  dilakukan
Skor

1
Skor

2
Skor

3
Skor

4

1

Pra Pembelajaran
a. Mempersiapkan siswa untuk belajar
b. Melakukan kegiatan apresiasi
c. Memberikan motivasi pada siswa dalam

pembelajaran

2

Kegiatan inti pembelajaran
a. Mampu menarik perhatian ke fokus Kegiatan

pembelajaran
b. Mengemukakan kompetensi pembelajaran
c. Menguasai materi pembelajaran
d. Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai

dengan kompetensi pembelajaran

3

Strategi dan metode pembelajaran
a. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan guru
menguasi kelas

b. Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang
sistematis

c. Melaksanakan pembelajaran dengan metode Mind
Mapping

d. Melaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang
direncanakan

4

Pemanfaatan media pembelajaran
a. Menggunakan media secara efektif dan efisien
b. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media
c. Menghasilkan pesan yang baik

5

Penilaian proses dan hasil belajar
a. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan

kompetensi (tujuan) pembelajaran
b. Memantau kemajuan belajar selama proses belajar

6
Penggunaan bahasa
 Menggunakan bahasa lisan secara jelas, lantang

dan benar

7

Penutup
a. Melakukan refleksi/membuat rangkuman dengan

melibatkan siswa
b. Melakukan tindak lanjut (arahan, tugas, kegiatan

melibatkan siswa)
Keterangan :



2

1  =  Kurang baik 3  =  Baik
2  =  Cukup baik 4  =  sangat

baik
PENGAMAT PENELITI

Sarnahanti, A.Ma Zubaidillah
Nip . 197011302010012004 Nim. KL.

11010101005
FORMAT OBSERVASI GURU PADA SIKLUS II

No Aspek yang  dilakukan
Skor

1
Skor

2
Skor

3
Skor

4

1

Pra Pembelajaran
a. Mempersiapkan siswa untuk belajar
b. Melakukan kegiatan apresiasi
c. Memberikan motivasi pada siswa dalam

pembelajaran

2

Kegiatan inti pembelajaran
a. Mampu menarik perhatian ke fokus Kegiatan

pembelajaran
b. Mengemukakan kompetensi pembelajaran
c. Menguasai materi pembelajaran
d. Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan

kompetensi pembelajaran

3

Strategi dan metode pembelajaran
a. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan guru
menguasi kelas

b. Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang
sistematis

c. Melaksanakan pembelajaran dengan modifikasi
metode demonstrasi dan reading aloud

d. Melaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang
direncanakan

4

Pemanfaatan media pembelajaran
a. Menggunakan media secara efektif dan efisien
b. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media
c. Menghasilkan pesan yang baik

5

Penilaian proses dan hasil belajar
a. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan

kompetensi (tujuan) pembelajaran
b. Memantau kemajuan belajar selama proses belajar



3

6
Penggunaan bahasa
a. Menggunakan bahasa lisan secara jelas, lantang dan

benar

7

Penutup
Melakukan refleksi/membuat rangkuman dengan
melibatkan siswa
Melakukan tindak lanjut (arahan, tugas, kegiatan
melibatkan siswa)

Keterangan :
1  =  Kurang baik 3  =  Baik
2  =  Cukup baik 4  =  sangat

baik
PENGAMAT PENELITI

Sarnahanti, A.Ma Zubaidillah
Nip . 197011302010012004 Nim. KL.

11010101005



4

LEMBAR PENGAMATAN
AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS I

No Aspek yang dinilai
Skor

1
Skor

2
Skor

3
Skor

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Kedisiplinan Siswa dalam mengikuti KBM
Kesiapan siswa menerima pelajaran
Memperhatikan  penjelasan dari guru
Antusias siswa dalam mengikuti KBM
Kemampuan siswa menjawab pertanyaan
Keaktifan siswa dalam kelompok
Menyajikan hasil kerja kelompok
Memberi kesempatan orang lain berbicara
Kelancaran mengemukakan ide dalam memecahkan
masalah
Kemampuan dalam menghimpun hasil kelompok
Ketelitian dalam menghimpun hasil kelompok
Keaktifan dalam bertanya
Kelancaran siswa dalam menjawab pertanyaan

Keterangan :

1 =  Kurang baik 3 =  Baik
2 =  Cukup baik 4 =  Sangat

baik

PENGAMAT PENELITI

Sarnahanti, A.Ma Zubaidillah
Nip . 197011302010012004 Nim. KL.

11010101005
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LEMBAR PENGAMATAN
AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS II

No Aspek yang dinilai
Skor

1
Skor

2
Skor

3
Skor

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Kedisiplinan Siswa dalam mengikuti KBM
Kesiapan siswa menerima pelajaran
Memperhatikan  penjelasan dari guru
Antusias siswa dalam mengikuti KBM
Kemampuan siswa menjawab pertanyaan
Keaktifan siswa dalam kelompok
Menyajikan hasil kerja kelompok
Memberi kesempatan orang lain berbicara
Kelancaran mengemukakan ide dalam memecahkan
masalah
Kemampuan dalam menghimpun hasil kelompok
Ketelitian dalam menghimpun hasil kelompok
Keaktifan dalam bertanya
Kelancaran siswa dalam menjawab pertanyaan

Keterangan :

1 =  Kurang baik 3 =  Baik
2 =  Cukup baik 4 =  Sangat

baik

PENGAMAT PENELITI

Sarnahanti, A.Ma Zubaidillah
Nip . 197011302010012004 Nim. KL.

11010101005


