
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  :  SDN Rangkah VI/168 

Kelas/Semester   : VI 

Tema     : 1. Selamatkan Makhluk Hidup 

 Subtema    : 2. Hewan Sahabatku 

Pembelajaran   :  1 ( satu )  

Alokasi waktu   : 1 x pertemuan ( 6x 35 menit) 

 

A. Kompetensi Inti ( KI) 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

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

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

serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,di sekolah dan 

tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat serta dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Bahasa Indonesia 

1.2 Meresapi makna anugerah Tuhan YME  atas keberadaan ciri khusus  

makhluk hidup , hantaran panas, energi listrik dan perubahannya, serta tata surya 

1.2.1 Menunjukkan perilaku atas keaneka ragaman makhluk 

2.1  Memiliki kepedulian dan tanggung jawab tentang ciri khusus makhluk hidup dan 

lingkungan melalui pemanfaatan Bahasa Indonesia 

 2.1.1Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam membuat laporan teks 

investigasi 

3.1  Menggali teks informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk 

hidup dan lingkungan , serta campuran dan larutan dengan bantuan guru dan 

teman dalam Bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

 3.1.1 Menemukan informasi manfaat dan asal data dari teks investigasi 

 

 



4.1 Mengamati, mengolah dan menyajikan teks laporan investigasi tentang ciri khusus 

makhluk hidup makhluk hidup dan lingkungan , serta campuran dan larutan dengan 

bantuan guru dan teman dalam Bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih 

dan memilah kosakata baku 

4.1.1 Menjelaskan struktur teks investigasi 

MATEMATIKA 

3.1 Memahami operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan ( biasa, 

campuran, desimal, dan persen) 

  3.1.1 menentukan hasil operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan  

4.1 Merumuskan dengan kalimat sendiri membuat model matematika dan memilih 

strategi yang efektif  dalam memecahkan masalah nyata yang sehari hari yang 

berkaitan dengan operasi hitung bangun ruang dan data serta memeriksa kebenaran 

jawabannya 

 4.1.1 menyelesaikan soal cerita pecahan , desimal dan persen menggunakan  

                operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian  

IPA 

3.6 Mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk hidup  

 3.6.1 menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan 

4.4 Mengikuti prosedur perkembangbiakan tumbuhan dan melaporkan hasilnya dalam 

bentuk tulisan 

 4.4.1 menuliskan perkembangbiakan satu jenis tanaman yang diobservasi 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah membaca teks investigasi , siswa mampu menjelaskan manfaat dan cara   

       memperoleh data dari teks investigasi dengan benar 

2. Setelah membaca teks investigasi , siswa dapat menentukan apakah  teks  yang  

 dibaca merupakan teks investigasi dengan benar 

3. Berdasarkan gambar acak siswa mampu mengklasifikasikan ( mengelompokkan  

 hewan ) berdasarkan cara perkembangbiakan dengan benar 

4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada  

 hewan dalam bentuk peta pikiran dengan percaya diri 

5. Berdasarkan teks siswa mampu menjelaskan kaitan letak geografis terhadap  

       persebaran hewan dan pengaruhnya terhadap kegiatan dengan manusia dan  

       percaya diri 

6. Berdasar teks  siswa mampu mengomunikasikan secara lisan kaitan letak geografis 

terhadap  persebaran hewan dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia dengan 

percaya diri 



D. Materi Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia  :  membaca dan menulis teks investigasi 

     menuliskan fakta dari teks investigasi 

     membuat pertanyaan 

2. Matematika  :  menghitung luas kandang  

3. IPA   :  mengelompokkan hewan berdasarkan cara        

                                     perkembangbiakannya 

  

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Strategi Pembelajaran Inkuiri 

2. Metode    :  diskusi, tanya jawab, latihan dan penugasan 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pendahuluan 1. Siswa berdoa bersama dipimpin oleh salah satu siswa 

2. Siswa diajak “Tepuk Semangat” 

3. Guru menyampaikan materi sebelumnya dan 

mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari 

4. Siswa menyanyikan lagu “ Perkembangbiakan Hewan” 

5. Guru memberikan motivasi agar siswa belajar giat 

10  

menit 

Kegiatan Inti 1. Terlebih dahulu guru membagi kelas menjadi 8 

kelompok, masing-masing kelompok dengan 4 @ 5 

anggota. Guru membagi Peralatan dan bahan kepada 

masing-masing kelompok. Sebelum masing-masing 

kelompok mulai bekerja, Guru memberikan beberapa hal 

yang harus diperhatikan, seperti’ setiap anggota 

kelompok harus bisa bekerja sama dalam kelompoknya, 

lakukan aktivitas petunjuk Guru, sebelum melakukan 

aktivitas pahami benar petunjuk/pernyataan/pertanyaan 

Guru. Lakukan aktivitas dengan cermat, teliti, dan rapi. 

2. Siswa mengamati gambar     “Hewan Sahabatku” 

 
3. Siswa diminta membaca dengan nyaring 

4. Siswa mendapatkan pertanyaan pancingan dari guru 

tentang gambar 

 Hewan  apa saja yang ada pada gambar ? 

 Mengapa hewan tersebut bisa dalam jumlah banyak 
? 

 

5. Guru menuliskan tiga pertanyaan dalam bentuk kolom 

di papan tulis untuk siswa yaitu; 

 Apa yang saya tahu ? 

 Apa yang saya ingin tahu ? 

     190 

menit 



 Apa yang sudah saya pelajari ?  

6. Siswa mendapatkan tugas masing-masing kelompok 

dengan jenis hewan yang berbeda. ( sapi perah, bebek, 

ayam potong, domba, dan ikan lele ) 

7. Guru memberikan stimuli dan kesempatan  kepada 

siswa untuk merespon atau memberikan tanggapan. 

8. Siswa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan guru 

dengan menyusun sebuah hipotesis/dugaan sementara 

terhadap permasalahan yang diajukan. 

9. Guru memberikan bimbingan  kepada siswa sebelum 

mencari/mengeksplorasi jawaban terhadap 

permasalahan yang diberikan yaitu; 

 Apa yang telah dilakukan untuk mencari tahu 

tentang permasalahan yang ada? 

 Apa yang dilakukan untuk mencari jawaban tentang 

permasalahan ? 

 Jika ingin mendapatkan sudut pandang yang lain 

tentang suatu hal apa yang dapat dilakukan 

selanjutnya ? 

10. Siswa membaca teks investigasi tentang bagaimana 

menghasilkan  susu yang berkualitas baik. 

11. Siswa menuliskan fakta-fakta dari teks investigasi yang 

dibacanya 

12. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan investigasi 

13. Siswa mengumpulkan fakta/data dari hasil analisis 

tentang permasalahan yang ada dengan melakukan studi 

pustaka diperpustakaan dan browshing di internet. 

14. Siswa mendapatkan bimbingan guru dalam 

mengumpukan data baik secara klasikal maupun 

individu kelompok. 

15. Siswa diminta untuk menulis hasil laporannya dalam 

struktur teks laporan investigasi. 

( Informasi umum, fakta-fakta berupa data dan 

kesimpulan ) 

16. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ke 

depan kelas. 

17. Siswa berdiskusi dan saling memberi tanggapan dengan 

Tanya jawab antar kelompok. 

18. Siswa mendapat bimbingan guru tentang cara 

berdiskusi dan cara presentasi di depan kelas. 

19. Guru memberikan umpan balik dan penegasan secara 

klasikal pada materi yang dibahas. 



 

 

 

 

Keterangan : 

1 = kurang           2 = cukup                      3 = baik   4 = baik sekali 

20. Siswa dengan mendapatkan bimbingan dari  guru 

umtuk memberikan pernyataan atau generalisasi pada 

setiap permasalahan yang didiskusikan. 

  

PENUTUP 1. Siswa bersama guru membuat simpulan materi yang 

telah dipelajari bersama. 

2. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan 

belajar 

3. Guru memberikan tugas 

4. Siswa memimpin doa diakhir pembelajaran 

10 

menit 

 

 

 

 

G. Penilaian.  

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   : observasi                                                   

b. Penilaian Pengetahuan : pertanyaan dengan jawaban singkat 

c. Penilaian Ketrampilan  : unjuk kerja 

2. Bentuk Instrumen Penilaian  

a. Penilaian Sikap 

 

No Nama Aspek yang dinilai 

Tanggung jawab jujur teliti 

1. Agus    

 Hana     

 Ida    

     

 

 

 

 

 

b. Penilaian pengetahuan muatan mapel IPA 

1. Pengetahuan 

 

\ 

 

Berdasar gambar tersebut di atas kelompokkan hewan sesuai dengan     

cara berkembangbiakannya, ovivar, vivivar dan ovovivivar! 



 

 

 

Muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Menuliskan dan mempresentasikan laporan investigasi  

1. Bagaimana cara memerah susu yang baik? 

2. Kelompokkanlah gambar hewan yang di buku siswa sesuai dengan cara 

perkembangbiakannya pada diagram venn ! 

3. Buatlah teks laporan investigasi yang memuat perkembangbiakan,penjelasan,ciri-

ciri dan contoh dengan detailnya 

4. Mempresentasikan hasil laporan investigasi  

 

Kunci Jawaban 

 

1. Persiapan 

 Membersihkan kandang sapi 

 Mempersiapkan alat misalnya ; wadah penampung susu, lap,dan 

sarung tangan. 

 Mencuci tangan dengan bersih,memastikan kuku tangan pemerah susu 

sudah bersih 

Cara memerah susu:  

 Bersihkan ambing dan puting susu sapi dengan air hangat 

 Keringkan ambing dan puting dengan lap besih 

 Oleskan minyak kelapa atau bahan pelicin lainnya untuk 

memudahkan pemerahan 

 Perah empat puting susu dengan  tangan hingga susu habis 

 Selesai pemerahan cuci lagi ambing dan puting susu dengan air hangat 

 Saring susu hasil perahan dengan kain penyaring 

 Pindahkan susu ke dalam wadah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Menuliskan dan mempresentasikan struktur teks investigasi 

 

 

 

 

Catatan: Centang (v) pada bagian yang memenuhi kriteria.  

Penilaian: { total nilai : total kolom} x 10  

Contoh: {9:12} x 10 -0,75 x 10-7,5 

 

 

 

Kriteria  Sangat Baik  

(4)  

Baik  

(3)  

Cukup  

(2)  

Kurang  

(1)  

 

Informasi 

Umum  

Mampu 

menemukan 

informasi 

umum 

secara tepat, 

lengkap, dan 

benar.  

 

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

tepat, tetapi 

kurang 

lengkap.  

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

kurang tepat.  

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

tidak tepat.  

Fakta-fakta 

berdasarkan 

data.  

Merespon 

dan 

menerapkan 

komunikasi 

nonverbal 

dengan 

tepat.  

Merespon 

dengan tepat 

terhadap 

omunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

Membutuhk

an bantuan 

dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

 

Kesimpulan  Mampu 

menemukan

kesimpulan 

secara tepat, 

lengkap dan 

benar  

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

cukuptepat, 

tetapi kurang 

lengkap 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

kurang tepat 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

tidak tepat  



 

 

H. Media,Alat , dan Sumber Bahan 

1. Media 

 Teks laporan investigasi dengan judul “ Hewan Sahabatku” 

 Video “ Hewan Sahabatku” 

 

 

 

2. Alat 

 Kertas HVS dan alat tulis 

 

3. Sumber Pembelajaran 

 Afriki,dkk.2015. Buku Siswa SD/MI Kelas VI Tema I “ Selamatkan Makhluk 

Hidup” Tematik Terpadu Kurikulum 2013.Jakarta:Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 Afriki,dkk.2015. Buku Guru SD/MI Kelas VI Tema I “ Selamatkan Makhluk 

Hidup” Tematik Terpadu Kurikulum 2013.Jakarta:Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

                   Surabaya,     Januari 2017 

            Kepala  

SDN Rangkah VI/168              Penyusun, 

 

 

Hj. MekarsariSri Wiludjeng, M.Pd    Puguh Handoyo   

NIP. 19650809 199104 2 001                NIP. 19751011 200501 1 008 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Lembar Observasi 

            Mata  Pelajaran  :   …………………….. 

Kelas    :   …………………….. 

Hari / tanggal   :   ……………………. 

Fokus Pengamatan  :   Kegiatan Pembelajaran 

NO ASPEK YANG DIAMATI 
KEMUNCULAN 

KOMENTAR 

ADA 
TIDAK 

ADA 

1 Penguasaan kelas    

2 Apersepsi    

3 Penggunaan Bahasa Indonesia    

4 Penguasaan materi    

5 Penyajian sesuai dengan urutan    

6 Penggunaan metode    

7 Partisipasi siswa dalam pembelajaran    

8 Penggunaan media    

9 Bimbingan terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan belajar 

   

10 Evaluasi proses    

11 Sesuai dengan alokasi waktu    

12 Tugas siswa    

13 Mengakhiri pelajaran dengan tes    

 

       Surabaya,  Februari 2017 

 

CATATAN          
1.  Pengisian Check Lists : 

  bila dilakukan 

       bila tidak dilakukan       

          2.   

  Pengisian kolom komentar :                           

     Isi dengan komentar/saran 

 
 

 

Keterlaksanaan pembelajaran =     Jumlah deskriptor  yang terlaksana     x 100 

%       Jumlah deskriptor seluruhnya 



Lembar Angket Respon Siswa  

 
 
 

No Deskriptor 
Rata-rata 

(%) 

1. Saya merasa senang mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan strategi inkuiri 

 

2. Saya lebih mudah memahami materi menulis teks laporan 

investigasi dengan menggunakan strategi inkuiri 

 

3. Saya menjadi tertarik untuk belajar mandiri tentang materi 

menulis teks laporan investigasi dengan mengunakan strategi 

inkuiri 

 

4. Melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan strategi 

inkuiri, dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis teks 

laporan investigasi 

 

5. Pembelajaran dengan menggunakan strategi inkuiri, dapat 

meningkatkan  hasil belajar saya. 

 

6. Saya ingin strategi inkuiri ini dikembangkan pada pelajaran 

lain atau pada pembelajaran berikutnya yang sesuai. 

 

 
Rata-rata seluruh deskriptor (%) 

 

 
Kategori                                                                                   

 

 

 

P = 
N

F
 x 100 %      

 

Keterangan : 

P = Respon Positif Siswa 

F = Banyaknya responden yang menjawab option 

N = Jumlah responden 
 

Hasil perhitungan dari respon siswa tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan kriteria penilaian sesuai tabel berikut: 

 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Angket Respon Siswa 

 

No Kriteria Penilaian Prosentase 

1 Sangat Positif (SP) 75,6% ≤ x  ≤ 100% 

2 Positif (P) 50,6% ≤ x  ≤ 75,5% 

3 Negatif (N) 25,6% ≤ x  ≤ 50,5% 

4 Sangat Negatif (SN) 0% ≤ x  ≤ 25,5% 
         

X = Respon Siswa 

Sumber : Nurhayati (2013:21) 



Lembar  wawancara 

 

 

1. Apa kelebihan penggunaan strategi inkuiri dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada materi menulis teks laporan investigasi ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

2. Apa kelemahan penggunaan strategi inkuiri dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada materi menulis teks laporan investigasi ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Lembar Penilaian Tes Unjuk kerja 

 

Menuliskan dan mempresentasikan struktur  teks investigasi 

 

 

 

 

 

Catatan: Centang (v) pada bagian yang memenuhi kriteria.  

Penilaian: { total nilai : total kolom} x 10  

Contoh: {9:12} x 10 -0,75 x 10-7,5 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria  Sangat Baik  
(4)  

Baik  
(3)  

Cukup  
(2)  

Kurang  
(1)  

 

Informasi 

Umum  

Mampu 

menemukan 

informasi 

umum 

secara tepat, 

lengkap, dan 

benar.  

 

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

tepat, tetapi 

kurang 

lengkap.  

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

kurang tepat.  

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

tidak tepat.  

Fakta-fakta 

berdasarkan 

data.  

Merespon 

dan 

menerapkan 

komunikasi 

nonverbal 

dengan 

tepat.  

Merespon 

dengan tepat 

terhadap 

omunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

Membutuhk

an bantuan 

dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

 

Kesimpulan  Mampu 

menemukan

kesimpulan 

secara tepat, 

lengkap dan 

benar  

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

cukuptepat, 

tetapi kurang 

lengkap 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

kurang tepat 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

tidak tepat  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumen Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 
 
 
 
 
 



Lembar Observasi 

 

            Mata  Pelajaran  :   …………………….. 

Kelas    :   …………………….. 

Hari / tanggal   :   ……………………. 

Fokus Pengamatan  :   Kegiatan Pembelajaran 

NO ASPEK YANG DIAMATI 
KEMUNCULAN 

KOMENTAR 

ADA 
TIDAK 

ADA 

1 Penguasaan kelas    
2 Apersepsi    
3 Penggunaan Bahasa Indonesia    
4 Penguasaan materi    
5 Penyajian sesuai dengan urutan    
6 Penggunaan metode    
7 Partisipasi siswa dalam pembelajaran    
8 Penggunaan media    
9 Bimbingan terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan belajar 
   

10 Evaluasi proses    
11 Sesuai dengan alokasi waktu    
12 Tugas siswa    
13 Mengakhiri pelajaran dengan tes    

 

       Surabaya,  Februari 2017 

 

CATATAN          
1.  Pengisian Check Lists : 

  bila dilakukan 

       bila tidak dilakukan       

 

2.  Pengisian kolom komentar :                           

     Isi dengan komentar/saran 

 
 

 

Keterlaksanaan pembelajaran =   Jumlah deskriptor  yang terlaksana     x 100 %

      Jumlah deskriptor seluruhnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Angket Respon Siswa  

 
 
 

No 
Deskriptor 

 
ya tdk 

1. Saya merasa senang mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan strategi inkuiri 
√ 

 

2. Saya lebih mudah memahami materi menulis teks laporan 

investigasi dengan menggunakan strategi inkuiri 
√ 

 

3. Saya menjadi tertarik untuk belajar mandiri tentang materi 

menulis teks laporan investigasi dengan mengunakan strategi 

inkuiri 

√ 

 

4. Melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan strategi 

inkuiri, dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis teks 

laporan investigasi 

√ 

 

5. Pembelajaran dengan menggunakan strategi inkuiri, dapat 

meningkatkan  hasil belajar saya. 
√ 

 

6. Saya ingin strategi inkuiri ini dikembangkan pada pelajaran 

lain atau pada pembelajaran berikutnya yang sesuai. 
√ 

 

 
Rata-rata seluruh deskriptor (%) 

 

 

 
Kategori                                                                                   

  

 

 

P = 
N

F
 x 100 %      

 

Keterangan : 

P = Respon Positif Siswa 

F = Banyaknya responden yang menjawab option 

N = Jumlah responden 
 

Hasil perhitungan dari respon siswa tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan kriteria penilaian sesuai tabel berikut: 

 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Angket Respon Siswa 

 

No Kriteria Penilaian Prosentase 

1 Sangat Positif (SP) 75,6% ≤ x  ≤ 100% 

2 Positif (P) 50,6% ≤ x  ≤ 75,5% 

3 Negatif (N) 25,6% ≤ x  ≤ 50,5% 

4 Sangat Negatif (SN) 0% ≤ x  ≤ 25,5% 
         

X = Respon Siswa 

Sumber : Nurhayati (2013:21) 



Lembar  wawancara 

 

 

1. Apa kelebihan penggunaan strategi inkuiri dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada materi menulis teks laporan investigasi ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

2. Apa kelemahan penggunaan strategi inkuiri dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada materi menulis teks laporan investigasi ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Lembar Penilaian Tes Unjuk kerja 

 

Menuliskan dan mempresentasikan struktur  teks investigasi 

 

 

 

 

 

Catatan: Centang (v) pada bagian yang memenuhi kriteria.  

Penilaian: { total nilai : total kolom} x 10  

Contoh: {9:12} x 10 -0,75 x 10-7,5 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria  Sangat Baik  
(4)  

Baik  
(3)  

Cukup  
(2)  

Kurang  
(1)  

 

Informasi 

Umum  

Mampu 

menemukan 

informasi 

umum 

secara tepat, 

lengkap, dan 

benar.  

 

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

tepat, tetapi 

kurang 

lengkap.  

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

kurang tepat.  

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

tidak tepat.  

Fakta-fakta 

berdasarkan 

data.  

Merespon 

dan 

menerapkan 

komunikasi 

nonverbal 

dengan 

tepat.  

Merespon 

dengan tepat 

terhadap 

omunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

Membutuhk

an bantuan 

dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman.  

 

Kesimpulan  Mampu 

menemukan

kesimpulan 

secara tepat, 

lengkap dan 

benar  

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

cukuptepat, 

tetapi kurang 

lengkap 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

kurang tepat 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

tidak tepat  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lembar Penilaian Tes Unjuk kerja 

Menuliskan dan mempresentasikan struktur  teks investigasi 

 

No Nama 

Informasi 

umum 
Fakta-fakta Kesimpulan 

Ket 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Kelompok I 

 Hana Dwi P.C 

 Achmad Arya  

 Afifah Gusmin  

 Alhamdulillah  

 Anastasya 

 
 
√ 
 
 

 
 

    
√ 

 

     
√ 

 

  

 Kelompok II 

 Antarest Cheiza  

 Bagaskara Pramudya  

 Callista Najwa  

 Claudia Najma  

 Daudan 

  
√ 

 

           

 Kelompok III 

 Dio Andhara  

 Dwi Anisa  

 Ericha Rahman  

 Farhan Aldiyan  

 Febriansyah  

             

 Kelompok IV 

 Firsty Jasmin  

 Firsyah Ayu  

 Girindra  

 Intan Salma  

 Intan Surya  

             

 Kelompok V 

 Irfan Athaya  

 Jennifer S. 

 Juwita I. 

 Kenang Gusti  

 Maulidya S. 

             

 Kelompok VI 

 Michaela N. 

 Mochamad S.F 

 Muhammad Ary Satria 

Ramadhika 

 Muhammad Surya Febrian 

 Nadia Azzahra 

             

 Kelompok VII 

 Nadya Astriva 

 Nasywah Salsabila Alindi 

 Niko Rakha Pradana 

             



 Ramadhan Octo Pratama 

 Rian Firman Arfiansyah 

 Kelompok VIII 

 Tegar Irfansyah 

 Yasmine Aneira Putri 

 Nava Sadira Ziva 

 Ghifari Azriel 

 Ristilea Feriza Marta 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumen Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 
 
 
 



 
 
 

No 
Deskriptor 

 
ya tdk 

1. Saya merasa senang mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan strategi inkuiri 
√ 

 

2. Saya lebih mudah memahami materi menulis teks laporan 

investigasi dengan menggunakan strategi inkuiri 
√ 

 

3. Saya menjadi tertarik untuk belajar mandiri tentang materi 

menulis teks laporan investigasi dengan mengunakan strategi 

inkuiri 

√ 

 

4. Melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan strategi 

inkuiri, dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis teks 

laporan investigasi 

√ 

 

5. Pembelajaran dengan menggunakan strategi inkuiri, dapat 

meningkatkan  hasil belajar saya. 
√ 

 

6. Saya ingin strategi inkuiri ini dikembangkan pada pelajaran 

lain atau pada pembelajaran berikutnya yang sesuai. 
√ 

 

 
Rata-rata seluruh deskriptor (%) 

 

 

 
Kategori                                                                                   

  

 



 

 

 

 

 

HASIL PENILAIAN 

 SIKLUS 1 

 

  



 



  



 



  



 



  



 

 

 

 

 

HASIL PENILAIAN 

 SIKLUS 2 
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