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DOKUMENTASI 
 

 
Penilaian buku ajar oleh GPK. 

 

 
Penilaian buku ajar oleh guru reguler.  

 

 
Pre test pada ATG. 

 

 
Proses pembelajaran di kelas multi. 

 
Kegiatan apersepsi (fase relating) 

dalam CTL 
 

 
Kegiatan inti oleh guru reguler.  

 
Anak-anak membentuk kelompok. 

 

 
Pembelajaran di kelas 8. 
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Seorang ATG sedang mengutarakan 

pendapat. 

 
Kegiatan post-test. 

 
ATG sedang membuat kelompok di 

kelas multi. 
 

 
Post test di kelas 8 

 
Seorang ATG memperlihatkan piagam 

yang didapatkan. 
 

 
ATG sedang mencermati buku ajar.  
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PANDUAN PENGELOLAAN KELAS 

 

Pertemuan Pertama 
 

Kegiatan 
Peran 

Guru Reguler  GPK 
Kegiatan Awal: 
- Guru menyapa seluruh siswa secara informal dan 

meminta siswa yang masih belum duduk untuk kembali 
ke bangku masing-masing. Setelah siswa duduk rapi, guru 
berada di depan kelas dan melakukan salam yang lebih 
formal. 

- Siswa melakukan kegiatan doa multikultur sebelum 
memulai belajar. Guru menawarkan kepada peserta didik 
untuk memimpin doa.  

- Guru mengabsen siswa dan meminta peserta didik untuk 
mempersiapkan perlengkapan belajar. 

- Siswa menerima informasi tentang topik yang akan 
dibahas pada pertemua ini.  

- Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi 
yang harus dicapai, ruang  lingkup   materi,   tujuan, 
manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang 
akan dilaksanakan. 

Guru reguler 
memimpin di 
depan kelas 
secara klasikal. 
Guru reguler 
tetap 
memberikan 
perhatian 
kepada ATG 
agar tetap fokus 
dan tidak 
melakukan hal 
di luar kegiatan 
pembelajaran 
yang telah di 
desain.  

GPK 
melakuk
an 
penjelas
an 
kepada 
ATG 
secara 
personal
. 
Mengko
ndisikan 
ABK 
apabila 
belum 
kondusif
. 

- Guru bertanya kepada siswa tentang buku apa yang sedang dibaca, lalu mengerucut 
kepada topik membaca pemahaman. 

- Guru  mengaitkan (relating) teks yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Guru 
menjelaskan kepada siswa pentingnya membaca pemahaman karena bisa berpengaruh 
pada beberapa aspek kehidupan (topik tentang pentingnya kemampuan litersi di 
kehidupan sekarang). 

- Bagi siswa reguler, guru reguler menjelaskan tentang aneka macam topik kegiatan. 
(topik bisa dipilih sesuai jenjang kelas: misalnya tentang pentas seni, drama tradisional, 
bentuk-bentuk puisi lama, maupun cerita inspiratif). 

- Khusus bagi ATG, guru dibantu oleh GPK menghubungkan cerita kegiatan kerja bakti 
yang dilaksanakan sebelum melakukan pentas seni (TeoSC/ The End of Semester 
Celebration). Bantuan GPK hanya diberikan di awal, setelah itu ATG melakukan 
brainstorming secara mandiri. Brainstorming ini bisa dibantu dengan catatan singkat 
oleh GPK.  

Kegiatan Inti: 
Langkah 1. Relating 
- Guru  reguler dibantu GPK membagi peserta  didik  

menjadi beberapa kelompok yang terdiri 3-4 orang 
(Learning Community). 

- Pada mulanya, guru reguler membagi secara acak siswa 

Guru 
melakuk
an 
pembela
jaran 
secara 

GPK melakukan 
pendampingan 
kepada ATG.  
Pada awalnya 
ATG 
dikelompokkan 
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reguler dan siswa ATG. 
- Peserta didik dalam memperhatikan dan mengamati 

penjelasan yang diberikan guru yang terkait  dengan  
materi arti kata dan ungkapan yang digunakan. 

- Siswa ATG kemudian dikumpulkan berkelompok dengan 
bimbingan GPK.  

- GPK bercerita terkait kegiatan sebelum TeoSC di 
kelompok kecil (kelompok ATG).  

- Guru membagikan buku ajar kepada ATG  
- ATG  membaca petunjuk,  mengamati  buku ajar  (buku 

ajar  berisi  tentang permasalahan  yang  berhubungan  
dengan  arti kata dan ungkapan yang digunakan (ringan 
tangan dan berat tangan).  

- GPK membimbing ATG yang kesulitan memahami buku 
ajar. Bimbingan dilakukan secara sekilas. 

- Siswa reguler belajar dengan kurikulum reguler. 
- GPK memotivasi ATG dalam kelompok untuk menuliskan 

dan menanyakan permasalahan hal-hal yang belum 
dipahami dari masalah yang disajikan  dalam  buku ajar. 

- Guru reguler  mempersilahkan peserta didik dalam 
kelompok lain untuk memberikan  tanggapan, bila 
diperlukan guru memberikan bantuan komentar secara 
klasikal (Questioning). 

 
Langkah 2. Experiencing  
- Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-

masing berdasarkan petunjuk yang ada dalam buku ajar 
(misalkan: dalam buku ajar berisikan permasalahan dan 
langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta didik 
dalam kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan 
masalah berkaitan dengan arti kata dan ungkapan yang 
digunakan. 

- Peserta didik melakukan eksplorasi terhadap buku ajar 
(inquiry). 

- GPK memberikan contoh pengerjaan buku ajar 
(modelling) 

- ATG dalam kelompok melakukan sharing informasi yang 
terdapat dalam materi arti kata dan ungkapan yang 
digunakan. 

 
Langkah 3. Applying 
- ATG membahas dan berdiskusi tentang materi 

berdasarkan petunjuk buku ajar (constructivisme): 
- Mengerjakan soal arti kata dan ungkapan yang digunakan 

klasikal. 
Guru 
reguler 
membag
ikan LK 
dengan 
standar 
reguler. 

acak dengan 
anak reguler. 
Saat pembagian 
buku ajar, ATG 
dikelompokkan 
jadi satu. 
GPK melakukan 
pendampingan 
pada 
penggunaan 
buku ajar. GPK 
melakukan 
pendampingan 
secara sekilas.  
GPK meng-
handle 
kelompok ATG 
di kelas. 
Peneliti 
melakukan 
penilaian pada 
keterlibatan 
afektif dan 
psikomotor pada 
saat 
pembelajaran 
berlangsung 
(authentic 
assessment)  
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- Mengidentifikasi arti kata dan ungkapan yang digunakan 
- Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan 

arti kata dan ungkapan yang digunakan arti kata dan 
ungkapan yang digunakan 

- Peserta didik melakukan eksplorasi dengan membaca 
ulang buku ajar. 

- Guru reguler berkeliling mencermati peserta didik dalam 
kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang di 
alami peserta didik dan memberikan kesempatan untuk 
mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami 

- Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam  
kelompok  untuk  masalah-masalah  yang dianggap sulit 
oleh peserta didik 

- Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menyelesaikan soal dengan cermat dan teliti.   
 

Langkah 4. Cooperating 
- Guru meminta ATG untuk mendiskusikan cara yang 

digunakan untuk menemukan semua kemungkinan 
pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan 

- ATG dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 
guru untuk dapat mengaitkan, merumuskan, dan 
menyimpulkan tentang arti kata dan ungkapan yang 
digunakan. 

 
Langkah 5. Transfering  
- Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis 

dan lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari 
pada tingkat kelas atau tingkat kelompok mulai dari apa 
yang telah dipahami berkaitan dengan permasahan 
kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi dan 
pengamatan. 

- Siswa ATG ikut presentasi di depan kelas. 
- Semua peserta didik dan guru memberikan tanggapan dan 

menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi,memberikan tambahan informasi, 
melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. 

 
Refleksi (reflection) 
- Peserta  didik  melakukan  refleksi dan membuat 

kesimpulan secara lengkap, komprehensif dan dibantu 
guru dari materi yang yang telah dipelajari terkait arti kata 
dan ungkapan yang digunakan.  

- Siswa ATG kembali bergabung dengan siswa reguler. 
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- Guru reguler memberikan apresiasi atas partisipasi semua 
peserta didik.  

Kegiatan Akhir:.  
- GPK mengumpulkan buku ajar “SOBAT”. 
- Melaksanakan  post-test (lisan/ tanya jawab) terkait  

membaca pemahaman. 
- Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi 

pada pertemuan berikutnya 
- Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  

dipelajari,  guru  memberikan  arahan  untuk  mencari 
referensi  terkait  materi  yang  telah  dipelajari  baik 
melalui  buku-buku  atau internet. 

Guru reguler memimpin di 
depan kelas.   
GPK melakukan penjelasan 
kepada ATG secara 
personal.  
Post test dilakukan secara 
lisan untuk mengecek 
pemahaman ATG terkait 
arti kata dan ungkapan 
yang digunakan dalam 
buku ajar. 

Pertemuan Kedua 
 

Kegiatan 
Peran 

Guru 
Reguler  

GPK 

Kegiatan Awal: 
- Guru menyapa siswa secara informal dan meminta siswa 

yang masih belum duduk untuk kembali ke bangku 
masing-masing. Setelah siswa duduk rapi, guru berada di 
depan kelas dan melakukan salam yang lebih formal. 

Guru 
reguler 
memimpi
n di depan 
kelas.  

GPK 
melakukan 
penjelasan 
kepada ATG 
secara sekilas 

- Peserta didik melakukan kegiatan doa multikultur sebelum memulai belajar. Guru 
menawarkan kepada peserta didik untuk memimpin doa.  

- Guru mengabsen kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk 
mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 

- Guru menyampaikan kembali secara sekilas materi yang telah dipelajari pada pertemuan 
yang lalu.  

- Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
- Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi yang harus dicapai, ruang  

lingkup   materi,   tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian. 
- Guru bertanya kepada siswa tentang buku apa yang sedang dibaca, lalu mengerucut 

kepada topik membaca pemahaman. 
- Guru mengaitkan (relating) teks yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Guru 

menjelaskan kepada siswa pentingnya membaca pemahaman, misalnya dalam 
memahami bacaan di koran, flyer, spanduk.  

- Khusus bagi ATG, guru dibantu oleh GPK menghubungkan cerita kegiatan kerja bakti 
yang dilaksanakan sebelum melakukan pentas seni (TeoSC/ The End of Semester 
Celebration) ditambah dengan pembahasan pentingnya tekun dan disiplin di kelas. 
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Kegiatan Inti: 
Langkah 1. Relating 
- Guru  menjelaskan materi umum secara klasikal baik bagi siswa 

reguler ataupun ATG.. 
- Peserta didik dalam memperhatikan dan mengamati penjelasan yang 

diberikan guru yang terkait  dengan  makna tersurat dan tersirat. 
- GPK membagikan buku ajar dan peserta didik membaca petunjuk,  

mengamati  buku ajar  (buku ajar  berisi  tentang permasalahan  yang  
berhubungan  dengan  makna tersurat dan makna tersirat. 

- Untuk memabaca secara sekilas buku ajar. GPK dengan berkeliling 
melakukan pendampingan kepada ATG. 

 
Langkah 2. Experiencing  
- Siswa reguler melakukan pembelajaran klasikal. Guru reguler 

memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan.  
- Guru reguler menyapa ATG secara personal untuk mencermati buku 

ajar dan mengerjakan soal di buku ajar. 
- Peserta didik melakukan diskusi bersama GPK tentang petunjuk yang 

ada dalam buku ajar (misalkan: dalam buku ajar berisikan 
permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta 
didik dalam kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan 
masalah berkaitan dengan makna tersurat dan makna tersirat. 

 
Langkah 3. Applying  
- Saat siswa reguler mengerjakan LK yang dipersiapkan, guru GPK 

mengumpulkan ATG (maksimal 2 ATG) untuk membahas soal.  
- Peserta didik masing-masing kelompok dalam kelompok juga 

membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan 
petunjuk buku ajar. 

- Peserta didik melakukan eksplorasi yang diharapkan mengaitkan 
dengan kehidupan nyata 

- Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan 
menemukan berbagai kesulitan yang di alami peserta didik dan 
memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum 
dipahami 

- Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam  kelompok  
untuk  masalah-masalah  yang dianggap sulit oleh peserta didik 

- Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasahan dengan cermat dan teliti.  
. 

Langkah 4. Cooperating 
- Masih dalam kelompok ATG, Guru meminta peserta didik untuk 

mendiskusikan cara yang digunakan untuk menemukan semua 

Guru 
melak
ukan 
pembe
lajaran 
secara 
klasika
l.  

GPK 
melak
ukan 
penda
mping
an 
kepada 
ATG. 
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kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan 
- Peserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan 

guru untuk dapat mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan 
tentang makna tersurat dan makna tersirat. 

- Peserta didik dalam kelompok menyelesaikan tugas  yang diberikan 
terkait makna tersurat dan makna tersirat. 

 
Langkah 5. Transfering  
- Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 

menganalisis hasil pendapat untuk mengkonfirmasi,memberikan 
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan 
lainnya. 

 
Refleksi 
- Peserta  didik  melakukan  refleksi dibantu guru dari materi yang 

telah dipelajari terkait arti kata dan ungkapan yang digunakan. 
- Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua peserta didik.  
Kegiatan Akhir: 
- Melaksanakan  post-test  terkait  membaca pemahaman. 
- Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 

pertemuan berikutnya 
- Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  guru  

memberikan  arahan  untuk  mencari referensi  terkait  materi  yang  
telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  atau  mencari  di internet. 

Guru 
reguler 
memi
mpin 
di 
depan 
kelas.  

GPK 
melak
ukan 
penjel
asan 
kepada 
ATG 
secara 
person
al. 

Pertemuan Ketiga 
Kegiatan Peran 

Guru 
Regul

er  

GPK  

Kegiatan Awal: 
- Guru menyapa siswa secara informal dan meminta siswa yang masih 

belum duduk untuk kembali ke bangku masing-masing. Setelah 
siswa duduk rapi, guru berada di depan kelas dan melakukan salam 
yang lebih formal.  

- Peserta didik melakukan kegiatan doa multikultur sebelum memulai 
belajar. Guru menawarkan kepada peserta didik untuk memimpin 
doa. Apabila tidak ada yang bersedia, guru meminta seorang peserta 
didik secara acak untuk memimpin.  

Guru 
reguler 
memi
mpin 
di 
depan 
kelas.  

GPK 
melak
ukan 
penjel
asan 
kepada 
ATG 
secara 
person
al. 

- Guru mengabsen kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk 
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mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. 
- Guru menyampaikan kembali secara sekilas materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

yang lalu.  
- Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan secara 

umum.  
- Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi yang harus dicapai, ruang  

lingkup   materi,   tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan 
dilaksanakan. 

- Guru bertanya kepada siswa tentang buku apa yang sedang dibaca, lalu mengerucut 
kepada topik membaca pemahaman. 

- Guru mengaitkan (relating) teks yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Guru 
menjelaskan kepada siswa pentingnya membuat kesimpulan yang benar. 

Khusus bagi ATG, guru dibantu oleh GPK bercerita tentang legenda wedang uwuh. 
Kegiatan Inti: 
Langkah 1. Relating. 
- Peserta   didik     mengamati tayangan  sebuah legenda. 
- Guru membagikan buku ajar dan peserta didik membaca petunjuk,  

mengamati  buku ajar  (buku ajar  berisi  tentang permasalahan  
yang  berhubungan  dengan  membuat kesimpulan. 

- Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan 
dan menanyakan permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari 
masalah yang disajikan  dalam  buku ajar  serta  guru  
mempersilahkan peserta didik dalam kelompok lain untuk 
memberikan  tanggapan,  bila  diperlukan  guru memberikan 
bantuan komentar secara klasikal 

 
Langkah 2. Experiencing 
- Peserta didik dikumpulkan jadi satu melingkar di lantai untuk 

membuat naskah drama tadisional secara umum.  
- Meja kursi ditata di samping kelas. 
- Peserta didik melakukan diskusi berdasarkan petunjuk yang ada 

dalam buku ajar (misalkan: dalam buku ajar berisikan 
permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta meminta 
peserta didik dalam kelompok untuk bekerja sama untuk 
menyelesaikan masalah berkaitan dengan arti kata dan ungkapan 
yang digunakan 

- Peserta didik brainstorming dengan cara sharing information, dan 
klarifikasi informasi tentang permasalahan yang terdapat dalam 
membuat kesimpulan.  

 
Langkah 3. Applying 
- ATG membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan 

petunjuk buku ajar. 
- Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan 

Guru 
melakuk
an 
pembela
jaran 
secara 
klasikal. 

GPK 
melakuk
an 
pendam
pingan 
kepada 
ATG. 
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kemampuan membuat kesimpulan.  
- Guru berkeliling mencermati peserta didik menemukan berbagai 

kesulitan yang di alami peserta didik dan memberikan kesempatan 
untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami 

- Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam  kelompok  
untuk  masalah-masalah  yang dianggap sulit oleh peserta didik 

- Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menyelesaikan permasahan dengan cermat dan teliti.   
 

Langkah 4. Cooperating 
- Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang 

digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan 
masalah terkait masalah yang diberikan 

- Peserta didik dengan bimbingan guru untuk dapat mengaitkan, 
merumuskan, dan menyimpulkan tentang materi drama 
tradisional.. 

- Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi 
penyelesaian masalah yang diberikan terkait materi drama 
tradiosional.  

 
Langkah 5. Transfering  
- Beberapa perwakilan menyajikan secara tertulis dan lisan hasil 

pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau 
tingkat kelompok mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan 
dengan permasahan kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil 
diskusi dan pengamatan 

- Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan 
menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk 
mengkonfirmasi,memberikan tambahan informasi, melengkapi 
informasi ataupun tanggapan lainnya. 

 
Langkah 6. Refleksi 
- Peserta  didik  melakukan  refleksi,  resume  dan membuat 

kesimpulan secara lengkap, komprehensif dan dibantu guru dari 
materi yang yang telah dipelajari.  

- Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua peserta didik.  
Kegiatan Akhir: 
- Melaksanakan  post-test  terkait  membaca pemahaman kepada 

ATG. Siswa reguler mengerjakan tugas lain yang diberikan guru 
reguler.  

- Post test pada pertemuan ketiga ini sekaligus menjadi post test 
terakhir untuk menentukan peningkatan yang terjadi. 

- Peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada 

Guru 
reguler 
memim
pin di 
depan 
kelas. 
Guru 

GPK 
melakuk
an 
penjelas
an 
kepada 
ATG 
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pertemuan berikutnya 
- Untuk  memberi  penguatan  materi  yang  telah  dipelajari,  guru  

memberikan  arahan  untuk  mencari referensi  terkait  materi  
yang  telah  dipelajari  baik melalui  buku-buku  di  perpustakaan  
atau  mencari  di internet. 

reguler 
melakuk
an 
pembela
jaran 
untuk 
anak-
anak 
reguler. 

secara 
personal
.  
Post test 
yang 
digunak
an 
hanya 
dilakuka
n oleh 
ATG. 
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Penilaian Validator 

Angket  

Penilaian Validator 
Rumus Interval 

Skor 
Nilai  Kategori Jumlah 

Nilai 
X >    + 1,5     X > 28 A Sangat valid 

 
   +    < X ≤    + 1,5     26 <x ≤ 28 B Valid 
   - 0,5    < X ≤    +      19 <x ≤ 26 C Cukup valid  

   - 1,5    < X ≤              14 <x ≤ 19 D Kurang valid 
X ≤    - 1,5     X ≤ 44 E Tidak valid 

 

Observasi 

Penilaian Validator 
Rumus Interval 

Skor 
Nilai  Kategori Jumlah 

Nilai 
X >    + 1,5     X > 28 A Sangat valid 

 
   +    < X ≤    + 1,5     26 <x ≤ 28 B Valid 
   - 0,5    < X ≤    +      19 <x ≤ 26 C Cukup valid  

   - 1,5    < X ≤              14 <x ≤ 19 D Kurang valid 
X ≤    - 1,5     X ≤ 44 E Tidak valid 

 

Wawancara 

Penilaian Validator 
Rumus Interval 

Skor 
Nilai  Kategori Jumlah 

Nilai 
X >    + 1,5     X > 24 A Sangat valid 

 
   +    < X ≤    + 1,5     22 <x ≤ 24 B Valid 
   - 0,5    < X ≤    +      16 <x ≤ 22 C Cukup valid  

   - 1,5    < X ≤              12 <x ≤ 16 D Kurang valid 
X ≤    - 1,5     X ≤ 12 E Tidak valid 

 

Tes 

Penilaian Validator 
Rumus Interval 

Skor 
Nilai  Kategori Jumlah 

Nilai 
X >    + 1,5     X > 40 A Sangat valid 

 
   +    < X ≤    + 1,5     37 <x ≤ 40 B Valid 
   - 0,5    < X ≤    +      27 <x ≤ 37 C Cukup valid  

   - 1,5    < X ≤              20 <x ≤ 27 D Kurang valid 
X ≤    - 1,5     X ≤ 20 E Tidak valid 
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Validasi materi 

Penilaian Validator 
Rumus Interval Skor Nilai  Kategori Jumlah 

Nilai 
X >    + 1,5     X > 108 A Sangat baik 

 
   +    < X ≤    + 1,5     99 <x ≤ 108 B Baik 
   - 0,5    < X ≤    +      75 <x ≤ 99 C Cukup baik 

   - 1,5    < X ≤              54 <x ≤75 D Kuran 
X ≤    - 1,5     X ≤ 54 E Sangat kurang 

 

Validasi media 

Penilaian Validator 
Rumus Interval Skor Nilai  Kategori Jumlah 

Nilai 
X >    + 1,5     X >96 A Sangat baik 

 
   +    < X ≤    + 1,5     88<x ≤96 B Baik 
   - 0,5    < X ≤    +      73<x ≤ 88 C Cukup baik 

   - 1,5    < X ≤              64 <x ≤73 D Kuran 
X ≤    - 1,5     X ≤ 64 E Sangat kurang 
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Daftar Indikator dan Pedoman Penyekoran Observasi 
 
 

1. Anak menyukai cara mengajar guru reguler 
Skala Nilai Kriteria 

1 Tidak memuat empat komponen atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) terlihat tersenyum/ sumringah ketika guru sedang memberikan 
instruksi,  

2) tidak mengeluarkan kata-kata penolakan terhadap instruksi yang 
diberikan oleh guru.  

3) berkata-kata baik ketika ditanya oleh guru,  
4) bersedia diberi saran dengan memberikan respons positif (menatap 

guru, ekspresi menyenangkan),  
5) gesture tidak lemas ketika sedang diajar oleh guru.  

 
2. Anak menyukai cara pembimbingan oleh  GPK 
Skala Nilai Kriteria 

1 Tidak memuat empat komponen   atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) terlihat tersenyum/ sumringah ketika GPK sedang memberikan instruksi, 
2) tidak mengeluarkan kata-kata penolakan terhadap instruksi yang 

diberikan oleh GPK, 
3) berkata-kata baik ketika ditanya oleh GPK,  
4) bersedia diberi saran dengan memberikan respons positif (menatap guru, 

ekspresi menyenangkan), 
5) gesture tidak lemas ketika sedang didampingi. 

 
3. Anak menyukai buku ajar yang digunakan 
Skala Nilai Kriteria  

1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak membuka buku ajar tanpa diminta  
2) Anak mencermati isi dari buku ajar dengan saksama 
3) Anak berkomentar positif terkait isi dari buku ajar  
4) Anak membaca buku ajar secara sekilas tanpa diminta 
5) Anak terkesan ingin memiliki buku ajar, misalnya dengan meminta izin 

membawa pulang buku ajar atau meminta izin memiliki buku ajar.     
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4. Anak menyukai pelajaran membaca pemahaman  
Skala Nilai Kriteria 

1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak terlihat tersenyum/ sumringah ketika sedang pembelajaran, 
2) Berkata-kata baik ketika sedang dibimbing GPK,  
3) Bersedia diberi saran dengan memberikan respons positif (menatap 

guru, ekspresi menyenangkan), 
4) Gesture tidak lemas ketika sedang pembelajaran. 
5) Anak mempersiapkan peralatan pelajaran tanpa diminta. 

 
5. Anak menyukai apabila ada yang mengajaknya dalam satu tim. 

Skala Nilai Kriteria  
1 Tidak memuat empat komponen   dari 1-4 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-4 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-4 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-4 
5 Memuat semua komponen berikut ini: 

1) anak ikut bergabung ketika diajak dalam satu kelompok oleh teman,  
2) anak merespons/ menjawab positif ketika diajak berdiskusi/ ngobrol oleh 

teman,  
3) anak menunjukkan ekspresi muka wajah yang menyenangkan ketika diajak 

bergabung,  
4) anak bersikap ramah kepada teman satu kelompok . 

 
6. Anak menyukai kegiatan diskusi dengan teman 
Skala Nilai Kriteria 

1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak memperhatikan teman yang sedang berpendapat, 
2) Anak merespon pendapat teman secara positif, 
3) Anak memberikan pendapat sesuai dengan topik, 
4) Anak memberikan pendapat dengan percaya diri, 
5) Anak memberikan pendapat dengan dengan mandiri (tanpa suruhan 

GPK/ guru reguler)     
 
7. Anak menyukai apabila ada teman yang memberikan pendapat 

Skala Nilai Kriteria 
1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 
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1) Anak memberikan kesempatan kepada teman untuk berpendapat, 
2)  Anak memperhatikan teman yang sedang berpendapat, 
3) Anak merespon pendapat teman secara positif, 
4) Anak tidak memotong pembicaraan teman, 
5) Anak tidak mengerjakan aktivitas lain yang merusak konsentrasi teman 

yang sedang berpendapat (misalnya menyeletuk tidak jelas, glodakan, 
dll).  

 
8. Anak menyukai tugas yang diberikan guru 

Skala Nilai Kriteria 
1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak terlihat tersenyum/ sumringah ketika diberi tugas oleh guru/ GPK, 
2) Anak mempersiapkan peralatan pelajaran tanpa diminta, 
3) Berkata-kata baik ketika sedang dibimbing GPK,  
4) Bersedia diberi saran dengan memberikan respons positif (menatap guru, 

ekspresi menyenangkan), 
5) Gesture tidak lemas ketika sedang mengerjakan tugas. 

 
9. Anak menyukai tugas mencari  makna tersirat. 

Skala Nilai Kriteria 
1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1)  Anak terlihat tersenyum/ sumringah ketika diberi tugas oleh guru/ GPK, 
2) Anak mempersiapkan peralatan pelajaran tanpa diminta, 
3) Berkata-kata baik ketika sedang dibimbing GPK,  
4) Bersedia diberi saran dengan memberikan respons positif (menatap guru, 

ekspresi menyenangkan), 
5) Gesture tidak lemas ketika sedang mengerjakan tugas mencari makna 

tersirat. 
 

 
10. Anak menyukai tugas mencari makna tersurat 

Skala Nilai Kriteria 
1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak terlihat tersenyum/ sumringah ketika diberi tugas oleh guru/ GPK, 
2) Anak mempersiapkan peralatan pelajaran tanpa diminta, 
3) Berkata-kata baik ketika sedang dibimbing GPK,  
4) Bersedia diberi saran dengan memberikan respons positif (menatap guru, 
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ekspresi menyenangkan), 
5) Gesture tidak lemas ketika sedang mengerjakan tugas mencari makna 

tersurat. 
 

 
11. Anak menyukai tugas mencari kesimpulan teks. 

Skala Nilai Kriteria 
1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1)  Anak terlihat tersenyum/ sumringah ketika diberi tugas oleh guru/ GPK, 
2) Anak mempersiapkan peralatan pelajaran tanpa diminta, 
3) Berkata-kata baik ketika sedang dibimbing GPK,  
4) Bersedia diberi saran dengan memberikan respons positif (menatap guru, 

ekspresi menyenangkan), 
5) Gesture tidak lemas ketika sedang mengerjakan tugas mencari kesimpuan 

teks. 
 
12. Anak mengikuti instruksi guru reguler dan GPK saat pembelajaran  

Skala Nilai Kriteria 
1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak terlihat tersenyum/ sumringah ketika diberi instruksi oleh guru/ 
GPK, 

2) Anak mempersiapkan peralatan pelajaran tanpa diminta, 
3) Berkata-kata baik ketika sedang dibimbing GPK,  
4) Bersedia diberi saran dengan memberikan respons positif (menatap guru, 

ekspresi menyenangkan), 
5) Gesture tidak lemas ketika sedang mengerjakan intsruksi.  

 
13. Anak mampu menjawab pertanyaan arti kata dan ungkapan yang digunakan 

Skala Nilai Kriteria  
1 Anak dibimbing GPK namun tidak mau menjawab (pasif) 
2 Anak dibimbing GPK, menjawab dengan ragu-ragu, waktu menjawab lebih dari 

7 menit, dan jawaban tidak tepat. 
3 Anak mampu menjawab pertanyaan arti kata dan dengan tepat, menjawab 

kurang percaya diri, waktu menjawab lebih dari7 menit menit, dan menjawab 
dengan bantuan GPK. 

4 Anak mampu menjawab pertanyaan arti kata dan dengan tepat, menjawab 
dengan percaya diri, waktu menjawab antara 5-7 menit menit, dan tanpa 
bantuan GPK. 

5  Anak mampu menjawab pertanyaan arti kata dan dengan tepat, menjawab 
dengan percaya diri, waktu menjawab antara 3-5 menit, dan tanpa bantuan 
GPK. 
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14. Anak mampu menjawab pertanyaan makna tersurat dan makna tersirat 

Skala Nilai Kriteria  
1 Anak dibimbing GPK namun tidak mau menjawab (pasif) 
2 Anak dibimbing GPK, menjawab dengan ragu-ragu, waktu menjawab lebih 

dari 7 menit, dan jawaban tidak tepat. 
3 Anak mampu menjawab pertanyaan makna tersurat-tersirat dan dengan tepat, 

menjawab kurang percaya diri, waktu menjawab lebih dari7 menit menit, dan 
menjawab dengan bantuan GPK. 

4 Anak mampu menjawab pertanyaan tersurat-tersirat dan dengan tepat, 
menjawab dengan percaya diri, waktu menjawab antara 5-7 menit menit, dan 
tanpa bantuan GPK. 

5  Anak mampu menjawab pertanyaan tersurat-tersirat dan dengan tepat, 
menjawab dengan percaya diri, waktu menjawab antara 3-5 menit, dan tanpa 
bantuan GPK. 

 
15. Anak mampu menceritakan kesimpulan bacaan yang dibaca  

Skala Nilai Kriteria  
1 Anak dibimbing GPK namun tidak mau menjawab (pasif) 
2 Anak dibimbing GPK, menjawab dengan ragu-ragu, waktu menjawab lebih 

dari 7 menit, dan jawaban tidak tepat. 
3 Anak mampu membuat pertanyaan kesimpulan dan dengan tepat, menjawab 

kurang percaya diri, waktu menjawab lebih dari 7 menit menit, dan menjawab 
dengan bantuan GPK. 

4 Anak mampu membuat kesimpulan dan dengan tepat, menjawab dengan 
percaya diri, waktu menjawab antara 5-7 menit menit, dan tanpa bantuan GPK. 

5  Anak mampu membuatkesimpulan dan dengan tepat, menjawab dengan 
percaya diri, waktu menjawab antara 3-5 menit, dan tanpa bantuan GPK. 

 
16. Anak ke kelas dengan membawa perlengkapan belajar.  

Skala Nilai Kriteria 
1 Tidak memuat empat komponen   dari 1-4 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-4 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-4 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-4 
5 Siswa menyiapkan peralatan belajar  

1) dengan mandiri,  
2) lengkap,  
3) tepat, dan  
4) di awal waktu.  

 
17. Anak datang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 

Skala Nilai Kriteria  
1 Tidak memuat empat komponen  
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-4 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-4 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-4 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak datang tepat waktu, 
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2) Anak tahu jadwal pelajaran yang akan berlangsung, 
3) Anak mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, 
4) Izin apabila ingin ke luar/ ke kamar mandi 

 
18. Anak bersikap tenang dan tidak mengganggu orang lain. 

Skala Nilai Kriteria  
1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak tidak ribut sendiri di kelas (mengomentari teman, bercerita di luar 
topik, dll) saat mengerjakan tugas, 

2) Anak tidak melakukan aktivitas fisik lain di luar pembelajaran, 
3) Anak tetap di bangku saat dibimbing, 
4) Anak tetap tenang saat tugas telah selesai dikerjakan, 
5) Anak tidak berkali-kali meminjam peralatan belajar kepada teman.     

 
19. Anak bersikap proaktif saat pembelajaran  

Skala Nilai Kriteria  
1 Tidak memuat empat komponen  atau lebih dari 1-5 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-5 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-5 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-5 
5 Terdapat semua komponen, yaitu: 

1) Anak memberikan respon apabila ditanya, 
2) Anak mendengarkan instruksi guru, 
3) Anak paham pada instruksi yang diberikan, 
4) Anak melaksanakan instruksi guru, 
5)  Anak bersedia merevisi hasil pekerjaan apabila diberikan saran oleh GPK/ 

guru. 
 
 
20. Anak fokus saat membaca teks 

Skala Nilai Kriteria 
1 Tidak memuat empat komponen   dari 1-4 
2 Tidak memuat tiga komponen dari 1-4 
3 Tidak memuat dua komponen dari 1-4 
4 Tidak memuat salah satu  komponen dari 1-4 
5 Memuat semua komponen berikut ini: 

1) tekun membaca,  
2) tidak terganggu oleh teman lain,  
3) tidak ngobrol,  
4) tahu instruksi tugas yang sedang dikerjakan. 
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Observasi Keterlibatan Siswa  

 

Nama siswa yang diamati  : …………………………….. 

Kelas     : …………………………….. 

Hari/ Tanggal pengamatan  : …………………………….. 

 

A. Petunjuk 

1. Berilah nilai untuk setiap aspek yang diamati sesuai dengan kenyataan yang 

saudara/I amati. 

2. Pemberian nilai dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√)  pada kolom kriteria. 

3. Untuk memperjelas pengamatan, catatlah hal hal yang penting dan relevan 

sehubungan dengan aspek yang diamati dalam kolom keterangan.  

4. Observasi dilakukan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

kompetensi membaca pemahaman.  

 

B. Skala Penilaian 

Skor Kualifikasi 

5 Sangat Baik (SB) 

4 Baik (B) 

3 Cukup (C) 

2 Kurang (K) 

1 Sangat Kurang (SK) 

C. Aspek yang diamati 

No. Indikator Skor Keterangan (diisi 
dengan perilaku 
yang menonjol dari 
anak saat observasi) 

1 2 3 4 5 

Reaksi emosi di kelas, sekolah, dan guru 
1 Anak menyukai cara mengajar 

guru reguler 
      

 
 

2 Anak menyukai cara 
pembimbingan oleh GPK 
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3 Anak menyukai buku ajar yang 
digunakan 

      
 
 

4 Anak menyukai pelajaran 
membaca pemahaman 

      
 
 

Keikutsertaan 
5 Anak menyukai apabila ada yang 

mengajaknya dalam satu tim.  
      

 
 

6 Anak menyukai kegiatan diskusi 
dengan teman 

      
 
 

7 Anak menyukai apabila ada 
teman yang memberikan 
pendapat 

      
 
 

Nilai 
8 Anak menyukai tugas yang 

diberikan guru reguler/ GPK 
      

 
 

9 Anak menyukai tugas mencari  
makna tersirat. 

      
 
 

10 Anak menyukai tugas mencari 
makna tersurat 

      
 
 

11 Anak menyukai tugas mencari 
kesimpulan teks. 

      
 
 

Perilaku Positif 
12 Anak mengikuti instruksi guru 

reguler dan GPK saat 
pembelajaran 

      
 
 

13 Anak mampu menjawab 
pertanyaan arti kata dan 
ungkapan yang digunakan 

      
 
 

14 Anak mampu menjawab 
pertanyaan makna tersurat dan 
makna tersirat 

      
 
 

15 Anak mampu menceritakan 
kesimpulan bacaan yang dibaca 

      
 
 

16 Anak ke kelas dengan membawa 
perlengkapan belajar. 

      
 
 

Tidak berperilaku yang mengacau 
17 Anak datang mengikuti kegiatan       
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pembelajaran di kelas 
 
 

 
 

18 Anak bersikap tenang dan tidak 
mengganggu orang lain. 

      
 
 

Terlibat dalam pembelajaran 
19 Anak bersikap proaktif saat 

pembelajaran 
      

 
 

20 Anak fokus saat membaca teks       
 
 

 

Catatan tambahan:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pengamat 
 
 
 
 
 
 

......................... 
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R TABEL 0,361 

No. Item Pearson 
Correlation  

r  
Tabel 

Keterangan 

Item 1 -0,317 0,361 Tidak valid 
Item 2 -0,317 0,361 Tidak valid 
Item 3 0,771 0,361 Valid  
Item 4 0,771 0,361 Valid  
Item 5 0,838 0,361 Valid  
Item 6 0,771 0,361 Valid  
Item 7 0,771 0,361 Valid  
Item 8 -0,317 0,361 Tidak valid 
Item 9 0,838 0,361 Valid 
Item 10  0,838 0,361 Valid 
Item 11  -0,244 0,361 Tidak valid 
Item 12  0,107 0,361 Tidak valid 
Item 13  0,691 0,361 Valid 
Item 14 0,529 0,361 Valid  
Item 15  0,838 0,361 Valid  
Item 16  0,771 0,361 Valid  
Item 17  0,771 0,361 Valid  
Item 18  0,771 0,361 Valid  
Item 19  0,769 0,361 Valid  
Item 20  0,838 0,361 Valid  
Item 21  0,637 0,361 Valid  
Item 22  0,637 0,361 Valid  
Item 23  0,838 0,361 Valid  
Item 24  0,637 0,361 Valid  
Item 25  0,838 0,361 Valid  
Item 26  0,637 0,361 Valid  
Item 27  0,637 0,361 Valid  
Item 28  0,637 0,361 Valid  
Item 29  0,838 0,361 Valid  
Item 30  0,637 0,361 Valid  
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 7 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 7 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.915 30 

 
  



172 
 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

item1 .57 .535 7 

item2 .57 .535 7 

item3 .57 .535 7 

item4 .57 .535 7 

item5 .86 .378 7 

item6 .57 .535 7 

item7 .57 .535 7 

item8 .57 .535 7 

item9 .86 .378 7 

item10 .86 .378 7 

item11 .86 .378 7 

item12 .71 .488 7 

item13 .43 .535 7 

item14 .57 .535 7 

item15 .57 .535 7 

item16 .86 .378 7 

item17 .57 .535 7 

item18 .57 .535 7 

item19 .57 .535 7 

item20 .71 .488 7 

item21 .86 .378 7 

item22 .71 .488 7 

item23 .71 .488 7 

item24 .86 .378 7 

item25 .71 .488 7 

item26 .86 .378 7 

item27 .71 .488 7 

item28 .71 .488 7 

item29 .86 .378 7 

item30 .71 .488 7 



173 
 



174 
 

 

 



175 
 

 

 

 

 



176 
 

 

 

 

 


