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SARI 
 
 

Rofiqoh, Ferdina. 2009. Penggunaan Strategi Belajar Peta Konsep Model Rantai 
Kejadian untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Petunjuk Pada Siswa 
Kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 
Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suparyanto, 
Pembimbing II: Deby Luriawati N, SPd, MPd. 

Kata kunci: keterampilan menulis, menulis petunjuk, strategi belajar peta 
konsep model rantai kejadian 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling 
tinggi tingkatannya. Penguasaan unsur-unsur tulisan serta kosakata dan struktur 
tata bahasa merupakan aspek pemerolehan keterampilan dalam kemampuan 
menulis. Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang terdapat dalam 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Dasar (SD) kelas IV 
adalah keterampilan menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan 
tentang cara membuat sesuatu. Pembelajaran menulis petunjuk dengan 
menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian merupakan suatu 
upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa. Strategi belajar peta konsep 
merupakan suatu alternatif untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara 
konsep-konsep dalam bentuk proposisi. Untuk membuat suatu peta konsep, siswa 
dilatih mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan 
menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola logis. Peneliti mencoba 
menggabungkan strategi belajar peta konsep dengan model rantai kejadian 
dikarenakan terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk 
meningkatkan keterampilan menulis petunjuk. Peta konsep rantai kejadian dapat 
digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam 
suatu prosedur, atau tahap dalam suatu proses. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat permasalahan 
yaitu (1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis petunjuk pada siswa 
kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang dengan menggunakan strategi 
belajar peta konsep model rantai kejadian? (2) Bagaimanakah perubahan perilaku 
siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang setelah pembelajaran 
menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 
kejadian ke arah yang lebih baik atau tidak? Tujuan penelitian ini adalah (1) 
Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis petunjuk pada siswa kelas IV 
MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang dengan menggunakan strategi belajar peta 
konsep model rantai kejadian, (2) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa 
kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang setelah mengikuti pembelajaran 
menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 
kejadian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar 
terhadap perkembangan ilmu bahasa, khususnya mengenai keterampilan 
berbahasa yang berupa keterampilan menulis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan menulis petunjuk siswa 
kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang setelah mengikuti pembelajaran 
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dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian 
mengalami peningkatan. Hasil tes prasiklus yaitu sebelum tindakan penelitian 
dilakukan, menunjukan bahwa rata-rata nilai yang dicapai adalah  46,82 atau 
sebesar 46,82%. Pada siklus I rata-rata nilai yang dicapai menjadi 56,18 atau 
sebesar 56,18%, antara tes prasiklus dengan siklus I terjadi peningkatan sebesar 
9,36%. Pada siklus II rata-rata nilai mengalami peningkatan sebesar 14,96% 
menjadi 71,14 atau 71,14%. 

Perilaku siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang setelah 
mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar 
peta konsep model rantai kejadian. Perilaku-perilaku siswa ini dapat dibuktikan 
dengan data nontes yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 
(foto) yang diambil pada siklus I dan siklus II. Berdasarkan data observasi pada 
siklus I kegiatan pembelajaran siswa terlihat kurang bersemangat. Sebagian siswa 
masih merasa kesulitan dalam memahami materi, serta belum dapat 
menyesuaikan diri dengan strategi pembelajaran yang diterapkan peneliti. 
Sementara itu, pada siklus II terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih 
baik. Siswa terlihat lebih aktif dan tidak monoton serta bersemangat dalam 
mengikuti proses pembelajaran yang diterapkan.  

Data di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran menulis petunjuk 
dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dapat 
meningkatkan perilaku positif siswa dan dapat mengubah perilaku negatif siswa 
ke arah yang lebih baik. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian disarankan agar (1) para guru 
bahasa Indonesia sebaiknya menggunakan strategi belajar peta konsep model 
rantai kejadian karena terbukti dapat mendorong siswa aktif berpikir dan berusaha 
serta mempermudah proses pembelajaran menulis petunjuk, (2) para peneliti 
dalam bidang pendidikan dan bahasa dapat melakukan penelitian serupa dengan 
memadukan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dengan strategi 
pembelajaran lainnya, sehingga didapatkan berbagai alternatif lain untuk 
pembelajaran menulis petunjuk yang mampu meningkatkan kemampuan siswa ke 
arah yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu. Terdapat dua macam cara untuk berkomunikasi, diantaranya komunikasi 

langsung dan tidak langsung. Kegiatan mendengar (menyimak) dan berbicara 

dikenal sebagai komunikasi secara langsung, sedangkan kegiatan menulis dan 

membaca dikatakan sebagai komunikasi tidak langsung. Menulis merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara 

tidak langsung. Dalam sebuah pembelajaran, diperlukan suatu strategi 

pembelajaran. Begitu pula dengan pembelajaran menulis. Strategi dapat diartikan 

sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian. 

Secara umum strategi diartikan suatu cara, teknik, taktik, atau siasat yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Strategi pembelajaran menjelaskan komponen umum dari suatu set 

bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-

bahan tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. 

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling 

mempengaruhi dan berhubungan satu sama lainnya. Keempat komponen tersebut 

adalah membaca (reading skills), menulis (writing skills), menyimak (listening 

skills), dan berbicara (speaking skills). Menulis merupakan suatu proses kreatif 
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yang lebih banyak melibatkan cara berpikir menyebar dibandingkan memusat. 

Ada tiga komponen yang tergabung dalam keterampilan menulis, yaitu 

penguasaan bahasa tulis, penguasaan isi karangan, dan penguasaan tentang jenis-

jenis tulisan. Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan 

gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. 

Pada dasarnya menulis merupakan lambang bunyi bahasa yang diucapkan. 

Akan tetapi, ragam bahasa tulis memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dalam 

beberapa hal berbeda dengan ragam lisan. Penguasaan unsur-unsur tulisan serta 

kosakata dan struktur tata bahasa merupakan aspek pemerolehan keterampilan 

dalam kemampuan menulis. Sekarang ini, evaluasi terhadap kemampuan menulis 

lebih ditekankan kepada kemampuan berkomunikai secara tertulis. Aspek-aspek 

yang diperhatikan terutama adalah kejelasan dalam mengemukakan gagasan, 

pilihan kata, organisasi paragraf dan keterbacaan teks. 

Berbahasa pada dasarnya adalah proses interaktif komunikatif yang 

menekankan pada aspek-aspek bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa 

merupakan keterpaduan dari beberapa aspek. Salah satu aspek keterampilan 

berbahasa yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Sekolah Dasar (SD) kelas IV adalah keterampilan menulis petunjuk untuk 

melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu. Menulis 

merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung. Dalam kegiatan menulis, penulis harus memperhatikan 

struktur bahasa, kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara 
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otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan terus 

menerus. 

Tujuan dari sebuah pengajaran bahasa di sekolah adalah meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Bahasa 

memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 

peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan 

perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tertentu, 

dan menemukan kemampuan analisis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Standar kompetensi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, 

dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Standar kompetensi merupakan dasar  bagi peserta didik untuk memahami 

dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. Dengan standar 

kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia ini diharapkan: (1) peserta didik 

dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan 

minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya 

kesusastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri, (2) guru dapat memusatkan 

perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik dengan 
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menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar, (3) guru lebih 

mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesusastraan 

sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didiknya,                

(4) orangtua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan 

program  kebahasaan dan kesastraan di sekolah, (5) sekolah dapat menyusun 

program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan keadaan 

peserta didik dan sumber belajar yang tersedia, (6) daerah dapat menentukan 

bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi 

kekhasan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional (Depdiknas 

2006:i). 

Pengembangan keterampilan menulis, termasuk menulis petunjuk perlu 

mendapat perhatian yang serius sejak tingkat pendidikan yang paling dasar. 

Keterampilan menulis petunjuk  merupakan salah satu standar kompetensi untuk 

kelas IV semester I. Setiap kompetensi dalam standar kompetensi tersebut 

memiliki kompetensi dasar. Untuk kompetensi menulis petunjuk, kompetensi 

dasar yang minimal harus dikuasai siswa yaitu menulis petunjuk untuk 

melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu. 

Petunjuk berarti ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana 

sesuatu harus dilakukan. Penulisan petunjuk yang baik akan memudahkan 

manusia atau pembaca dalam melakukan apa yang dicantumkan didalamnya. 

Untuk itu dikemukakan  Depdiknas dalam Rahayu (2007:4) syarat pembuatan 

petunjuk yang baik antara lain sebagai berikut: (1) jelas, artinya tidak 

membingungkan dan mudah diikuti, (2) logis, artinya antara tata urutan yang satu 
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dan berikutnya haruslah berhubungan secara praktis dan logis,dalam arti tidak 

menimbulkan kesalahan langkah, dan (3) singkat, artinya hanya mencantumkan 

hal-hal penting saja. Dengan dipenuhinya ketiga syarat tersebut, maka suatu 

petunjuk yang ditulis akan komunikatif dan mudah diikuti. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di MI Al-Islam Mangunsari 

02 Semarang, kemampuan siswa dalam menulis petunjuk masih kurang. Hal ini 

terlihat pada saat siswa diberi penjelasan tantang cara membuat dan melakukan 

sesuatu, namun masih banyak siswa yang bertanya dan belum memahaminya. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) siswa belum 

memahami petunjuk tentang cara pembuatan sesuatu seperti menggunting, 

melipat, dan memotong, (2) kurangnya kemampuan siswa dalam mencatat hal-hal 

penting dari penjelasan, (3) siswa belum mampu membuat mainan berdasarkan 

petunjuk. 

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas IV MI Al-Islam 

Mangunsari 02 Semarang dapat diperoleh informasi bahwa kesulitan terbesar 

yang dialami oleh sebagian besar siswa adalah rendahnya kemampuan siswa 

dalam memahami petunjuk tentang cara pembuatan sesuatu. Hal ini terlihat dari 

kemampuan menggunting, melipat, serta memotong. Siswa masih merasa 

kesulitan dalam menentukan bagian mana saja yang perlu digunting dalam 

pembuatan petunjuk membuat sesuatu. 

Selain itu, kesulitan yang dialami siswa lainnya dalam pembelajaran 

menulis petunjuk adalah kurangnya kemampuan siswa dalam mencatat hal-hal 

penting dari penjelasan. Mereka menganggap bahwa pembelajaran menulis 
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petunjuk merupakan sesuatu kegiatan yang membosankan dan kurang 

bermanfaat. Dalam pembelajaran menulis petunjuk, siswa kurang dapat 

memahami cara membuat mainan berdasarkan petunjuk yang telah diberikan. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan serta 

dapat menambah ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menulis petunjuk. 

Melihat kenyataan-kenyataan yang muncul di atas, jelas bahwa 

pembelajaran menulis petunjuk pada siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 

Semarang masih memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mencoba menerapkan strategi belajar yang akan mengantarkan siswa pada 

pembelajaran yang sebenarnya.  

Penerapan strategi belajar peta konsep pada keterampilan menulis 

petunjuk ini akan digunakan di kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang 

sebagai objek penelitiannya. Strategi belajar peta konsep merupakan suatu 

alternatif untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep 

dalam bentuk proposisi. Strategi belajar peta konsep memiliki empat model, 

diantaranya model rantai kejadian. Peneliti mencoba menggabungkan strategi 

belajar peta konsep dengan model rantai kejadian dikarenakan terdapat hubungan 

yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk meningkatkan keterampilan 

menulis petunjuk. Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk 

memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau 

tahap dalam suatu proses. 

Penggunaan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian diharapkan 

dapat mengatasi kesulitan dalam menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau 
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penjelasan tentang cara membuat sesuatu bagi siswa kelas IV MI Al-Islam 

Mangunsari 02 Semarang. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 

meningkatkan keterampilan menulis petunjuk. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran menulis petunjuk di sekolah ternyata tidak semudah yang 

dibayangkan. Kurangnya respon dari siswa ternyata menimbulkan berbagai 

permasalahan yang membuat penelitian ini mengalami banyak kesulitan dan 

kendala. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tampak jelas adanya 

beberapa masalah yang ada di MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang terutama 

yang berkaitan dengan masalah pembelajaran menulis petunjuk. Masalah-masalah 

tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 

Faktor siswa, yaitu: (a) rendahnya kemampuan siswa dalam menulis yang 

disebabkan oleh kurangnya latihan dan motivasi dalam diri siswa, (b) siswa 

mengalami kesulitan dalam menulis petunjuk, seperti: (1) sistematika (tata 

urutan) penulisan sering terbalik, (2) kejelasan petunjuk masih kurang, (3) 

sulitnya menuangkan ide, (4) masih terbatasnya kosakata yang dimiliki siswa, (5) 

kurangnya penetahuan dan pengalaman siswa, (c) siswa menganggap remeh 

pelajaran bahasa Indonesia. 

Faktor guru, yaitu: (1) guru tidak menghadirkan strategi belajar yang dapat 

mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran, (2) guru kurang cermat 

dalam memilih model dan media pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang 

efisien dan kurang menarik, (3) materi yang disampaikan masih bersifat teoretis, 
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sehingga informasi kurang dapat diterima siswa dengan baik, (4) aspek afektif 

yang terabaikan, (5) kurangnya pemahaman guru terhadap materi yang 

disampaikan, (6) kurangnya pantauan guru dalam pembelajaran menulis, 

khususnya menulis petunjuk sehingga hasil yang dicapai siswa tidak maksimal, 

(7) perangkat pembelajaran hanya digunakan untuk pelengkap, guru tidak 

berusaha mengembangkan namun hanya menulis ulang yang ada di dalam 

kurikulum. 

Faktor sarana dan prasarana, yaitu: 1) kurang memadainya sarana dan 

prasarana yang dimiliki sekolah dan siswa dalam proses pembelajaran menulis 

petunjuk, misal (a) buku-buku tentang kegiatan menulis, khususnya menulis 

petunjuk, (b) media pembelajaran yang dapat membantu peningkatan 

pembelajaran menulis petunjuk, (2) kurangnya latihan-latihan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis. 

Faktor kurikulum, yaitu: (1) penyelenggaraan kurikulum belum optimal 

karena dianggap terlalu rumit dan membingungkan, (2) sekolah masih 

menyesuaikan pengonsepan kurikulum dalam melaksanakan KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan), dan masih dalam tahap belajar, (3) sulitnya 

menerapkan KTSP kepada siswa, karena siswa kurang mandiri dan aktif. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan upaya untuk mengubah 

perilaku siswa terhadap pembelajaran menulis petunjuk, sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran, peran 

seorang guru kepada siswa sangatlah besar. Guru dituntut untuk senantiasa 

mampu menuntun dan mengarahkan kegiatan siswa-siswanya. Dengan kata kunci 
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tersebut, maka siswa akan dengan mudah meningkatkan keterampilan menulis 

petunjuk. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di 

atas, masih banyak permasalah yang muncul dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya dalam pembelajaran keterampilan menulis. Faktor 

keterbatasan waktu dan tenaga merupakan hal yang perlu diperhatikan dan harus 

dipertimbangkan dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis 

hanya akan membatasi permasalahan pada upaya peningkatan keterampilan 

menulis petunjuk agar tidak terjadi ketumpangtindihan dengan istilah-istilah lain 

pada siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang, dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disimpulkan di atas, permasalahan yang 

akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis petunjuk pada siswa kelas IV MI 

Al-Islam Mangunsari 02 Semarang dengan menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian ? 

b. Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 

02 Semarang setelah pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan 

strategi belajar peta konsep model rantai kejadian ke arah yang lebih baik 

atau tidak ?  
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang disimpulkan di atas, penelitian ini 

diharapakan dapat mencapai tujuan sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis petunjuk pada siswa 

kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang dengan menggunakan 

strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 

b. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas IV MI Al-Islam 

Mangunsari 02 Semarang setelah mengikuti pembelajaran menulis petunjuk 

dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan keterampilan 

menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian memiliki beberapa manfaat. Secara teoretis penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perkembangan ilmu bahasa, 

khususnya mengenai keterampilan berbahasa yang berupa keterampilan menulis. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

siswa dan guru MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang khususnya, dan peneliti 

lain. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini, maka siswa dapat memperoleh 

tambahan pengalaman belajar yang lebih bermakna melalui proses pembelajaran 

dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. Manfaat 

penelitian bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis petunjuk. Sedangkan bagi peneliti lain, hasil 
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penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam hal meningkatkan 

keterampilan menulis petunjuk. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli berkenaan dengan topik 

penelitian menulis, Sujanto (1998:58) dalam bukunya berjudul “Keterampilan 

Berbahasa Membaca-Menulis-Berbicara untuk Mata Kuliah Dasar Umum 

Bahasa Indonesia “ mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan kemampuan 

berbahasa, kegiatan menulis makin mempertajam kepekaan terhadap kesalahan-

kesalahan baik ejaan, struktur, maupun tentang pemilihan kosakata. Pembelajaran 

menulis petunjuk merupakan bagian dari kegiatan menulis. Latihan menulis 

petunjuk untuk melakukan sesuatu cara atau penjelasan tentang cara membuat 

sesuatu adalah suatu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan 

menulis.  

Dalam penelitian Setiyorini (2005) berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Menulis Petunjuk dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Inquiry pada Siswa 

Kelas VIII C MTs. Al Asror Patemon Gunungpati Semarang Tahun Ajaran 

2005/2006” menunjukkan bahwa pembelajaran menulis petunjuk dengan 

pendekatan kontekstual komponen inquiry terbukti dapat mendorong siswa aktif 

dalam berpikir dan berusaha menemukan sendiri pengetahuan yang seharusnya 

mereka miliki. Hasil tes menulis petunjuk pada siklus I meningkat 23,86 % dari 

prasiklus. Rata-rata skor pada prasiklus 54,31 menjadi 67,27. Rata-rata skor pada 
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siklus II mencapai 78,59 atau mengalami peningkatan sebesar 16,83 % dari siklus 

I dan 44,71 % dari prasiklus. Perubahan perilaku yang tampak yaitu siswa merasa 

senang, lebih bersemangat, aktif, dan lebih mandiri dalam mengerjakan tugasnya. 

Relevansi penelitian Setiyorini dengan penelitian ini adalah adanya 

persamaan mengenai menulis dan objek kajiannya pun sama-sama petunjuk. 

Hanya saja berbeda dengan penggunaan media dan pendekatan. Peneliti 

menggunakan strategi belajar peta konsep. 

Menurut penelitian Hermarita (2006) berjudul ”Peningkatan 

Keterampilan Menulis Artikel Jurnalistik dengan Pendekatan Kontekstual 

Komponen Inquiri pada Siswa Kelas IX D SMP N 38 Semarang”  hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa pembelajaran menulis artikel jurnalistik dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual elemen inquiri dapat meningkatkan 

kemampuan menulis siswa. Dalam penelitian siklus I dan siklus II, diperoleh hasil 

bahwa pembelajaran menulis mengalami peningkatan sebesar 18 atau 33,3%. 

Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata klasikal menulis artikel jurnalistik 

sebesar 54. Hasil tes keterampilan menulis antara prasiklus dan siklus I terjadi 

peningkatan 13,4 atau 24,8% dengan nilai rata-rata siklus klasikal sebesar 54. 

Hasil tes keterampilan menulis antara siklus I dan II terjadi peningkatan sebesar 

4,6 atau 6,8% dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 6,4% antara prasiklus dan 

siklus II terjadi peningkatan sebesar 18 atau 33,3% dengan nilai rata-rata klasikal 

sebesar 72. Jadi, keterampilan menulis artikel jurnalistik siswa dari prasiklus 

sampai siklus II sebesar 18 atau 33,3%. Penyajian metode menulis artikel 

jurnalistik membuat siswa memperoleh kemajuan yang cukup signifikan. 
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Relevansi penelitian Hermarita dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas mengenai keterampilan menulis, namun perbedaannya penelitian 

Hermarita mengacu pada penulisan artikel jurnalistik, sedangkan penelitian ini 

mengacu pada keterampilan menulis petunjuk. 

Dalam penelitian Maulina (2007) juga telah melakukan penelitian 

terhadap keterampilan menulis. Penelitian yang dilakukan berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Petunjuk dengan Pendekatan  Kontekstual Komponen 

Pemodelan dan Media Audio Visual pada Siswa Kelas VIII B SMP 

Muhammadiyah 3 Semarang”. Diterapkannya pendekatan kontekstual dan media 

audio visual dalam penelitian tersebut membuat hasil yang baik dalam 

peningkatan keterampilan menulis petunjuk siswa kelas VIII B SMP 

Muhammadiyah 3 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan 

perilaku siswa ke arah yang lebih baik.  

Hubungan penelitian yang dilakukan Maulina dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah adanya persamaan mengenai menulis dan objek 

Kajiannya yang sama-sama membahas tentang kegiatan menulis petunjuk. Hanya 

saja berbeda penggunaan media dan pendekatannya. Selain itu, perbedaan dengan 

masalah yang dikaji oleh peneliti terletak pada sasaran yang dituju. Penelitian 

Maulina diterapkan kepada siswa dengan jenjang pendidikan SMP, sedangkan 

peneliti menerapkannya kepada siswa Sekolah Dasar (SD). 

Dalam penelitian Rahayu (2007) berjudul “Peningkatan Kompetensi  

Menulis Petunjuk Melalui The Real Things Media dengan Pendekatan 

Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan pada Siswa Kelas VIII E SMP 
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I Kersana Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2006/2007”. Penelitian tindakan 

kelas ini menunjukkan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan II. Pada siklus I 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 68,99. pada siklus II meningkat sebesar 10,20 % 

dari rata-rata siklus I yaitu menjadi 79,19. Pada siklus II siswa terlihat lebih 

antusias mengikuti pembelajaran dan lebih tertarik terhadap pola pembelajaran 

yang diterapkan guru. Selain itu siswa juga terlihat lebih aktif dan semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.  

Relevansi penelitian Rahayu dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji permasalahan menulis petunjuk. Sedangkan perbedaaan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2007) 

terletak pada tindakan yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut.  

Puspitarini (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Petunjuk Melalui Pembelajaran Berbasis Multimedia pada 

Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 37 Semarang Tahun Ajaran 2007/2008” hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dengan pembelajaran berbasis multimedia, 

keterampilan menulis petunjuk siswa meningkat sebesar 37,2 % dari 54,3 menjadi 

74,5 pada siklus I, kemudian meningkat sebesar 14,74 % menjadi 85,48 di siklus 

II. Perubahan perilaku yang ditunjukkan siswa pun mengalami perubahan setelah 

diberikan tindakan oleh peneliti. Siswa lebih bersemangat dan memiliki motivasi 

dalam mengikuti pembelajaran menulis petunjuk berbasis multimedia.  

Penelitian Puspita memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu mengenai 

menulis, dan objeknya pun sama-sama mengkaji tentang petunjuk. Hanya saja 
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Puspita menggunakan pembelajaran berbasis multimedia, sedangkan peneliti 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. Penelitian 

Puspita menunjukkan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan pengamatan dari beberapa penelitian di atas dapat diperoleh 

simpulan bahwa untuk meningkatkan keterampilan menulis diperlukan adanya 

pendekatan maupun strategi belajar yang mengajak siswa untuk lebih aktif dalam 

berpikir. Sementara itu, dengan mengetahui beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan seperti di atas, menguatkan dan mendorong niat peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap keterampilan menulis petunjuk. 

Penelitian tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatakan 

keterampilan menulis siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi 

belajar sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan menulis. Strategi belajar 

yang diterapkan adalah strategi belajar peta konsep dengan model rantai kejadian 

pada siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang. 

Penelitian ini mempunyai kedudukan sebagai pelengkap bagi penelitian 

yang ada. Alasan dijadikannya penelitian ini sebagai pelengkap dikarenakan 

penelitian ini merupakan penelitian yang dapat melengkapi penelitian menulis 

petunjuk yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hanya saja tindakan 

yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan menulis petunjuk berbeda satu 

sama lainnya antara peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Hal ini dapat menambah khasanah pengembangan pengetahuan 
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mengenai pembelajaran menulis khususnya pembelajaran menulis petunjuk.

  

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini meliputi 

keterampilan menulis, menulis petunjuk, strategi belajar peta konsep, peta konsep 

model rantai kejadian, penerapan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian. 

 

2.2.1    Keterampilan Menulis 

Untuk menambah wawasan tentang keterampilan menulis, setiap siswa 

diwajibkan berlatih sehingga terampil dalam menulis. Dalam hubungannya 

dengan kemampuan berbahasa, kegiatan menulis makin mempertajam kepekaan 

terhadap kesalahan-kesalahan baik ejaan, struktur maupun tentang pemilihan 

kosakata (Sujanto 1998:58). 

 

2.2.1.1 Hakikat Menulis 

Kemampuan menulis merupakan aspek berbahasa yang paling rumit dan 

sulit (Akhadiah 1988:37). Kemampuan ini mencakup kemampuan-kemampuan 

yang lebih khusus, diantaranya menyangkut pemakaian ejaan dan pungtuasi, 

struktur kalimat, kosakata, serta penyusunan paragraf. Berkaitan dengan 

pengajaran bahasa, kemampuan menulis ini hanya dapat dikuasai siswa melalui 

beberapa tahap. 
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Tarigan (1994:3) menyebutkan bahwa hakikat pengertian keterampilan 

menulis adalah keterampilan bahasa yang produktif dan ekspresif, berkomunikasi 

secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Dalam kegiatan 

menulis ini, penulis harus terampil memanfaatkan struktur kata, dan kosakata. 

Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis melainkan harus melalui 

latihan dan praktik yang banyak dan teratur.  

Hardjono (1988:85) menyimpulkan bahwa menulis ialah mengabadikan 

bahasa dengan tanda-tanda grafis. Aspek-aspek diluar bahasa pun dapat 

diabadikan dalam suatu tulisan seperti kesan-kesan subyektif seseorang, 

pendapat, perasaan, dan sebagainya. Untuk mengadakan komunikasi dengan 

orang lain menulis memainkan peranan yang penting. Komunikasi tertulis bahkan 

memberi kemungkinan mengadakan kontak dengan orang diluar negeri dalam 

bentuk surat-menyurat, seminar, dan kursus jarak jauh, yang tentunya menuntut 

kemampuan menulis yang tinggi. Dengan demikian arti menulis dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti surat, makalah, dan pidato, yang 

mempunyai tujuan dan penggunaan bahasa yang berbeda pula. 

Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan 

lambang grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain 

yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut 

(Suriamiharja, dkk. 1996:2). Menulis merupakan salah satu cara berkomunikasi 

secara tertulis, disamping adanya komunikasi secara lisan. Hal ini dikarenakan, 

pada umumnya tidak semua orang dapat mengungkapkan perasaan dan maksud 

secara lisan saja. 
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Nurhadi (1995:343) mengemukakan bahwa keterampilan menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya. 

Menulis adalah suatu proses penuangan ide atau gagasan dalam bentuk paparan 

bahasa tulis yang dapat berupa rangkaian simbol-simbol bahasa (huruf). 

Santosa (2001:614) mengatakan bahwa menulis dapat dianggap sebagai 

proses ataupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan 

seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. 

Parera (1996:26) keterampilan menulis adalah hasil dari keterampilan 

mendengar, berbicara, dan membaca. Pembelajaran menulis dalam bahasa 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembelajaran bahasa. Jadi, pembelajaran 

menulis tidak merupakan kegiatan sampingan. Pembelajaran menulis merupakan 

suatu pembelajaran keterampilan penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk 

tertulis. 

Simpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat di atas yaitu bahwa 

hakikat menulis adalah kegiatan menyampaikan pesan yang terlahir dari pikiran 

dan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya, yang 

didapat melalui proses latihan sehingga penulis maupun pembaca dapat mengerti 

dan memahaminya.  

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis  

Tarigan (1994:23-24) tujuan menulis merupakan responsi atau jawaban 

yang diharapkan penulis akan diperolehnya dari pembaca. Berdasarkan batasan 

ini maka dapat dikatakan bahwa tulisan bertujuan memberitahukan atau mengajar 
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(wacana informatif), meyakinkan atau mendesak (wacana persuasif), menghibur 

atau menyenangkan (wacana kesastraan), dan mengekspresikan perasaan dan 

emosi yang kuat (wacana ekspresif). 

Hartono (2008:1) mengatakan bahwa kegiatan menulis mempunyai tujuan 

yaitu dapat mengenali kemampuan dan potensi diri seseorang, dengan menulis 

memaksa seseorang lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi 

sehubungan dengan topik yang ditulis, serta dengan menulis mampu 

mengembangkan berbagai gagasan. 

Menurut Semi (2007:14) tujuan menulis yaitu: (1) untuk menceritakan 

sesuatu, (2) untuk memberikan petunjuk atau arahan, (3) untuk menjelaskan 

sesuatu, (4) untuk meyakinkan, dan (5) untuk merangkum 

Menurut Hartig (dalam Tarigan, 1994: 24-25) tujuan menulis yaitu: (1) 

penugasan, untuk penugasan bukan karena kemauan sendiri, (2) altruistik, yaitu 

untuk menyenangkan atau menolong pembaca, (3) persuasif, yaitu untuk 

menyakinkan para pembaca dan kebenaran gagasan yang diutarakan, (4) 

informasional, yaitu untuk memberikan informasi atau keterangan kepada para 

pembaca, (5) pernyataan diri, yaitu untuk memperkenalkan diri sebagai 

pengarang pada pembaca, (6) kreatif, yaitu untuk mencapai nilai-nilai artistik dan 

nilai-nilai kesenian, (7) pemecahan masalah, yaitu menjernihkan, menjelajahi, 

serta meneliti  pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh pembaca. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

adalah merupakan kegemaran, meningkatkan pengetahuan, dapat menghibur, 

memberitahu atau menginformasikan sesuatu hal kepada pembaca, 
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mengklarifikasi dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membujuk pembaca. 

Selain itu menulis bertujuan untuk melatih diri siswa memiliki kompetensi 

menulis dalam menyampaikan pendapat dan perasaannya. 

 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam seluruh proses 

belajar. Pada dasarnya tulisan merupakan lambang-lambang bunyi bahasa yang 

diucapkan. Akan tetapi, ragam bahasa tulis memiliki kebiasaan-kebiasaan yang 

dalam beberapa hal berbeda dengan ragam lisan. Dalam hubungannya dengan 

kemampuan berbahasa, kegiatan menulis makin mempertajam kepekaan terhadap 

kesalahan-kesalahan baik ejaan, struktur maupun tentang pemilihan kosakata.  

Kegiatan menulis bukanlah suatu usaha yang mudah, kegiatan yang 

sederhana, dan kerja yang sebentar sehingga memerlukan motivasi yang tetap dan 

terus-menerus. Dorongan batin yang besar itu dapat dikembangkan oleh setiap 

peminat dengan mengetahui, memahami sampai menghayati berbagai nilai, arti 

penting, manfaat dan bahkan pesona yang melekat pada kegiatan menulis.  

Pentingnya kegiatan menulis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

kemajuan perseorangan (individu) tidak dapat diragukan lagi. Seseorang yang 

tidak menguasai keterampilan menulis dapat diibaratkan seekor burung yang 

hanya memiliki satu sayap sehingga burung tersebut tidak dapat terbang melintasi 

gumpalan awan-awan di langit. Hal tersebut sama seperti manusia yang tidak 

mempunyai keterampilan menulis, maka manusia itu tidak akan mencapai cita-

cita dan kesuksesan dalam hidupnya.  
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Keterampilan menulis merupakan suatu kepandaian yang sangat berguna 

bagi setiap orang. Dengan memiliki kepandaian menulis, seseorang dapat 

mengungkapkan berbagai gagasannya untuk dibaca oleh peminat yang luas.  

Menurut Akhadiah (dalam Suriamiharja, 1996) menulis mempunyai 

manfaat bagi penulis itu sendiri diantaranya: (1) penulis dapat mengenali 

kemampuan dan potensi dirinya, karena dengan menulis maka si penulis dapat 

mengetahui sampai dimana pengetahuannya tentang suatu topik, (2) penulis dapat 

terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan, (3) penulis dapat lebih banyak 

menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang 

ditulis, karena kegiatan menulis dapat memperluas wawasan penulisan secara 

teoretis mengenai fakta-fakta yang berhubungan, (4) penulis dapat terlatih dalam 

mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkannya secara 

tersurat, (5) penulis akan dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara 

lebih objektif, (6) penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan, (7) 

penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif, (8) penulis menjadi terbiasa 

berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur.  

Gie (2002:21) manfaat menulis yaitu: (1) sarana untuk pengungkapan diri, 

(2) sarana untuk pemahaman, (3) sarana untuk membantu mengembangkan 

kepuasan pribadi, kebanggaan dan perasaan harga diri, (4) sarana untuk 

meningkatkan kesadaran dan penerapan terhadap lingkungan sekeliling 

seseorang, (5) sarana untuk keterlibatan secara bersemangat dan bukan 

penerimaan yang pasrah, dan (6) sarana untuk mengembangkan suatu pemahaman 

kemampuan menggunakan bahasa.  



23 

 

Putra (2000:37) mengungkapkan berbagai manfaat menulis, antara lain: 

(1) pelepasan emosional, (2) belajar dua kali dan menemukan ide, (3) 

memperkaya diri dengan berbagai hal dan ilmu, (4) melatih berpikir cepat, logis, 

dan sistematis 

Percy (dalam Nurudin 2007:20) manfaat menulis, antara lain: (1) sarana 

untuk mengungkapkan diri, (2) sarana untuk pengembangan, (3) membantu 

mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri, (4) 

meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan, (5) keterlibatan 

secara bersemangat, dan (6) mengembangkan suatu pemahaman tentang 

kemampuan menggunakan bahasa.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

menulis dapat menjernihkan perasaan, mengatasi trauma, membantu memecahkan 

masalah, meningkatkan kesadaran, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, 

menumbuhkan keberanian, dan sebagai pendorong kemauan mengumpulkan 

informasi.  

 

2.2.1.4 Ciri-Ciri Tulisan yang Baik 

Kegiatan menulis memerlukan adanya suatu bentuk ekspresi gagasan 

yang berkesinambungan dan mempunyai urutan logis dengan menggunakan 

kosakata dan tata bahasa tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan sehingga 

dapat menggambarkan atau dapat menyajikan informasi yang diekspresikan 

secara jelas. Itulah sebabnya untuk terampil menulis diperlukan latihan yang 

terus-menerus dan teratur. Dalam membuat tulisan agar maksud dan tujuan 
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penulis tercapai yaitu pembaca memberikan responsi yang diinginkan oleh 

penulis terhadap tulisanya, maka penulis harus menyajikan tulisan yang baik 

sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dengan pembaca.  

Tarigan (1994:7) ciri-ciri tulisan yang baik, yaitu: (1) jujur, jangan coba 

memalsukan gagasan atau ide anda, (2) jelas, jangan membingungkan para 

pembaca, (3) usahakan keanekaragaman, panjang kalimat yang beraneka ragam 

dan berkarya dengan penuh kegembiraan. 

Menurut Enre (1988:8) ciri-ciri tulisan yang baik, antara lain: (1) 

bermakna, maksudnya mampu menyatakan sesuatu yang mempunyai makna, (2) 

jelas, maksudnya pembaca dapat menangkap makna  dan tidak bingung, (3) bulat 

dan utuh, maksudnya jika pembaca dapat mengikutinya dengan mudah karena 

diorganisasikan dengan jelas menurut suatu perencanaan, (4) ekonomis, 

maksudnya tidak akan membiarkan waktu pembaca hilang dan membuang kata-

kata yang berlebihan, dan (5)  memenuhi kaidah-kaidah gramatikal, maksudnya 

adalah tulisan yang menggunakan bahasa yang baku. 

Mengenai tulisan yang baik, Morris (dalam tarigan, 1994) berpendapat 

bahwa tulisan yang baik merupakan komunikasi pikiran dan perasaan yang 

efektif. Semua komunikasi tulis adalah efektif atau tepat guna, jika: (1) penulis 

tahu apa yang harus dikatakan, yaitu mengetahui benar-benar pokok 

pembicaraannya, (2) penulis tahu bagaimana caranya memberi struktur terhadap 

gagasan-gagasannya, (3) sang penulis mengetahui bagaimana caranya 

mengekspresikan dirinya dengan baik, yaitu apabila penulis menguasai suatu 

gaya yang serasi. 
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Adapun Adelstein dan Pival dalam Tarigan (1994:6-7) mengemukakan 

bahwa ciri-ciri tulisan yang baik yaitu: (1) mencerminkan kemampuan sang 

penulis dalam mempergunakan nada yang serasi, (2) tulisan yang baik dapat 

mencerminkan kemampuan penulis dalam menyusun bahan-bahan yang tersedia 

menjadi suatu keseluruhan, (3) tulisan yang baik dapat mencerminkan 

kemampuan penulis untuk menulis dengan jelas dan tidak samar-samar, yaitu 

dalam memanfaatkan struktur kalimat, bahasa, dan contoh-contoh, sehingga 

maknanya sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis, (4) tulisan yang baik 

dapat mencerminkan kemampuan penulis untuk menulis secara meyakinkan, 

yaitu menarik minat para pembaca terhadap pokok pembicaraan serta 

mendemonstrasikan suatu pengertian yang masuk akal dan cermat teliti mengenai 

hal itu, (5) tulisan yang baik dapat mencerminkan kemampuan penulis untuk 

mengkritik naskah tulisannya yang pertama serta memperbaikinya, (6) tulisan 

yang baik dapat mencerminkan kebanggaan sang penulis dalam naskah atau 

manuskrip, kesediaan menggunakan ejaan dan tanda baca secara seksama serta 

memeriksa makna kata dan hubungan ketatabahasaan dalam kalimat-kalimat 

sebelum menyajikannya kepada para pembaca.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tulisan yang baik 

adalah tulisan yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan pembaca. Ciri-ciri 

tulisan yang baik sangat beragam. Namun, ciri yang sesuai untuk diterapkan 

dalam keterampilan menulis petunjuk, yaitu: (1) jelas, (2) singkat, (3) penggunaan 

ejaan, tanda baca, dan kosakata yang beragam serta bervariasi dalam pemilihan 

bahasa. 
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2.2.1.5 Kalimat Efektif 

Kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan 

menuangkan gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada 

orang lain. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan 

(informasi) secara singkat, lengkap, dan mudah diterima oleh pendengar. Yang 

dimaksud singkat adalah hemat dalam penggunaan kata-kata, lengkap artinya 

kalimat itu harus dapat menyampaikan semua informasi yang memang harus 

disampaikan, dan kalimat efektif harus dapat dipahami pendengar dengan cara 

mudah dan menarik (Wiyanto 2004:48). 

Pengertian senada dikemukakan oleh Alwi (dalam Setiyorini 2005:19), 

bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang 

mengungkapkan pikiran yang utuh. Razak (dalam Wagiran 2005:47) 

mengungkapkan bahwa kalimat efektif dikenal dalam hubungannya dengan 

fungsi kalimat sebagai alat komunikasi. Kalimat dikatakan efektif bila mampu 

membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan berlangsung sempurna. 

Kalimat efektif hanya menggunakan kata-kata singkat atau yang perlu 

digunakan saja. Sedangkan, kata yang mubazir tidak perlu digunakan. 

Penggunaan katra mubazir berarti pemborosan. Hal ini tentu bertentangan dengan 

prinsip kalimat efektif yang hemat. Meskipun hemat dalam penggunaan kata, 

kalimat efektif tetap harus lengkap. Sedemikian lengkapnya sehingga kalimat 

efektif mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, atau menghasilkan 

akibat. Selain itu, kalimat efektif harus dapat dipahami dan mematuhi kaidah 

struktur bahasa dan mencerminkan cara berpikir yang masuk akal (logis). 
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Setiap kalimat mempunyai gagasan (ide pokok). Sebuah gagasan atau ide 

dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frase. Setiap inti pikiran biasanya lebih 

ditekankan dan ditonjolkan oleh penulis atau pembicara. Dalam menuangkan 

gagasan perlu adanya kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif meliputi 

kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak 

diperlukan. Kehematan ini menyangkut soal gramatikal dan makna kata. 

Sementara itu, kevariasian yang ada berupa kevariasian yang digunakan untuk 

menghindarkan suasana monoton dan rasa bosan pembaca sehingga suatu 

paragraf dalam tulisan memerlukan bentuk, pola, dan jenis kalimat yang 

bervariasi. 

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif 

merupakan suatu bentuk bahasa untuk mengungkapkan pikiran dalam bentuk 

lisan maupun tulisan secara singkat, lengkap, serta mudah diterima oleh 

pendengar. 

 

2.2.2    Menulis Petunjuk 

Menulis petunjuk merupakan salah satu komponen dasar keterampilan 

berbahasa komponen menulis yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Materi ini diberikan dalam pembelajaran untuk tingkat 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas IV semester I. Dalam standar kompetensi 

dasar tersebut terdapat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa yaitu 

mampu menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara 

membuat sesuatu. 
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2.2.2.1   Hakikat Petunjuk 

 Penulisan petunjuk yang baik akan memudahkan manusia atau pembaca 

dalam melakukan apa yang dicantumkan  di dalamnya. Petunjuk dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan beberapa macam: (1) sesuatu (tanda, isyarat) 

untuk menunjukkan, memberitahu, (2) ketentuan yang memberikan arahan atau 

bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan, (3) nasihat, (4) ajaran, dan (5) 

pedoman penjelasan cara. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Puspitarini 

(2008:25) petunjuk dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) petunjuk melakukan 

sesuatu, (2) petunjuk penjelasan cara membuat sesuatu, dan (3) petunjuk 

menggunakan sesuatu. Adapun petunjuk melakukan sesuatu merupakan 

ketentuan-ketentuan yang memberi arah atau bimbingan tentang cara melakukan 

sesuatu, missal petunjuk tentang pengerjaan soal ujian. Petunjuk cara membuat 

sesuatu merupakan ketentuan yang memberi arah atau bimbingan tentang cara 

atau proses dalam membuat sesuatu, missal petunjuk membuat makanan. 

Sedangkan petunjuk menggunakan sesuatu merupakan ketentuan yang memberi 

arah atau bimbingan tentang cara menggunakan sesuatu, missal petunjuk cara 

menggunakan kompor gas. 

Dalam Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (2006:740) 

petunjuk berarti sesuatu (tanda) untuk menunjukan, memberi tahu, dan ketentuan 

yang harus dilakukan, ajaran, dan pedoman. 
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Menurut Tarigan (2004:242) petunjuk berarti ketentuan yang memberi 

arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Petunjuk dibagi atas 

petunjuk lisan dan petunjuk tulis. 

Adapun pengertian petunjuk menurut Mulyati (2000:124) petunjuk adalah 

segala sesuatu yang menunjukkan, memberitahu, dan sebagainya. Petunjuk dapat 

berupa buku petunjuk. Selain itu, petunjuk juga harus jelas, singkat, dan tepat. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa petunjuk adalah 

nasihat, ajaran, dan ketentuan-ketentuan yang diurutkan dalam memberikan 

arahan atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. 

 

2.2.2.2 Syarat-Syarat Petunjuk yang Baik 

Menulis petunjuk merupakan suatu kegiatan menuangkan gagasan, pikiran 

dan perasaan dalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk memberikan ketentuan-

ketentuan tentang sesuatu agar dapat dilakukan oleh orang lain dengan baik dan 

benar.  

Tarigan (1986:113) mengatakan syarat-syarat petunjuk yang baik sebagai 

berikut. Petunjuk harus singkat agar mudah diingat. Petunjuk harus pula tepat 

agar tidak terjadi kesalahan menangkap atau memahami isi petunjuk. Dekat 

dengan ketepatan, petunjuk harus tegas sehingga tidak meragukan orang yang 

menggunakan petunjuk itu. Petunjuk yang singkat, tepat, tegas serta harus 

menunjang kejelasan. Pada akhirnya petunjuk itu harus memberikan kejelasan 

bagi para pemakainya.  
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Petunjuk yang baik haruslah komunikatif dan mudah dipahami. Untuk 

dapat menulis petunjuk yang baik, harus diperhatikan ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

Jelas, maksudnya tidak membingungkan dan mudah diikuti. Kejelasan tersebut 

mencakupi pilihan kata atau bahasa, keruntutan uraian dan penggunaan istilah-

istilah yang lazim, (2) logis, maksudnya tidak menimbulkan salah langkah, (3) 

singkat, artinya hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja (Depdiknas 

dalam Rahayu, 2007: 4). 

Mengacu pada ketiga ciri di atas, Depdiknas (dalam Rahayu, 2007:37) 

secara ringkas juga telah memberikan beberapa pedoman untuk menilai hasil 

petunjuk tertulis siswa, yaitu: (1) petunjuk itu harus jelas sehingga dapat diikuti 

dengan baik, (2) langkah-langkah dalam petunjuk harus urut, (3) ejaannya harus 

benar, (4) kata-kata yang digunakan harus hemat dan menggunakan kalimat 

efektif, (5) bahasa yang digunakan harus sesuai dengan sasaran petunjuk, (6) 

tampilan petunjuk harus menarik, dan (7) model tulisan yang dipilih harus jelas. 

Namun, dalam penelitian ini tidak semua pedoman digunakan. Pedoman 1-6 saja 

yang digunakan karena dianggap lebih mengacu pada tata grafis sehingga kurang 

mendukung penilaian kemampuan menulis petunjuk siswa.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-

syarat menulis petunjuk yang baik yaitu petunjuk harus jelas, singkat, tepat dan 

logis sehingga tidak menimbulkan salah langkah dan memberi kejelasan bagi para 

pemakainya. 
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2.2.3 Strategi Belajar Peta Konsep 

Strategi dapat diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur suatu 

kejadian. Antoni (dalam Zulaeha 2005: 1) menyatakan bahwa strategi adalah 

suatu teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Secara umum strategi 

diartikan suatu cara, teknik, taktik, atau siasat yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari 

suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan 

bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada 

siswa. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah cara yang sistematik dalam 

mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. 

Tujuan utama pengajaran strategi adalah mengajarkan siswa untuk belajar 

atas kemauan dan kemampuan diri sendiri (pembelajar mandiri). Ada empat hal 

penting menurut Nur (dalam Trianto, 2007:155) yang dilakukan siswa agar dapat 

belajar mandiri, yaitu: (1) secara cermat mendiagnosis suatu situasi pembelajaran 

tertentu, (2) memilih suatu strategi belajar tertentu untuk menyelesaikan masalah 

belajar tertentu yang dihadapi, (3) memonitor keefektifan strategi tersebut, (4) 

cukup termotivasi untuk terlibat dalam situasi belajar tersebut sampai masalah 

tersebut terselesaikan. 

Satu contoh dari seorang pembelajar mandiri adalah seseorang yang 

belajar menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara 

membuat sesuatu. Pembelajar dengan sendirinya akan menulis petunjuk sesuai 
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dengan urutan atau langkah-langkah yang dapat memberikan mereka arahan serta 

bimbingan bagaimana sesuatu tersebut harus dilakukan. Hal ini akan membuat 

pembelajar termotivasi dalam belajar, sehingga guru dapat memonitor 

keberhasilan siswa. 

Menurut Arens, dalam Trianto (2007:155) terdapat empat jenis utama 

strategi belajar yang dapat dilatihkan, yaitu: (1) strategi mengulang (Rehearsal 

Strategies), strategi ini dapat membantu memindahkan pembelajaran dari memori 

jangka pendek ke memori jangka panjang, namun tidak membantu bermakna 

informasi baru tersebut, (2) strategi elaborasi (Elaboration Strategies), strategi ini 

membantu pembelajar dalam pemindahan informasi baru dari memori jangka 

pendek terpilih untuk ditransfer ke memori jangka panjang dengan pengkodean, 

(3) strategi organisasi (Organization Strategies), tujuannya adalah dapat 

membantu pembelajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru, terutama 

dilakukan dengan mengenakan struktur-struktur pengorganisasian baru pada 

bahan-bahan tersebut, (4) strategi metakognitif (Metacognitive Strategies), 

berhubungan dengan berpikir siswa tentang berpikir mereka sendiri dan 

kemampuan mereka menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat. 

Dari uraian di atas, pembelajar dapat diajarkan strategi-strategi untuk 

menilai pemahaman mereka sendiri, menghitung berapa waktu yang diperlukan 

untuk mempelajari sesuatu dan memilih rencana yang efektif untuk belajar atau 

memecahkan suatu masalah. 
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2.2.3.1 Kerangka Dasar Strategi Belajar Peta Konsep 

Penggunaan pengorganisasi awal (advance organizer) merupakan suatu 

alat pengajaran yang direkomendasikan oleh Ausubel (dalam Trianto 2007), 

untuk mengkaitkan bahan-bahan pelajaran baru dengan pengetahuan awal. 

Pengetahuan awal adalah menggarisbawahi ide-ide utama dalam suatu situasi 

pembelajaran yang baru dan mengaitkan ide-ide baru tersebut dengan 

pengetahuan yang telah ada pada pembelajar. 

Peta konsep merupakan salah satu bagian dari strategi organisasi. Strategi 

organisasi bertujuan membantu pembelajar meningkatkan kebermaknaan. Bahan-

bahan organisasi bertujuan membantu pembelajar meningkatkan kebermaknaan 

bahan-bahan baru, terutama dilakukan dengan mengenakan struktur-struktur 

pengorganisasian baru pada bahan-bahan tersebut. Strategi-strategi organisasi 

dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah dan membagi 

ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi subset yang lebih kecil. Strategi-strategi ini 

juga terdiri dari pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan 

informasi yang lebih besar.  

Pemetaan konsep merupakan inovasi baru yang penting untuk membantu 

anak menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas. Peta konsep 

menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu mengorganisasikan 

informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. Konsep dapat memberi basis 

logis untuk memutuskan ide-ide utama apa yang akan dimasukkan atau dihapus 

dari rencana-rencana pengajaran.  
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2.2.3.2 Pengertian Konsep dan Peta Konsep 

Konsep dapat didefenisikan dengan bermacam-macam rumusan. Salah 

satunya adalah defenisi yang dikemukakan Carrol dalam Holil (1997:2) bahwa 

konsep merupakan suatu abstraksi dari serangkaian pengalaman yang 

didefinisikan sebagai suatu kelompok obyek atau kejadian. Abstraksi berarti suatu 

proses pemusatan perhatian seseorang pada situasi tertentu dan mengambil 

elemen-elemen tertentu, serta mengabaikan elemen yang lain. 

Konsep merupakan penyajian internal dari sekelompok stimulus, konsep-

konsep itu tidak dapat diamati, dan harus disimpulkan dari perilaku. 

Konsep merupakan dasar untuk berpikir, untuk belajar aturan-aturan dan akhirnya 

untuk memecahkan masalah. Dengan demikian konsep itu sangat penting bagi 

manusia dalam berpikir dan belajar. 

Adapun yang dimaksud peta konsep menurut Martin dalam Trianto 

(2007:159) adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana 

sebuah konsep tunggal yang dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori 

yang sama. 

Posner dan Rudnitsky dalam Holil (2001b: 36) menyatakan bahwa peta 

konsep mirip peta jalan, namun peta konsep menaruh perhatian pada hubungan 

antar ide-ide, bukan hubungan antar tempat. Peta konsep bukan hanya 

meggambarkan konsep-konsep yang penting melainkan juga menghubungkan 

antara konsep-konsep itu. Dalam menghubungkan konsep-konsep itu dapat 

digunakan dua prinsip, yaitu diferensiasi progresif dan penyesuaian integratif. 

Menurut Ausubel dalam Sutowijoyo (2002: 26) diferensiasi progresif adalah 
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suatu prinsip penyajian materi dari materi yang sulit dipahami. Sedang 

penyesuaian integratif adalah suatu prinsip pengintegrasian informasi baru 

dengan informasi lama yang telah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu, belajar 

bermakna lebih mudah berlangsung, jika konsep-konsep baru dikaitkan dengan 

konsep yang inklusif. 

Agar pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, maka Dahar dalam 

Trianto (2007:159) mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut: 

(1) peta konsep (pemetaan konsep) adalah suatu cara untuk memperlihatkan 

konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi. Dengan membuat 

sendiri peta konsep, siswa dapat melihat bidang studi itu lebih jelas, dan 

mempelajari bidang studi itu lebih bermakna, (2) suatu peta konsep merupakan 

suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari bidang 

studi. Ciri inilah yang memperlihatkan hubungan-hubungan proposisional antara 

konsep-konsep. Hal inilah yang membedakan belajar bermakna dari belajar 

dengan cara mencatat pelajaran tanpa memperlihatkan hubungan antara konsep-

konsep, (3) Ciri yang ketiga adalah mengenai cara menyatakan hubungan antara 

konsep-konsep. Tidak semua konsep memiliki bobot yang sama. Ini berarti 

bahwa ada beberapa konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep lain, (4) 

Ciri keempat adalah hirarki. Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah 

suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peta konsep disusun 

secara hirarki, artinya konsep yang lebih inklusif diletakan pada puncak peta, 
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semakin ke bawah maka konsep-konsep yang diurutkan menjadi konsep yang 

kurang inklusif. Peta konsep dapat menunjukkan secara visual berbagai jalan 

yang dapat ditempuh dalam menghubungkan pengertian konsep di dalam 

permasalahanya. Selain itu peta konsep merupakan suatu cara yang baik bagi 

siswa untuk dapat memahami dan mengingat sejumlah informasi yang baru 

mereka peroleh. 

 

2.2.3.3 Cara Membuat Peta Konsep 

Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu sajian visual 

atau suatu diagram tentang bagaimana ide-ide penting atau suatu topik tertentu di 

hubungkan satu sama lain. Peta konsep memegang peranan penting dalam belajar 

bermakna. Oleh karena itu, siswa hendaknya pandai menyusun peta konsep untuk 

meyakinkan bahwa siswa telah belajar bermakna. 

Arens dalam Trianto (2007:160) memberikan langkah-langkah dalam 

membuat peta konsep, sebagai berikut: (1) mengidentifikasi ide pokok atau 

prinsip yang melingkupi sejumlah konsep, (2) mengidentifikasi ide-ide atau 

konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama,(3) menempatkan ide utama 

di tengah atau di puncak peta tersebut, (4) mengelompokkan ide-ide sekunder di 

sekeliling ide utama yang secara visual menunjukan hubungan ide-ide tersebut 

dengan ide utama. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan langkah-langkah   

dalam membuat peta konsep, sebagai berikut: (1) memilih suatu bahan bacaan, 

(2) menentukan konsep-konsep yang relevan, (3) mengurutkan konsep-konsep 
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dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif, (4) menyusun konsep-

konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep yang paling inklusif diletakkan di 

bagian atas atau dipuncak bagan tersebut. 

 

2.2.4  Peta Konsep Model Rantai Kejadian 

Peta konsep atau pemetaan konsep menurut Nur dalam Trianto (2007:161) 

mengemukakan bahwa peta konsep terdiri dari empat model, yaitu: (a) pohon 

jaringan (Network Tree) yaitu suatu garis-garis pada peta konsep yang 

menghubungkan antara ide-ide dengan konsep-konsep yang ditempatkan dalam 

suatu susunan dari umum ke khusus, (b) rantai kejadian (Events Chain) yang 

digunakan untuk memberikan langkah-langkah urutan kejadian, (c) peta konsep 

siklus (Cycle Concept Map) digunakan untuk menunjukan bagaimana hubungan 

suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil 

yang berulang-ulang, (d) peta konsep laba-laba (Spider Concept Map) yang 

digunakan untuk curah pendapat dari suatu ide sentral, sehingga dapat 

memperoleh sejumlah besar ide. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya dengan 

menggunakan peta konsep model rantai kejadian dalam pembelajaran menulis 

petunjuk. Hal ini dilakukan karena peta konsep model rantai kejaian dapat 

digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam 

suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam suatu proses. Untuk membuat rantai 

kejadian, pertama-tama temukan satu kejadian yang mengawali rantai itu. 
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Kejadian ini disebut kejadian awal. Kemudian, temukan kejadian berikutnya 

dalam rantai itu dan lanjutkan sampai mencapai suatu hasil.  

2.2.5  Penerapan Strategi Belajar Peta Konsep Model Rantai Kejadian 

dalam  

          Pembelajaran Menulis Petunjuk 

Penerapan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dalam 

menulis petunjuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bertumpu pada empat 

aspek berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain 

itu, dalam pembelajaran menulis petunjuk perlu diperhatikan struktur, kosakata, 

dan pemilihan kata agar petunjuk dapat memberi arah atau bimbingan bagaimana 

sesuatu harus dilakukan. 

Petunjuk harus disusun berdasarkan urutan atau tahapan pelaksanaannya. 

Akan lebih baik jika petunjuk dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan isi 

petunjuk. Dalam pembelajaran ini, guru menampilkan contoh petunjuk agar siswa 

terdorong untuk memahami cara menulis petunjuk. 

Pada awal pembelajaran sebelum guru memulai proses pembelajaran, guru 

melakukan apersepsi, yaitu dengan mengondisikan siswa untuk mengikuti 

pelajaran dan materi yang akan diajarkan. Guru sebelumnya memberikan 

penjelasan kepada siswa mengenai tujuan kompetensi yang akan dicapai dalam 

pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru dapat memperkenalkan dan 

mengarahkan siswa agar menggunakan strategi belajar yang dapat mempermudah 
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proses belajar. Strategi belajar yang dimaksud adalah strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian. 

Setelah melalui apersepsi, guru melanjutkan dengan kegiatan inti yaitu 

menjelaskan tentang pembelajaran menulis petunjuk. Siswa bersama-sama 

memerhatikan contoh petunjuk yang disediakan oleh guru, kemudian guru 

menjelaskan contoh petunjuk tersebut. Siswa diminta memerhatikan urutan 

gambar serta mempraktikannya. Pada kegiatan ini, seluruh siswa dikelompokkan. 

Setiap kelompok terdiri dari empat sampai lima siswa. Pengelompokan siswa ini 

bertujuan agar siswa dapat bertukar pikiran satu sama lain, serta dapat membuat 

siswa lebih mudah memahami materi. Setiap kelompok diminta untuk 

mengerjakan latihan sesuai instruksi pada buku siswa. 

Setelah semua kelompok mengerjakan latihan sesuai instruksi pada buku 

siswa, maka salah satu anggota tiap kelompok siswa bertanggung jawab untuk 

mempresentasikan dan menguraikan hasil diskusi antar anggota kelompok 

tentang latihan menulis petunjuk membuat sesuatu. Selain itu, siswa kelompok 

lain diminta memberikan komentar tentang kekurangan dan kelebihan mengenai 

tugas atau perintah membuat petunjuk, sehingga dapat menjadi masukan untuk 

kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 

dikumpulkan dalam bentuk laporan tiap-tiap individu siswa. Hal ini dimaksudkan 

agar guru dapat mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi menulis 

petunjuk yang telah disajikan. Setiap diskusi kelompok selesai, guru membantu 

untuk menyimpulkan hasil diskusi siswa. 
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Pengunaan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dapat 

digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian dalam pembelajaran menulis 

petunjuk. Dengan digunakannya strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian, maka siswa dapat mengurutkan urutan kejadian, langkah-langkah dalam 

membuat petunjuk, serta tahapan-tahapannya. 

2.2.6 Kriteria Penilaian Pembelajaran Menulis Petunjuk dengan 

Menggunakan Strategi Belajar Peta Konsep Model Rantai Kejadian 

Penilaian merupakan proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan 

informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk 

menganalisis atau menjelaskan kegiatan prestasi siswa. Penilaian atau assessment 

dapat diartikan sebagai suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk 

menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. 

Penilaian pembelajaran menulis petunjuk digunakan untuk menerapkan 

prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik dan 

akurat. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan hasil kerja siswa (portofolio), 

hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (performance), dan tes tertulis 

(paper and pencill) (Depdiknas dalam Munawiroh 2008:40). 

Melalui penelitian menulis petunjuk ini, peneliti mencoba menggunakan 

strategi belajar peta konsep model rantai kejadian yaitu melalui hasil karya 

(produk). Penilaian menulis petunjuk ini dihasilkan dari penilaian proses dan 

penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung yaitu menilai perilaku siswa terhadap pembelajaran menulis 

petunjuk. Penilaian hasil diperoleh dari hasil praktik menulis petunjuk. Penilaian 
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dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dapat 

digunakan untuk mempermudah pembelajaran menulis petunjuk. 

Hasil menulis petunjuk dilakukan pengukuran dan penilaian melalui 

instrumen yang telah disiapkan. Peneliti membuat kriteria penilaian. Penilaian 

kemampuan menulis petunjuk terdiri dari kategori nilai sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang. 

Nilai dihasilkan dari penjumlahan tiap aspek penilaian. Adapun aspek-

aspek yang dinilai dalam menulis petunjuk adalah: (1) kejelasan petunjuk, (2) 

ketepatan tata urutan petunjuk, (3) keefektifan kalimat, (4) penggunaan ejaan dan 

tanda baca, (5) kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk, dan 

(6) kemenarikan tampilan petunjuk (Depdiknas dalam Munawiroh 2008:41). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang terdapat dalam 

kurikulum berbasis kompetensi. Indikator tersebut adalah mampu memahami 

petunjuk tentang cara pembuatan sesuatu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran menulis petunjuk dapat dilakukan dengan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian. Penilaian diperoleh dari pengamatan perilaku siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran dan dari hasil tes menulis petunjuk siswa yang berpedoman 

pad aspek penilaian tes menulis petunjuk. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan kegiatan menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan 

ke dalam lambang-lambang bahasa. Kegiatan menulis ini tidak dapat lepas dari 
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tiga kemampuan bahasa lainnya. Dalam setiap kegiatan menulis terdapat suatu 

tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya. Salah satunya adalah memberikan 

arahan, yakni memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan 

sesuatu. Tujuan tersebut mengacu pada kegiatan menulis petunjuk.  

Menulis petunjuk merupakan salah satu kompetensi dasar dari 

keterampilan menulis yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), yang diajarkan pada siswa kelas IV. 

Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat 

sesuatu merupakan kompetensi dasar yang harus dicapai. Indikator pencapaian 

dalam materi menulis petunjuk ini antara lain: (1) mampu memahami petunjuk 

tentang cara pembuatan sesuatu, (2) mencatat hal-hal penting dari penjelasan, (3) 

membuat mainan berdasarkan petunjuk. 

Menulis petunjuk merupakan suatu kegiatan menuangkan gagasan, 

pikiran, dan perasaan dalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk memberikan 

ketentuan-ketentuan tentang sesuatu agar dapat dilakukan oleh orang lain dengan 

baik dan benar. Kemampuan menulis petunjuk siswa pada umumnya tergolong 

rendah. Salah satu penyebabnya adalah adanya berbagai hambatan dalam proses 

komunikasi antara siswa dan guru karena variasi dalam pengajaran, serta kurang 

digunakannya alat bantu yang dapat memperjelas pemahaman siswa tentang 

materi pembelajaran yang dipelajari. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya agar 

kemampuan menulis petunjuk siswa dapat meningkat. Upaya tersebut dapat 

dicapai dengan menggunakan strategi belajar yang lebih mendorong siswa 

menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas.  
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Pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

keterampilan siswa. Hal ini dikarenakan peta konsep menyediakan bantuan visual 

konkret untuk membantu mengorganisasikan informasi sebelum informasi 

tersebut dipelajari. Oleh karena itu, agar proses belajar menjadi lebih bermakna, 

maka konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam 

struktur kognitif siswa. Suatu cara yang dapat digunakan guru untuk mengetahui 

konsep-konsep yang telah dimiliki siswa agar belajar bermakna berlangsung 

dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep. Peta konsep dapat membantu 

memahami macam-macam konsep yang ditanamkan.  

Pemahaman tentang peta konsep dapat memperbaiki perencanaan dan 

instruksi guru. Pemetaan yang jelas dapat membantu menghindari miskonsepsi 

yang dibentuk siswa. Tanpa peta konsep, guru akan sulit memilih untuk mengajar 

apa yang diingat atau disukai siswa. Topik-topik yang dipilih guru dengan cara ini 

sangat tepat, khususnya bagi para guru yang telah memiliki pengalaman sukses 

sebelumnya dengan materi tersebut.  

Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya sekedar memberikan 

informasi dan pengetahuan tentang menulis petunjuk kepada siswa. Siswa harus 

membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memudahkan 

kemudahan untuk proses pembelajaran ini, dengan memberi kesempatan siswa 

untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajarkan 

siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi belajar mereka 

sendiri. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke 
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pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa yang harus memanjat anak 

tangga tersebut. 

Peta konsep model rantai kejadian dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut serta dapat meningkatkan keterampilan menulis petunjuk. 

Hal ini dikarenakan model rantai kejadian cocok digunakan untuk 

memvisualisasikan hal-hal seperti: (a) memberi tahapan suatu proses, (b) 

langkah-langkah dalam proses linear, (c) suatu urutan kejadian. 

Dalam pembelajaran menulis petunjuk ini, peran guru adalah sebagai 

fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator yaitu diharapkan guru dapat 

memberikan fasilitas yang dapat memudahkan proses transfer ilmu dari guru 

kepada siswa. Sebagai motivator, guru bertugas untuk memberikan motivasi-

motivasi agar siswa selalu bersemangat dan menunjukan rasa antusiasnya 

terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis 

petunjuk. 

Peta konsep memiliki empat model pembelajaran yaitu pohon jaringan 

(network tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept 

map), dan peta konsep laba-laba (spider concept map). Dalam hal ini peneliti 

menggunakan peta konsep model rantai kejadian untuk meningkatkan 

keterampilan menulis petunjuk. Hal ini dikarenakan model rantai kejadian cocok 

digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal seperti: (a) memberikan tahap-tahap 

dari suatu proses, (b) langkah-langkah dalam suatu prosedur linier, dan (c) suatu 

urutan kejadian. Keterampilan menulis petunjuk merupakan salah satu contoh 

penerapan pembelajaran peta konsep model rantai kejadian. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini yaitu keterampilan menulis petunjuk dapat meningkat dan perilaku 

siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang dapat berubah setelah 

mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan mengunakan strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian mengenai menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian merupakan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research). Penelitian tindakan kelas merupakan bentuk 

penelitian yang dilakukan oleh pelaku tindakan (guru) untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan penelitian 

tindakan kelas diharapkan dapat meningkatkan kemantapan rasional dari 

tindakan-tindakan yang dilakukan. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. Terdapat dua siklus dalam penelitian 

tindakan kelas ini. Siklus I dipakai sebagai dasar perbaikan tindakan pada siklus 

II. Sementara itu, siklus II bertujuan untuk dapat mengetahui peningkatan hasil 

yang diperoleh siswa setelah dilakukan perbaikan yang didasarkan pada refleksi 

dari siklus I. 

 Secara garis besar, terdapat empat tahapan dalam penelitian tindakan 

kelas (PTK), yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan atau observasi, 

dan (4) refleksi. Keempat tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini 

dalam beberapa siklus. Siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini 
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Gambar  1. Proses Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Keterangan  :  

  P : Perencanaan 

  T : Tindakan           

  O : Observasi 

  R : Refleksi 

 S I : Siklus I 

 S II : Siklus II 

 

3.1.1  Prosedur Tindakan pada Siklus I 

Prosedur pada siklus I terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan,  

tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan dilakukan persiapan pembelajaran menulis 

petunjuk. Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun rencana pembelajaran 

yang merupakan program kerja guru. Rencana pembelajaran berisi tentang 

skenario pembelajaran yang akan dilakukan dalam penelitian. Dalam tahap 
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menyusun rencana ini, peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu 

mendapat perhatian khusus untuk diamati kemudian membuat instrumen 

pengamatan. Dengan adanya perencanaan, tindakan pembelajaran yang dilakukan 

lebih terarah dan sistematik. 

Pada tahap ini selain menyusun rencana pembelajaran, peneliti juga 

membuat instrumen nontes yang berupa lembar observasi, wawancara, jurnal dan 

media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Selain menyiapkan instrumen 

nontes juga menyiapkan perangkat tes yang berupa kisi-kisi soal dan pedoman 

penskoran. Penyusunan instrumen penelitian ini terlebih dahulu telah 

dikonsultasikan pada guru dan dosen pembimbing. 

Peneliti melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia sebelum penelitian dilaksanakan. Peneliti bersama guru mata pelajaran 

membahas hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam penelitian. 

Hal-hal yang didiskusikan seperti rancangan pembelajaran, penilaian dan waktu 

pelaksanaan penelitian. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tahap kedua dari penelitian ini adalah tindakan. Tindakan adalah 

pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan rencana pembelajaran 

yang telah dipersiapkan. Tindakan yang dilakukan secara garis besar adalah 

pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian. Pada tahap ini, dibagi menjadi tiga bagian dalam proses 
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pembelajaran, yaitu: pendahuluan, inti pembelajaran, dan penutup. Ketiganya 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan (apersepsi), guru mengondisikan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat 

yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Pada tahap ini 

diberikan motivasi agar siswa tertarik pada hal-hal yang baru dikenalnya. 

2) Inti Pembelajaran 

Pada tahap inti pembelajaran, guru menjelaskan teori-teori tentang 

menulis petunjuk. Selanjutnya, siswa bersama-sama memerhatikan contoh 

petunjuk yang disediakan oleh guru, kemudian guru menjelaskan contoh petunjuk 

tersebut. Langkah berikutnya, siswa bersama-sama memerhatikan contoh 

petunjuk membuat mainan yang telah disediakan oleh guru, kemudian guru 

menjelaskan contoh petunjuk membuat mainan tersebut sesuai dengan ketentuan 

dan langkah-langkah yang urut sehingga siswa dapat memahami dengan jelas dan 

dapat diikuti dengan baik oleh siswa. 

Dalam hal ini, guru dapat memperkenalkan siswa tentang strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian. Model rantai kejadian dapat mempermudah 

memvisualisasikan tahap-tahap atau langkah-langkah dari suatu proses atau suatu 

urutan kejadian. Setelah guru selesai menjelaskan contoh petunjuk membuat 

mainan yang disediakan guru, serta siswa dapat memahaminya, maka langkah 

yang dilakukan berikutnya adalah guru meminta siswa berkelompok. Setiap 

kelompok terdiri dari empat sampai lima siswa. Pengelompokan siswa ini 
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bertujuan agar siswa dapat bertukar pikiran satu sama lain, dan lebih mudah 

memahami materi. Bahan akademik yang disajikan kepada siswa dalam bentuk 

teks tentang petunjuk cara membuat mainan beserta gambar yang dapat 

mendukung proses pembelajaran menulis petunjuk sesuai dengan instruksi pada 

buku siswa. Selanjutnya, para siswa yang berada dalam tiap-tiap kelompok 

bekerjasama dan saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui diskusi 

antar sesama anggota kelompok. Setiap kelompok diharuskan mempraktikan 

petunjuk cara membuat mainan serta mengerjakan latihan sesuai ketentuan yang 

terdapat pada buku pegangan siswa. Guru memberikan batasan waktu kepada 

siswa dalam tiap-tiap kelompoknya untuk mengerjakan latihan menulis petunjuk 

tersebut. Di samping kegiatan tersebut, guru melakukan pemantauan melalui 

observasi dan interverensi pada saat pembelajaran kelompok sedang berlangsung. 

Setelah latihan selesai, salah satu anggota dalam tiap kelompok siswa 

bertanggung jawab untuk mempresentasikan dan menguraikan hasil diskusi antar 

anggota kelompok tentang latihan membuat mainan sesuai petunjuk yang telah 

dilakukan. Hasil diskusi kelompok dikumpulkan dalam bentuk laporan tiap-tiap 

individu siswa itu sendiri. Pada bagian ini, guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lainnya untuk bertanya atau menyanggah pendapat tentang materi yang 

sedang dibahas tersebut. Guru dapat menggunakan teknik bertanya untuk 

memancing siswa berdiskusi satu sama lainnya. 

Pada bagian terakhir dari inti pelajaran adalah evaluasi. Guru memberikan 

evaluasi yang berisikan soal tes siklus I berupa pertanyaan-pertanyaan tentang 

latihan yang baru saja dikerjakan. Guru membiarkan siswa berpikir setelah 



51 

 

mereka disuguhi beragam pertanyaan-pertanyaan guru. Soal tes pada siklus I 

adalah penjelasan tentang cara petunjuk membuat mainan sesuai dengan urutan 

gambar. 

3) Penutup 

Setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, selanjutnya guru 

memberi penjelasan tentang simpulan. Pada bagian ini, simpulan berisi tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang dijawab siswa secara lisan. Pertanyaan tersebut 

mengarah pada simpulan materi pembelajaran yang telah dijelaskan. Selanjutnya, 

guru membuka tahapan berikutnya yaitu refleksi. Refleksi berisi tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa secara lisan. Namun bedanya, 

pertanyaan yang terdapat dalam tahap ini, mengarah pada refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan. Refleksi bertujuan untuk mengetahui perasaan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis petunjuk. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Tahap ketiga yaitu kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan 

oleh peneliti. Observasi adalah mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa 

selama penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran menulis 

petunjuk. Dalam pengamatan atau observasi ini, peneliti dibantu oleh guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Sasaran observasi meliputi keaktifan dan keseriusan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa dalam berkelompok, dan 

keaktifan mengerjakan tugas menulis petunjuk. 
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Setelah pembelajaran selesai, guru membagikan jurnal kepada siswa untuk 

mengetahui kesan atau tanggapan dan sasaran siswa terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 

3.1.1.4  Refleksi 

Tahap terakhir dari pelaksanaan siklus I adalah refleksi. Kegiatan refleksi 

ini dilakukan dengan mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil analisis 

teks dan nontes siklus I dengan tujuan mengetahui hasil atau dampak pelaksanaan 

tindakan. Setelah proses tindakan siklus I berakhir, peneliti melakukan analisis 

mengenai hasil tes perbuatan, observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui beberapa besar 

keterampilan menulis siswa, bagaimana sikap siswa selama mengikuti 

pembelajaran, dan kendala apa yang ditemui guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan refleksi yang meliputi: (1) 

pengungkapan sikap siswa dalam proses pembelajaran, (2) keterampilan menulis 

siswa, khususnya materi menulis petunjuk pada siklus I, dan (3) pengungkapan 

tindakan-tindakan yang telah dilakukan guru selama mengajar. Hasil refleksi pada 

siklus I dijadikan masukan dalam menentukan langkah dan perbaikan pada siklus 

II. Hal-hal yang sudah baik pembelajaran menulis petunjuk pada siklus I 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada siklus II. Sementara itu, kekurangan 

yang terdapat pada siklus I diperbaiki pada siklus II. 
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Pencapaian nilai ketuntasan belajar klasikal pada siklus I adalah sebesar 

70. Nilai ketuntasan belajar ini harus dapat tercapai, sehingga apabila belum 

tercapai, peneliti akan melakukan perbaikan pada siklus II. 

Pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian yang dilakukan pada siklus I terlihat meningkat bila 

dibandingkan dengan prasiklus. Siswa terlihat lebih menyukai pembelajaran yang 

dihadirkan. Hal ini tampak pada minat dan antusias siswa saat mengikuti 

pembelajaran menulis petunjuk. Namun, hasil dari tes menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian baru mencapai 

nilai rata-rata kelas 56,18 dan termasuk dalam kategori cukup. Rata-rata kelas ini 

belum mampu mencapai batas minimal ketuntasan belajar klasikal sebesar 70.  

Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran, masih didapati tingkah 

laku negatif siswa. Perhatian sebagian besar siswa dalam proses pembelajaran 

masih kurang. Mereka kurang memperhatikan materi yang diajarkan. Perilaku 

negatif yang dilakukan siswa ini mengakibatkan pembelajaran menulis petunjuk 

kurang mencapai hasil yang optimal. 

Guna mencapai pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh guru 

(peneliti), maka kesulitan-kesulitan tersebut dicari jalan keluarnya untuk 

diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Hal-hal tesebut antara lain (1) guru 

menghadirkan strategi belajar yang dapat mempermudah siswa dalam memahami 

pembelajaran, (2) guru memberi contoh yang lebih beragam tentang meteri 

menulis petunjuk dengan tujuan agar siswa mudah memahami, (3) 

mengelompokan siswa dalam tiap-tiap kelompok siswa yang bertujuan agar siswa 
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dapat dengan mudah memahami materi pelajaran apabila terdapat anggota 

kelompok yang masih kesulitan dalam memahami materi menulis petunjuk, (4) 

guru menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat menulis petunjuk 

dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 

Perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa dalam 

menulis petunjuk pada siklus berikutnya. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II 

Prosedur tindakan pada siklus II juga dilakukan dalam empat tahap, yaitu 

tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan dalam siklus II ini, peneliti memperbaiki dan 

menyempurnakan rencana pembelajaran sebelumnya pada siklus I. Dalam tahap 

ini, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I diperbaiki. 

Peneliti menyiapkan kembali data nontes yang sudah diperbaiki. Tahap 

pelaksanaan siklus II ini meliputi: (1) menyempurnakan rencana pembelajaran 

pada siklus I, (2) memperbaiki pedoman observasi, (3) mempersiapkan 

pertanyaan untuk wawancara, (4) mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk 

jurnal siswa, (5) mempersiapkan kembali contoh menulis petunjuk yang akan 

dihadirkan kepada siswa, (6) mempersiapkan dokumentasi. Peneliti juga 

berkolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa dan satra indonesia tentang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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Berbekal dari pengalaman menulis petunjuk pada siklus I. Siswa akan 

lebih terbiasa dan lebih mudah dalam menulis petunjuk walaupun dengan gambar 

berangkai yang berbeda. Perbedaan gambar berangkai yang dipakai akan 

bertujuan memperkaya kosa kata dan siswa akan lebih terbiasa dalam 

menuangkan ide yang ada digambar ke dalam bentuk kalimat. Selain itu 

pengalaman menulis yang sering diulang akan memupuk kemampuan menulis 

yang lebih bermutu baik dari segi ejaan, dan pilihan bahasa yang digunakan. Pada 

siklus II ini, indikator pencapaian yang akan dicapai adalah 70. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Pada tahap ini, kesalahan-kesalahan siswa dalam penulisan petunjuk 

dibahas kembali. Tindakan pada siklus II merupakan penyempurnaan tindakan 

pada siklus I. Kegiatan siklus II meliputi pendahuluan, inti pembelajan (proses 

pembelajaran dan evaluasi), dan penutup. 

1) Pendahuluan 

Pada tahap ini, guru melakukan apersepsi. Guru mengondisikan siswa 

untuk siap mengikuti proses pembelajaran. Guru memberikan penjelasan 

mengenai tujuan pembelajaran serta manfaat yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran, dan membahas tentang kesalahan-kesalahan 

dalam penulisan petunjuk yang dibuat siswa. Selain itu, guru dapat memberikan 

motivasi kepada siswa agar lebih baik lagi dalam menulis petunjuk. 
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2) Inti Pembelajaran 

Pada tahap inti pembelajaran, guru menyediakan contoh petunjuk 

membuat mainan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah contoh yang 

dihadirkan guru telah siap, proses pembelajaran pun dimulai. Langkah pertama, 

guru membuka tahap “Pendalaman Materi”. Tahap ini berisi tentang pendalaman 

materi menulis petunjuk termasuk juga aspek-aspek yang tidak boleh terabaikan 

dalam menulis petunjuk. Selanjutnya guru membuka tahap kedua yang berisi 

tentang contoh menulis petunjuk untuk memperjelas pemahaman siswa mengenal 

materi menulis petunjuk. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan pengetahuan 

berupa strategi belajar yang dapat mempermudahkan proses pembelajaran. 

Strategi belajar peta konsep model rantai kejadian yang pernah diajarkan pada 

siklus I, dibahas dan diperdalam lagi sehingga siswa mampu dan dapat 

memahami pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian. 

Langkah berikutnya, guru membuka tahap “Latihan” yang didalamnya 

terdapat latihan menulis petunjuk. Latihan menulis petunjuk dalam siklus II ini 

terdiri atas soal latihan. Soal latihan ini berisi tentang gambar seri urutan 

membuat mainan. Setelah gambar seri terbuka, guru menjelaskan perintah 

mengenai cara pengerjaan soal latihan kemudian guru memberi kesempatan bagi 

siswa untuk mengerjakan soal. Dalam mengerjakan soal latihan, guru 

mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri 

dari empat atau lima siswa. Hal ini bertujuan agar siswa dapat bertukar pikiran 

dan lebih mudah memahami materi. Pada saat siswa mengerjakan soal, guru 
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mengarahkan siswa agar memakai strategi belajar model rantai kejadian. Siswa 

diminta mengurutkan kejadian, dimulai dari kejadian awal, kemudian kejadian 

berikutnya dalam rantai itu, dilanjutkan sampai mencapai suatu hasil akhir yang 

dapat membantu siswa mengurutkan cara atau petunjuk membuat mainan. 

Setelah latihan selesai, setiap kelompok diwajibkan untuk 

mempresentasikan dan menguraikan hasil diskusi kelompok tentang soal latihan 

yang baru saja mereka kerjakan. Selain itu, kelompok lainnya diminta 

memberikan komentar tentang kekurangan dan kelebihan, sehingga dapat menjadi 

masukan untuk kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi 

kelompok dikumpulkan dalam bentuk laporan tiap-tiap individu siswa itu sendiri. 

Pada bagian terakhir dari inti pembelajaran adalah evaluasi. Guru 

membuka tahap “Evaluasi” yang berisikan soal tes siklus II, yaitu rangkaian 

gambar seri yang menunjukan prosedur pembuatan mainan. 

3) Penutup 

Setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru membuka tahap 

tentang simpulan. Tahap ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang dijawab 

siswa secara lisan. Pertanyaan tersebut mengarah pada simpulan materi 

pembelajaran yang telah disajikan. Selanjutnya guru membuka tahap tentang 

refleksi. Tahap ini juga berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

siswa secara lisan. Namun bedanya, pertanyaan yang terdapat dalam tahap ini 

mengarah pada refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Tahap ini bertujuan 

untuk mengetahui perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis 

petunjuk. 
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3.1.2.3 Observasi 

Pada siklus II ini selama proses pembelajaran berlangsung, dilakukan 

pengamatan untuk melihat sejauh mana peningkatan keterampilan menulis 

petunjuk dan perubahan perilaku siswa setelah dilakukan tindakan siklus II. 

Dalam melakukan pengamatan, peneliti dibantu oleh guru pelajaran Bahasa 

Indonesia. Sasaran yang diamati hampir sama dengan pelaksanaan observasi pada 

siklus I, yaitu meliputi keaktifan dan keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas, dan sikap atau tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru membagikan jurnal kepada 

siswa untuk mengetahui kesan, tanggapan, dan saran siswa terhadap pembelajaran 

yang baru saja dilakukan, baik terhadap materi pelajaran, dan cara mengajar guru. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian untuk meningkatkan keterampilan 

menulis petunjuk, dan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan nontes. 

Hasil keterampilan tes menulis petunjuk pada siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I. Hasil tersebut mencapai rata-rata nilai 71,14 atau dalam 

kategori baik. Hasil tersebut sudah mencapai target yang diharapkan yaitu 70. 

Pada siklus II ini siswa sudah dapat menuliskan petunjuk, sehingga petunjuk yang 

dibuat mudah dipahami. Hal ini terlihat dari peningkatan tiap aspek, antara lain 
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pada aspek kejelasan petunjuk, tata urutan petunjuk, penggunaan ejaan dan tanda 

baca, kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk, serta 

kemenarikan tampilan petunjuk siswa siswa sudah memahami. 

Petunjuk yang ditulis oleh siswa pada siklus II sudah lebih baik dari pada 

siklus I. Selain itu, berdasarkan hasil nontes, terlihat pula adanya perubahan sikap 

dan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

observasi siklus II yang menunjukan adanya peningkatan prosentase perilaku 

siswa. 

Selain itu, pada kegiatan pengisian jurnal terlihat adanya perubahan 

perilaku siswa. Pada siklus I, sebagian besar siswa masih sering meniru jawaban 

dari siswa lain. Namun, pada siklus II ini siswa sudah mulai menunjukkan adanya 

keseriusan dengan tidak melihat dan mencontoh tanggapan jurnal siswa lain. 

Siswa Menanggapi dengan positif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Sebagian besar siswa senang dengan dihadirkannya contoh gambar 

berangkai yang digunakan. Keadaan seperti ini sebagai bukti adanya perubahan 

perilaku siswa yang positif. 

Berdasarkan hasil nontes dokumentasi foto dapat diketahui pembelajaran 

terlihat semakin kondusif. Siswa sangat aktif sehingga proses pembelajaran tidak 

lagi monoton, Selain itu, siswa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

Selama proses pembelajaran tingkah laku siswa menunjukan ke arah yang positif. 

Gambar kegiatan ini terlihat dalam dokumentasi foto sebagai bukti visual untuk 

menguatkan data-data nontes lainnya. 
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis petunjuk siswa 

dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian pada 

siswa kelas IV. Adapun sumber data penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Al-

Islam Mangunsari 02 Semarang tahun ajaran 2008/2009 yang berjumlah 31 siswa 

dengan perincian 20 siswa putri dan 11 siswa putra. 

Peneliti memilih kelas IV ini dikarenakan kemampuan menulis petunjuk 

masih rendah dan belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Hal ini 

disebabkan oleh: (1) banyaknya siswa yang masih mengandalkan teman dalam 

hal menulis dan tidak menggunakan kemampuan siswa itu sendiri, (2) kurangnya 

minat dan keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran, (3) kurang 

tersedianya sarana dan prasarana kelas yang mendukung proses pembelajaran 

menulis petunjuk. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel keterampilan 

menulis petunjuk, dan variabel penggunaan strategi belajar peta konsep model 

rantai kejadian. 

 

3.3.1. Variabel Keterampilan Menulis Petunjuk 

Variabel keterampilan menulis petunjuk merupakan keterampilan siswa 

dalam menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara 

pembuatan sesuatu sesuai dengan indikator yang tertuang dalam kompetensi dasar 
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menulis petunjuk. Siswa diharapkan mampu: (1) memahami petunjuk tentang 

cara pembuatan sesuatu, (2) mencatat hal-hal penting dari penjelasan, (3) 

membuat mainan berdasarkan petunjuk. Dengan pembelajaran menulis petunjuk 

ini, diharapkan dapat memenuhi terget standar minimal yang ditetapkan sebesar 

70 dan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik pada siswa kelas IV MI 

Al-Islam Mangunsari 02 Semarang. 

 

3.3.2  Variabel Penggunaan Strategi Belajar Peta Konsep Model Rantai  

Kejadian 

Variabel strategi belajar peta konsep model rantai  kejadian adalah 

penggunaan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dalam 

pembelajaran menulis petunjuk sebagai upaya mempermudah proses 

pembelajaran. Di samping itu, pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian bertujuan untuk mengetahui keterampilan 

menulis petunjuk. 

Selama ini pelaksanaan pembelajaran menulis petunjuk dilakukan tanpa 

menggunakan strategi belajar sehingga hasil pembelajarannya kurang maksimal. 

Pembelajaran ini nantinya akan membantu siswa dalam menulis petunjuk yang 

benar dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian ini siswa dapat termotivasi untuk dapat memahami serta 

mempermudah pembelajaran menulis petunjuk, sehingga siswa memiliki 

perubahan dalam menulis petunjuk. 
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3.4 Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua bentuk instrumen, yaitu instrumen tes dan 

nontes. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes digunakan untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa 

dalam menulis petunjuk. Bentuk instrumen tes dalam penelitian ini yaitu tes 

menulis petunjuk. Kriteria penilaian tersebut meliputi: (1) kejelasan petunjuk, (2) 

ketepatan tata urutan petunjuk, (3) keefektifan kalimat, (4) penggunaan ejaan dan 

tanda baca, (5) kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk, dan 

(6) kemenarikan tampilan petunjuk. 

Skor minimal pada tiap aspek penilaian berbeda-beda. Nilai akhir menulis 

petunjuk adalah jumlah skor dari masing-masing aspek yang dinilai dalam 

menulis petunjuk. Jumlah skor maksimal dalam penilaian menulis petunjuk 

sebesar 100. Skor penilaian menulis petunjuk dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Skor Penilaian Menulis Petunjuk 

No Aspek Penilaian Skor Maksimal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Kejelasan Petunjuk 

Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

Keefektifan Kalimat 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

Kesesuaian Bahasa yang Digunakan 

dengan Sasaran Petunjuk 

Kemenarikan Petunjuk 

20 

20 

20 

15 

15 

 

10 

 Jumlah 100 
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Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa tiap-tiap aspek penilaian memiliki 

skor maksimal yang berbeda-beda. Aspek penilaian yang pertama, yaitu kejelasan 

petunjuk memiliki skor maksimal 20, aspek penilaian kedua, yaitu ketepatan tata 

urutan petunjuk memiliki skor maksimal 20, aspek penilaian ketiga, yaitu 

keefektifan kalimat memiliki skor maksimal 20, aspek penilaian keempat, yaitu 

penggunaan ejaan dan tanda baca memiliki skor maksimal 15, aspek penilaian 

kelima, yaitu kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk 

memiliki skor maksimal 15, dan aspek keenam, yaitu kemenarikan petunjuk 

memiliki skor maksimal 10. 

Setiap petunjuk yang dibuat siswa dianalisis dan nilai akhir dari setiap 

petunjuk digabung untuk mendapatkan nilai rata-rata menulis petunjuk siswa. 

Pada tabel berikut, dapat dilihat aspek-aspek yang dinilai dengan skor dan 

kategori penilaian. 

Tabel 2. Kriteria Penulisan Petunjuk 

N

o 

Aspek 

Penilaian 

Skor Ketegori Kriteria 

1 Kejelasan 

Petunjuk 

 

16-20 

 

11-15 

6-10 

 

0-5 

Sangat Baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang 

Petunjuk yang dibuat sangat jelas 

dan bisa diikuti 

Petunjuk yang dibuat sudah jelas 

Petunjuk yang dibuat masih ada 

yang kurang jelas 

Petunjuk yang dibuat tidak jelas 

2 Ketepatan 

Tata Urutan 

Petunjuk 

 

16-20 

11-15 

 

6-10 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

Tata urutan lengkap 

Ada satu langkah yang tertukar atau 

kurang (tidak ada) 

Ada dua langkah yang tertukar atau 
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0-5 

 

Kurang 

kurang (tidak ada) 

Lebih dari dua langkah yang 

tertukar atau kurang (tidak ada) 

3 Keefektifan 

Kalimat 

16-20 

 

11-15 

6-10 

0-5 

Sangat Baik 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Semua kalimat yang digunakan 

sudah efektif 

Ada 1-2 kalimat yang tidak efektif 

Ada 3-4 kalimat yang tidak efektif 

Lebih dari 4 kalimat yang tidak 

efektif  

4 Penggunaan 

Ejaan dan 

Tanda Baca 

 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Jumlah kesalahan antara 1-5 

Jumlah kesalahan antara 6-10 

Jumlah kesalahan antara 11-15 

Jumlah kesalahan lebih dari 15 

5 Kesesuaian 

Bahasa yang 

Digunakan 

dengan 

Sasaran 

Petunjuk 

 

12-15 

 

8-11 

 

4-7 

 

0-3 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Bahasa yang digunakan sangat 

sesuai dengan sasaran petunjuk 

Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan sasaran petunjuk 

Bahasa yang digunakan cukup 

sesuai dengan sasaran petunjuk 

Bahasa yang digunakan kurang 

sesuai dengan sasaran petunjuk 

6 Kemenarika

n Petunjuk 

9-10 

6-8 

3-5 

0-2 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Tampilan sangat menarik 

Tampilan menarik 

Tampilan cukup menarik 

Tampilan kurang menarik 

 

Berdasarkan pedoman di atas, guru dapat mengetahui kemampuan menulis 

petunjuk siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, atau kurang. 
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Tabel 3. Penilaian Kemampuan Menulis Petunjuk 

No Kategori Rentang Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

55-69 

0-54 

 

Tabel 3 di atas menunjukan bahwa hasil menulis petunjuk menunjukan 

hasil yang sangat baik, apabila memiliki skor antara 85-100, siswa yang memiliki 

nilai yang baik, apabila memiliki skor antara 70-84, siswa yang memiliki nilai 

yang cukup, apabila memiliki skor antara 55-69, dan siswa yang memiliki nilai 

yang kurang, apabila memiliki skor antara 0-54. 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi, lembar jurnal, pedoman wawancara, dan pedoman 

dokumentasi. 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku dan respons 

siswa selama proses pembelajaran. Hal yang diamati dalam proses pembelajaran 

meliputi keaktifan dan keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran, keaktifan 

siswa dalam belajar kelompok, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas atau 

soal (menulis petunjuk), keaktifan dan keseriusan siswa dalam mempresentasikan 

hasil pekerjaannya, sikap atau tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran. 
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3.4.2.2 Lembar Jurnal 

Jurnal digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang respon siswa 

sebagai subjek penelitian selama proses pembelajaran berlangsung. Jurnal dibuat 

dua macam, yaitu jurnal penelitian yang diisi oleh guru, dan jurnal penelitian 

yang diisi oleh siswa. Jurnal guru berisi tentang uraian pendapat dari seluruh 

kejadian yang dilihat dan dirasakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran 

menulis berlangsung. Hal-hal yang dicatat dan diisi dalam jurnal guru meliputi: 

(1) respon siswa terhadap materi menulis petunjuk, (2) antusias siswa terhadap 

contoh petunjuk, (3) respon siswa terhadap strategi belajar, (4) keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian, (5) situasi dan suasana kelas ketika 

pembelajaran. 

Hal-hal yang terdapat dalam jurnal siswa berisi tentang kesan dan pesan 

siswa, siswa memberikan respon positif dan negatif terhadap pembelajaran 

menulis petunjuk dengan  menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian. Hal-hal yang dicatat dan diisi dalam jurnal siswa meliputi: (1) kesulitan 

siswa dalam menulis petunjuk, (2) hal-hal yang dirasakan ketika mengamati 

contoh menulis petunjuk, (3) pendapat siswa tentang pembelajaran menulis 

petunjuk dengan  menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian, (4) hal yang dirasakan siswa saat menjawab pertanyaan setelah 

mengamati contoh menulis petunjuk, (5) kesan dan pesan siswa terhadap 

pembelajaran menulis petunjuk dengan  menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian, (6) saran terhadap pembelajaran menulis petunjuk. 
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3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pembelajaran menulis petunjuk. Wawancara dilakukan terhadap siswa yang 

memilki nilai tes tertinggi, sedang, dan rendah. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran menulis petunjuk, mengetahui 

permasalahan dan kesulitan yang dialami siswa dalam menulis petunjuk, 

tanggapan mengenai pembelajaran, perasaan ketika menulis petunjuk, dan saran 

pembelajaran menulis petunjuk dengan  menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian. 

 

3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan instrumen nontes yang sangat penting dalam 

penelitian tindakan kelas. Hal ini dikarenakan dokumentasi digunakan sebagai 

bukti penelitian. Dalam dokumentasi ini semua proses penelitian dapat terekam 

dari awal sampai akhir pembelajaran, yaitu pada siklus I, dan pembelajaran siklus 

II. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto. 

Dokumentasi foto dapat dijadikan bukti dalam melakukan observasi. 

Dokumentasi foto-foto yang diambil dapat mempermudah peneliti untuk 

mendeskripsikan hasil penelitiannya. Tujuan penggunaan dokumentasi tersebut 

adalah untuk merekam semua kegiatan dalam proses pembelajaran, yaitu pada 

awal pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung, dan pada akhir pembelajaran. 

Pengambilan gambar dilakukan oleh seorang teman peneliti yaitu gambar 

kegiatan guru memberikan stimulus-respon tentang pembelajaran menulis 
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petunjuk, kegiatan guru memperkenalkan siswa tentang strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian yang dapat mempermudah proses pembelajaran 

menulis petunjuk, kegiatan guru memberikan contoh pembelajaran menulis 

petunjuk, kegiatan siswa berinteraksi dengan contoh pembelajaran menulis 

petunjuk, kegiatan diskusi siswa dan mempraktikan membuat petunjuk, kegiatan 

siswa mengisi jurnal, dan kegiatan wawancara. Dalam pengambilan gambar yang 

berupa foto, peneliti melakukannya dengan sewajarnya dan tidak dibuat-buat, 

sehingga pengambilan gambar dapat terlaksana dengan baik. 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menulis petunjuk dengan  menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian. Sedangkan, teknik nontes digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Untuk memperoleh data 

melalui teknik nontes ini dilakukan dengan observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi. Penjelasan dari teknik tersebut diuraikan sebagai berikut. 

 
3.5.1 Teknik Tes 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes awal dan tes akhir. 

Tes awal dilakukan sekali pada siklus I untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan siswa tentang petunjuk, dan sampai dimana keterampilan mereka 

dalam menulis petunjuk. Setelah itu, pada siklus II diadakan tes akhir yang juga 

dilakukan di akhir pembelajaran. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
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siswa dalam menulis petunjuk dengan memperhatikan aspek kejelasan petunjuk, 

ketepatan tata urutan petunjuk, keefektifan kalimat, penggunaan ejaan dan tanda 

baca, kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk, dan 

kemenarikan tampilan petunjuk 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dengan teknik 

tes adalah: 

(1) Menyiapkan bahan tes berupa contoh membuat sesuatu berdasarkan petunjuk, 

kemudian peneliti menyajikannya kepada siswa, 

(2) Memberikan latihan-latihan kepada siswa dalam menulis petunjuk sesuai 

dengan bahan yang telah disajikan peneliti, 

(3) Mengadakan tes evaluasi pada akhir latihan, yaitu siswa diminta untuk 

menulis petunjuk, 

(4) Menilai dan mengolah data dari hasil penelitian, 

(5) Peneliti mengukur keterampilan menulis petunjuk siswa berdasarkan pada 

hasil tes pada siklus I dan siklus II. 

 
3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

 

3.5.2.1 Observasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan pada saat pembelajaran terhadap 

perilaku siswa. Observasi dilakukan untuk mengetahui sikap dan perilaku siswa 

serta mengungkapkan data keaktifan siswa selama pembelajaran menulis petunjuk 
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dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan bantuan seorang teman. Pengamatan 

ini dilakukan mulai dari awal pembelajaran, sampai akhir pembelajaran sesuai 

dengan lembar pengamatan. 

 Tahap observasi antara lain: (a) mempersiapkan lembar observasi yang 

berisi butir-butir sasaran pengamatan tentang keaktifan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan materi, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dan 

keaktifan siswa dalam mengerjakan tes, (b) melaksanakan observasi selama  

proses pembelajaran, yaitu dimulai dari penjelasan, proses belajar-mengajar, 

sampai dengan siswa menulis petunjuk, (c) mencatat hal observasi dengan 

mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

 

3.5.2.2 Jurnal 

pengambilan jurnal dilakukan pada akhir tiap siklus dan diisi oleh semua 

siswa. Jurnal yang dinilai peneliti adalah jurnal keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Jurnal tersebut berisi tentang kritik, pesan, dan kesan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis petunjuk. Jurnal siswa diisi oleh 

seluruh siswa dengan membagikan lembar jurnal siswa yang harus diisi oleh 

siswa, sesuai dengan pendapatnya, dan tidak diperbolehkan mencontoh pendapat 

siswa lain. 

 
3.5.2.3 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data penyebab 

kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran menulis petunjuk. Wawancara 
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dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa siswa yang memiliki nilai tes paling 

tinggi, sedang, dan nilai tes paling rendah. Hal ini didasarkan pada hasil observasi 

jurnal siswa, dan hasil akhir pada tiap siklus. Adapun cara yang ditempuh peneliti 

yaitu: (1) mempersiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertranyaan yang 

akan diajukan pada siswa, (2) menentukan siswa yang memiliki nilai tes baik, 

cukup, dan kurang, untuk kemudian diwawancarai, (3) merekam dan mencatat 

hasil wawancara dengan menulis tanggapan tiap butir pertanyaan. 

 
3.5.2.4 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data nontes yang berupa gambar foto yang diambil pada saat proses pembelajaran 

siklus I dan siklus II berlangsung. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi 

semua kegiatan proses pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Hal ini 

dimaksudkan sebagai bukti bahwa pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian benar adanya dan 

nyata dilakukan oleh peneliti. 

 
3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan 

kualitatif. 

 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang dilakukan, yaitu: prasiklus, 

akhir siklus I, dan akhir siklus II. Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah 
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dengan menghitung skor komulatif dari seluruh aspek, menghitung skor rata-rata, 

menghitung nilai, menghitung persentase dengan rumus sebagai berikut: 

SP = SK    X 100% 

          R 

Keterangan: 

SP = Skor Persentase 

SK = Skor Komulatif 

R   = Jumlah Responden 

Hasil perhitungansiswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan, yaitu antara siklus I dan siklus II. Hal ini digunakan untuk 

mengetahui dan memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan 

kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 

 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh 

dari hasil data nontes, yaitu hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil analisis observasi digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa 

pada saat pembelajaran. Data jurnal digunakan untuk mengetahui siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian. Data wawancara berfungsi untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa, sehingga dengan dilakukannya 

wawancara ini siswa menjadi lebih terbuka dalam mengungkapkan 
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permasalahannya mengenai kemampuan menulis petunjuk. Data dokumentasi 

digunakan dan dianalisis untuk melengkapi data penelitian, dan dijadikan bukti 

visual. Data ini dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap penerapan 

pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian. 

Hasil analisis data secara kualitatif dapat digunakan untuk melihat 

perubahan perilaku siswa pada siklus I dan siklus II, serta untuk melihat 

efektifitas penggunaan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian, serta 

pemanfaatan keterampilan menulis petunjuk. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari hasil tes dan nontes, baik 

pada siklus I, maupun siklus II. Hasil kedua tes tersebut terangkum dalam dua 

bagian, yaitu: siklus I dan siklus II. Hasil tes tindakan siklus I dan siklus II berupa 

keterampilan siswa menulis petunjuk menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian. Hasil tes siklus I dan siklus II disajikan dalam bentuk data 

kualitatif. 

Hasil nontes siklus I dan siklus II diperoleh dari data observasi, jurnal 

siswa dan guru, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil nontes siklus I dan 

siklus II disajikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif. 

 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

Hasil tes prasiklus adalah kemampuan menulis petunjuk siswa sebelum 

dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui keadaan awal kemampuan menulis petunjuk siswa kelas IV MI Al-

Islam Mangunsari 02 Semarang tahun ajaran 2008/2009. Tes prasiklus yang 

dilakukan adalah menulis petunjuk melakukan sesuatu, menulis petujuk 

penjelasan cara membuat sesuatu, dan menulis petunjuk menggunakan sesuatu. 

Hasil tes menulis petunjuk pada prasiklus dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 
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Tabel 4.1 Tes Kemampuan Menulis Petunjuk Prasiklus 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

55-69 

0-54 

0 

2 

7 

22 

0 

146,25 

421,00 

884,25 

0 

6,45 

22,58 

70,97 

1451,50 

31 

=46,82 

(kategori 

kurang) 

 Jumlah 31 1451,50 100  

 

Dari tabel 4.1 di atas, menunjukan bahwa kemampuan siswa kelas IV MI 

Al-Islam Mangunsari 02 Semarang dalam menulis petunjuk masih kurang. Hal ini 

terlihat dari rata-rata nilai klasikal yang hanya mencapai 46,82. Rincian data 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari jumlah keseluruhan 31 siswa, 22 

diantaranya atau sebesar 70,97% termasuk dalam kategori kurang dengan nilai 

antara 0-54. Kategori cukup dengan nilai antara 55-69 hanya dicapai oleh 7 orang 

siswa atau sebesar 22,58%. Selanjutnya untuk kategori baik  hanya diperoleh 2 

orang siswa atau sebesar 6,45%. Sementara ini, tidak satu pun siswa yang berhasil 

nilai dalam kategori sangat baik. Masih rendahnya kemampuan siswa dalam 

menulis petunjuk dikarenakan adanya faktor dari dalam diri siswa sendiri dan dari 

luar diri siswa yaitu kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

untuk menunjang proses pembelajaran. 

Perolehan nilai hasil tes prasiklus tiap aspeknya dapat dilihat pada tabel 

4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 Nilai Rata-rata Tiap Aspek pada Prasiklus 

No Aspek penilaian Skor Rata-rata Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

Kejelasan Petunjuk 

Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

Keefektifan Kalimat 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

Kesesuaian Bahasa yang Digunakan 

dengan Sasaran Petunjuk 

Kemenarikan Petunjuk 

8,72 

8,88 

11,75 

5,37 

8,52 

 

3,58 

26,17 

26, 65 

35,24 

16,11 

25,56 

 

10,73 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh siswa ditiap aspeknya tergolong kurang. Hal itu terlihat pada perolehan 

nilainya. Pada aspek kejelasan petunjuk dengan nilai rata-rata 26,17. Untuk aspek 

ketepatan tata urutan petunjuk, perolehan nilai rata-rata kelas hanya 26,65 dan 

untuk aspek keefektifan kalimat, nilai yang diperoleh 35,24. Pada aspek mencatat 

hal-hal penting dalam petunjuk diperoleh nilai rata-rata 25,56. Sedangkan, untuk 

aspek kemenarikan petunjuk, nilai yang diperoleh sebesar 10,73. 

Berdasarkan hasil tes pada prasiklus, maka keterampilan menulis petunjuk 

siswa perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut dapat diwujudkan dengan 

melakukan tindakan siklus I dengan pembelajaran yang menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I  

Siklus I merupakan pemberlakuan tindakan awal penelitian dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. Tindakan siklus 
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I ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diajarkan kompetensi 

dasar menulis petunjuk kepada siswa kelas IV dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian. Pelaksanaan pembelajaran menulis 

petunjuk pada siklus I terdiri atas data tes dan nontes. Hasil kedua data tersebut 

diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes menulis petunjuk siklus I ini merupakan data awal setelah 

diberlakukannya tindakan pembelajaran dengan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian. Kriteria penilaian pada siklus I ini meliputi enam aspek 

penilaian, yaitu: (1) kejelasan petunjuk, (2) ketepatan tata urutan petunjuk, (3) 

keefektifan kalimat, (4) penggunaan ejaan dan tanda baca, (5) kesesuaian bahasa 

yang digunakan dengan sasaran petunjuk, dan (6) kemenarikan tampilan 

petunjuk. 

 

Tabel 4.3 Tes Kemampuan Menulis Petunjuk Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

55-69 

0-54 

0 

5 

12 

14 

0 

363,00 

747,50 

631,00 

0 

16,13 

38,71 

45,16 

1741,50 

31 

=56,18 

(kategori 

kurang) 

 Jumlah 31 1741,50 100  
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Tabel 4.3 di atas, menunjukan bahwa tes kemampuan menulis petunjuk 

siswa secara klasikal mencapai nilai rata-rata 56,18 dalam kategori cukup. Nilai 

rata-rata tersebut dapat dikatakan belum memuaskan karena belum sesuai dengan 

target yang harus dicapai yaitu sebesar 70. Dari 31 siswa, tidak ada seorang siswa 

pun yang berhasil memperoleh kategori sangat baik. Sementara itu, siswa yang 

memperoleh kategori baik berjumlah 5 siswa atau 16,13% yaitu dengan nilai 

antara 70-84. Selanjutnya, sebanyak 12 siswa memperoleh kategori nilai cukup  

atau sebesar 38,71% dengan nilai antara 55-69, dan untuk kategori kurang dengan 

nilai antara 0-54 diperoleh 14 orang siswa atau sebesar 45,16%. 

Secara rinci perolehan nilai hasil tes siklus I pada tiap aspeknya dapat 

dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 

 

Tabel 4.4 Nilai Rata-rata Tiap Aspek pada Siklus I 

No Aspek penilaian Skor Rata-rata Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

Kejelasan Petunjuk 

Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

Keefektifan Kalimat 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

Kesesuaian Bahasa yang Digunakan 

dengan Sasaran Petunjuk 

Kemenarikan Petunjuk 

10,51 

10,66 

13,56 

6,40 

10,38 

 

4,67 

31,53 

31,98 

40,67 

19,20 

31,15 

 

14,00 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa perolehan skor rata-

rata siswa pada tiap aspek berbeda-beda. Perolehan nilai kelas tertinggi terdapat 

pada aspek keefektifan kalimat sebesar 40,67. Sedangkan perolehan nilai terendah 
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terdapat pada aspek kemenarikan petunjuk, yaitu sebesar 14,00. Pada aspek 

kejelasan petunjuk, nilai yang diperoleh sebesar 31,53 dan aspek ketepatan tata 

urutan petunjuk diperoleh nilai sebesar 31,98. Pada aspek penggunaan ejaan dan 

tanda baca, nilai yang diperoleh sebesar 19,20. Sedangkan, pada aspek kesesuaian 

bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk, perolehan nilai yang didapat 

sebesar 31,15. 

 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Kejelasan Petunjuk 

Penilaian aspek kejelasan petunjuk difokuskan pada kejelasan dari 

petunjuk yang dibuat siswa. Petunjuk yang dibuat harus benar-benar jelas 

sehingga mudah dan dapat dipahami. Hasil penilaian untuk ketiga jenis petunjuk 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek Kejelasan 

Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

1 

14 

16 

0 

16,25 

170,00 

137,75 

0 

3,23 

45,16 

51,61 

0 

324,00 

31 

=10,45 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 324,00 100  

 

Data pada tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa pada kategori sangat baik, 

diperoleh siswa sebanyak satu siswa atau sebesar 3,23%. Siswa yang berhasil 
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mencapai skor dengan kategori baik sebesar 45,16% atau sebanyak 14 siswa. 

Pada kategori cukup, diperoleh 16 siswa dengan persentase sebesar 51,61%. 

Sedangkan, pada kategori kurang tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara 

klasikal skor rata-rata yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu aspek kejelasan petunjuk sebesar 10,45. 

 

Tabel 4.6 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 

Aspek Kejelasan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

2 

11 

18 

0 

33,25 

138,50 

157,25 

0 

6,45 

35,48 

58,06 

0 

329,00 

31 

=10,61 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 329,00 100  

 

Data pada tabel 4.6 di atas, menunjukan bahwa untuk kategori sangat baik, 

diperoleh sebanyak 2 siswa, atau sebesar 6,45%. Pada kategori baik, diperoleh 11 

siswa, atau sebesar 35,48%. Sedangkan pada kategori cukup, diperoleh 18 siswa 

atau sebesar 58,06% dan pada kategori kurang, tidak terdapat seorang siswa pun 

atau sebesar  0%. Jadi secara klasikal  kemampuan siswa dalam menulis petunjuk 

penjelasan cara membuat sesuatu aspek kejelasan petunjuk sebesar 10,61. 
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Tabel 4.7 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 

Kejelasan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

0 

14 

17 

0 

0 

173,00 

151,50 

0 

0 

45,16 

54,84 

0 

324,50 

31 

=10,47 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 324,50 100  

 

Data pada tabel 4.7 di atas, menunjukan bahwa tidak ada satu siswa pun 

yang mampu mencapai skor dengan kategori sangat baik dan siswa yang 

mendapat skor dengan kategori kurang. Sementara itu, pada kategori baik, 

diperoleh siswa sebanyak 14 siswa atau sebesar 45,16% dan pada kategori cukup, 

diperoleh siswa sebanyak 17 siswa atau sebesar 54,84%. Jadi secara klasikal skor 

rata-rata yang diperoleh siswa pada kemampuan menulis petunjuk menggunakan 

sesuatu aspek kejelasan petunjuk sebesar 10,47. 

Berdasarkan ketiga data di atas, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 10,51. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek kejelasan petunjuk 

cukup baik. Kejelasan petunjuk siswa sudah cukup baik. Namun masih harus 

ditingkatkan kembali. 
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4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Ketepatan Tata Urutan 

Petunjuk 

Penilaian aspek ketepatan tata urutan petunjuk difokuskan pada ketepatan 

siswa dalam mengurutkan urutan petunjuk. Petunjuk yang dibuat harus sesuai 

dengan urutan yang benar. Hasil penilaian pada aspek ini dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.8  Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek Ketepatan 

Tata Urutan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

0 

20 

11 

0 

0 

256,00 

89,25 

0 

0 

64,52 

35,48 

0 

345,25 

31 

=11,14 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 345,25 100  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada 

seorang siswa pun yang mencapai kategori sangat baik dan kurang, atau sebesar 

0%. Pada kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 20 siswa atau sebesar 64,52%. 

Sedangkan, pada kategori cukup, diperoleh 11 siswa atau sebesar  35,48%. Jadi, 

secara klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk melakukan sesuatu 

aspek ketepatan tata urutan petunjuk mencapai 11,14 atau pada kategori baik 

 

. 
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Tabel 4.9 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 

Aspek Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 
Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

1 

13 

16 

1 

17,25 

164,00 

137,50 

5,50 

3,23 

41,93 

51,61 

3,23 

324,25 

31 

=10,46 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 324,25 100  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas, diperoleh hasil bahwa kategori 

sangat baik terdapat satu siswa, atau sebesar 3,23%. Pada kategori baik, terdapat 

13 siswa atau sebesar 41,93%. Sedangkan, kategori cukup diperoleh 16 siswa 

atau sebesar 51,61%. Pada kategori kurang, terdapat satu siswa atau sebesar 

3,23%. Jadi, secara klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk 

penjelasan cara membuat sesuatu aspek ketepatan tata urutan petunjuk sebesar 

10,46. 

Tabel 4.10 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 

Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 
Skor 

1 
2 
3 
4 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16-20 
11-15 
6-10 
0-5 

0 
14 
17 
0 

0 
167,75 
154,25 

0 

0 
45,16 
54,84 

0 

322,00 
31 

=10,39 
(kategori 
cukup) 

 Jumlah 31 322,00 100  
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Data pada tabel 4.10 di atas, menunjukan bahwa tidak ada seorang siswa 

pun yang mencapai nilai dengan kategori sangat baik dan kurang, atau sebesar 

0%. Pada kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 14 siswa, atau sebesar 45,16%. 

Sedangkan, pada kategori cukup diperoleh 17 siswa, atau sebesar 54,84%. Jadi, 

secara klasikal skor rata-rata yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis 

petunjuk menggunakan sesuatu aspek ketepatan tata urutan petunjuk mencapai 

10,39. 

Berdasarkan ketiga data di atas, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 10,66. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek ketepatan tata 

urutan petunjuk cukup baik. Ketepatan tata urutan petunjuk siswa sudah cukup 

baik. Namun masih harus ditingkatkan kembali. Guru dapat membantu siswa agar 

dapat meningkatkannya. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Keefektifan Kalimat 

Penilaian aspek keefektifan kalimat pada menulis petunjuk difokuskan 

pada kejelasan dan kelugasan kalimat. Kejelasan ini mengandung arti bahwa 

kalimat tersebut mudah ditangkap maksudnya. Sementara itu, lugas dimaksudkan 

bahwa kalimat itu tidak berbelit-belit. Hasil penilaian untuk tiga jenis petunjuk 

ditinjau dari aspek keefektifan kalimat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.11 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek 

Keefektifan Kalimat 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

9 

13 

8 

1 

157,75 

171,25 

76,00 

13,75 

29,03 

41,93 

25,81 

3,23 

418,75 

31 

=13,51 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 418,75 100  

 

Data pada tabel 4.11 di atas, menunjukan bahwa terdapat 9 orang siswa 

pada kategori sangat baik atau sebesar 29,03%. Siswa yang mencapai kategori 

baik sebanyak 13 siswa sebesar 41,93%. Pada kategori cukup, dicapai 8 siswa 

atau sebesar 25,81% . Kategori kurang sebanyak 1 siswa sebesar 3,23%. Jadi, 

secara klasikal skor rata-rata diperoleh siswa dalam menulis petunjuk melakukan 

sesuatu aspek keefektifan kalimat mencapai 13,51 dengan kategori baik 

Tabel 4.12 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 

Aspek Keefektifan Kalimat 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

10 

11 

10 

0 

175,75 

137,25 

98,00 

0 

32,26 

35,48 

32,26 

0 

411,00 

31 

=13,26 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 411,00 100  
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Data pada tabel 4.12 di atas, menunjukan bahwa terdapat 10 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik, atau sebesar 32,26%. Pada 

kategori baik, terdapat 11 orang siswa atau sebesar 35,48%. Sedangkan pada 

kategori cukup, diperoleh 10 siswa atau sebesar 32,26 dan pada kategori kurang, 

tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, sacara klasikal skor rata-rata yang 

diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk penjelasan cara membuat 

sesuatu aspek keefektifan kalimat mencapai 13,26 dengan kategori baik. 

Tabel 4.13 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 

Keefektifan Kalimat 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

14 

8 

9 

0 

252,25 

92,75 

86,00 

0 

45,16 

25,81 

29,03 

0 

431,00 

31 

=13,90 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 431,00 100  

 

Data pada tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa pada kategori sangat 

baik, diperoleh 45,16% yaitu sebanyak 14 siswa. Pada kategori baik, diperoleh 8 

orang siswa, atau sebesar 25,81% dan perolehan siswa pada kategori cukup 

sebanyak 9 siswa atau sebesar 29,03%. Sedangkan, pada kategori kurang, tidak 

diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal skor rata-rata yang diperoleh 

siswa pada keterampilan menulis petunjuk menggunakan sesuatu aspek 

keefektifan kalimat mencapai 13,90 dan termasuk dalam kategori baik. 
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Berdasarkan ketiga data tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 13,56. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek keefektifan kalimat 

sudah baik. Pemahaman petunjuk siswa sudah baik. Namun masih harus 

ditingkatkan kembali agar menjadi lebih baik lagi. 

 

4.1.2.1.4 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda 

Baca 

Penilaian aspek penggunaan ejaan dan tanda baca pada kemampuan 

menulis petunjuk difokuskan pada penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda 

baca, penulisan awalan dan akhiran, serta penulisan kata depan. Hasil penilaian 

untuk tiga jenis petunjuk ditinjau dari aspek penggunaan ejaan dan tanda baca 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.14 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

0 

7 

22 

2 

0 

61,75 

125,00 

7,00 

0 

22,58 

70,97 

6,45 

193,75 

31 

=6,25 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 193,75 100  

Berdasarkan data pada tabel 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada 

seorang siswa pun yang mencapai kategori sangat baik atau sebesar 0%. Pada 
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kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 7 siswa atau sebesar 22,58%. Pada 

kategori cukup, diperoleh 22 siswa atau sebesar  70,97%. Sedangkan, pada 

kategori kurang diperoleh 2 siswa atau sebesar 6,45%. Jadi, secara klasikal 

keterampilan siswa dalam menulis petunjuk melakukan sesuatu aspek 

penggunaan ejaan dan tanda baca mencapai 6,25 dan masuk pada kategori cukup. 

Tabel 4.15 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 

Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

0 

6 

23 

2 

0 

52,75 

134,75 

7,00 

0 

19,35 

74,20 

6,45 

194,50 

31 

=6,27 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 194,50 100  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.15 di atas, diperoleh hasil bahwa pada 

kategori sangat baik tidak terdapat satu siswa pun. Pada kategori baik, terdapat 6 

siswa atau sebesar 19,35%. Sedangkan, kategori cukup diperoleh 23 siswa atau 

sebesar 74,20%. Pada kategori kurang, terdapat 2 siswa atau sebesar 6,45%. Jadi, 

secara klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk penjelasan cara 

membuat sesuatu aspek penggunaan ejaan dan tanda baca sebesar 6,27. 
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Tabel 4.16 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

0 

8 

22 

1 

0 

73,25 

130,50 

3,25 

0 

25,80 

70,97 

3,23 

207,00 

31 

=6,68 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 207,00 100  

 

Data pada tabel 4.16 di atas, menunjukan bahwa tidak ada seorang siswa 

pun yang mencapai nilai dengan kategori sangat baik atau sebesar 0%. Pada 

kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 8 siswa, atau sebesar 25,80%. Pada 

kategori cukup diperoleh 22 siswa, atau sebesar 70,97%. Sedangkan, pada 

kategori kurang, terdapat seorang siswa atau sbesar 3,23%. Jadi, secara klasikal 

skor rata-rata yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk 

menggunakan sesuatu aspek penggunaan ejaan dan tanda baca mencapai 6,68 

atau pada kategori cukup. 

Berdasarkan ketiga data di atas, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 6,40. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek penggunaan ejaan 

dan tanda baca cukup baik. Penggunaan ejaan dan tanda baca siswa sudah cukup 

baik. Namun masih harus ditingkatkan kembali. Guru dapat membantu siswa agar 

dapat meningkatkannya. 
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4.1.2.1.5 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Kesesuaian Bahasa yang 

Digunakan dengan Sasaran Petunjuk 

Penilaian terhadap aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dengan 

sasaran petunjuk difokuskan pada penggunaan kata-kata (pilihan kata) yang harus 

disesuaikan dengan sasaran dari petunjuk yang dibuat. Hasil penilaian aspek 

kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.17 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek 

Kesesuaian Bahasa yang Digunakan dengan Sasaran Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

8 

12 

11 

0 

106,50 

120,00 

84,50 

0 

25,81 

38,71 

35,48 

0 

311,00 

31 

=10,03 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 311,00 100  

 

Data pada tabel 4.17 di atas, menunjukan bahwa pada kategori sangat 

baik, dicapai oleh sebanyak 8 siswa, atau sebesar 25,81%. Pada kategori baik, 

diperoleh sebanyak 12 siswa atau sebesar 38,71%. Sedangkan, pada kategori 

cukup diperoleh sebanyak 11 siswa, atau sebesar 35,48%. Pada kategori kurang, 

tidak diperoleh seorang siswa pun. Berdasarkan hal tersebut, secara klasikal skor 

rata-rata yang diperoleh siswa untuk kemampuan menulis petunjuk melakukan 
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sesuatu aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk 

mencapai 10,03 atau pada kategori baik. 

Tabel 4.18 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 

Aspek Kesesuaian Bahasa yang Digunakan dengan Sasaran 

Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

13 

12 

6 

0 

94,75 

197,50 

38,75 

0 

41,94 

38,71 

19,35 

0 

331,00 

31 

=10,68 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 331,00 100  

 

Dari data tabel 4.18 di atas, menunjukan bahwa pada kategori sangat baik, 

diperoleh sebanyak 13 siswa atau sebesar 41,94%. Pada kategori baik, diperoleh 

sebanyak 12 siswa, atau sebesar 38,71%. Sedangkan, pada kategori cukup 

diperoleh 6 siswa, atau sebesar 19,35% dan pada kategori kurang, tidak terdapat 

seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal keterampilan siswa dalam menulis 

petunjuk penjelasan cara membuat sesuatu aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan dengan sasaran petunjuk mencapai 10,68 atau pada kategori baik. 
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Tabel 4.19 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 

Kesesuaian Bahasa yang Digunakan dengan Sasaran Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

12 

12 

7 

0 

161,25 

115,00 

47,50 

0 

38,71 

38,71 

22,58 

0 

323,75 

31 

=10,44 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 323,75 100  

 

Data pada tabel 4.19 di atas, menunjukan bahwa pada kategori sangat baik 

dan baik, diperoleh sebanyak 12 siswa atau sebesar 38,71%. Pada kategori cukup, 

diperoleh sebanyak 7 siswa, atau sebesar 22,58%. Sedangkan, pada kategori 

kurang tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal skor rata-rata yang 

diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk menggunakan sesuatu aspek 

kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk mencapai 10,44 atau 

pada kategori baik. 

Berdasarkan ketiga data tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 10,38. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek kesesuaian bahasa 

yang digunakan dengan sasaran petunjuk sudah baik. 
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4.1.2.1.6 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Kemenarikan Petunjuk 

Penilaian terhadap aspek kemenarikan petunjuk difokukan pada bentuk 

kerapian dan kemenarikan petunjuk. Hasil penilaian aspek kemenarikan petunjuk 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.20 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek 

Kemenarikan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

9-10 

6-8 

3-5 

0-2 

0 

7 

24 

0 

0 

43,25 

104,25 

0 

0 

22,58 

77,42 

0 

147,50 

31 

=4,76 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 147,50 100  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.20 di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada 

seorang siswa pun yang mencapai kategori sangat baik atau sebesar 0%. Pada 

kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 7 siswa atau sebesar 22,58%. Pada 

kategori cukup, diperoleh 24 siswa atau sebesar  77,42%. Sedangkan, pada 

kategori kurang  juga tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal 

keterampilan siswa dalam menulis petunjuk melakukan sesuatu aspek 

kemenarikan petunjuk mencapai 64,76 dan masuk pada kategori cukup. 
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Tabel 4.21 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 

Aspek Kemenarikan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

9-10 

6-8 

3-5 

0-2 

0 

3 

27 

1 

0 

23,00 

121,25 

2,00 

0 

9,68 

87,10 

3,22 

146,25 

31 

=4,72 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 146,25 100  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.21 di atas, diperoleh hasil bahwa pada 

kategori sangat baik tidak terdapat satu siswa pun. Pada kategori baik, terdapat 3 

siswa sebesar 9,68%. Sedangkan, kategori cukup diperoleh 27 siswa sebesar 

87,10% dan kategori kurang, terdapat satu siswa atau sebesar 3,22%. Jadi, secara 

klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk penjelasan cara membuat 

sesuatu aspek kemenarikan petunjuk sebesar 4,72 dan dapat dikategorikan cukup. 

Tabel 4.22 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 

Kemenarikan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

9-10 

6-8 

3-5 

0-2 

0 

4 

25 

2 

0 

27,25 

108,50 

4,25 

0 

12,90 

80,65 

6,45 

140,00 

31 

=4,52 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 140,00 100  
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Data pada tabel 4.22 di atas, menunjukan bahwa tidak ada seorang siswa 

pun yang mencapai nilai dengan kategori sangat baik atau sebesar 0%. Pada 

kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 4 siswa, atau sebesar 12,90%. Pada 

kategori cukup diperoleh 25 siswa, atau sebesar 80,65%. Sedangkan, pada 

kategori kurang, terdapat 2 orang siswa atau sbesar 6,45%. Jadi, secara klasikal 

skor rata-rata yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk 

menggunakan sesuatu aspek kemenarikan petunjuk mencapai 4,52 atau pada 

kategori cukup. 

Berdasarkan ketiga data di atas, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 4,67. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek kemenarikan 

petunjuk cukup baik. Kemenarikan petunjuk siswa sudah cukup baik. Namun 

masih harus ditingkatkan kembali. Guru dapat membantu siswa agar dapat 

meningkatkannya. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil penelitian nontes pada siklus I ini didapatkan dari hasil observasi, 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dijelaskan pada 

uraian berikut. 

 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menerapkan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. Observasi 
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dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas IV MI 

Al-Islam Mangunsari 02 Semarang agar hasil observasi lebih akurat. Hasil 

observasi ini diperoleh dari pengamatan guru yang didasarkan pada sepuluh aspek 

perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

Kesepuluh aspek tersebut adalah: (1) semangat dan perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru, (2) keberanian siswa bertanya dan menjawab 

pertanyaan, (3) antusias siswa mengamati contoh petunjuk, (4) keaktifan siswa 

mencatat hal-hal penting dari penjelasan, (5) keseriusan siswa dalam berdiskusi, 

(6) kerjasama siswa dalam diskusi kelompok, (7) keaktifan siswa berpendapat 

dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis petunjuk, (8) keaktifan siswa 

menarik simpulan, (9) tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan guru, dan 

(10) ketepatan siswa mengerjakan tugas. Perolehan nilai dalam observasi ini 

terdiri dari: skor 1 (kategori kurang), skor 2 (kategori cukup), skor 3 (kategori 

baik), dan skor 4 (kategori sangat baik). 

Untuk lebih jelasnya, perolehan nilai sebagai hasil observasi atau 

pengamatan terhadap perilaku siswa kelas IV selama pembelajaran menulis 

petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian, 

dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.23 berikut. 
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Tabel 4.23 Perolehan Nilai Hasil Observasi Siklus I 

N

o 

Aspek yang diamati Rata-rata 

nilai 

Persentase 

(%) 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

Semangat dan perhatian siswa terhadap penjelasan 

guru 

Keberanian siswa bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

Antusias siswa mengamati contoh petunjuk 

Keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari 

penjelasan 

Keseriusan siswa dalam berdiskusi 

Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok 

Keaktifan siswa berpendapat dalam mendapatkan 

pengetahuan mengenai menulis petunjuk 

Keaktifan siswa menarik simpulan 

Tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan guru 

Ketepatan siswa mengerjakan tugas 

2,35 

 

2,26 

2,03 

1,61 

 

2,52 

2,81 

2,58 

 

2,26 

3,00 

2,39 

75,80 

 

72,90 

65,48 

51,94 

 

81,29 

90,65 

83,23 

 

72,90 

96,77 

77,10 

 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata perolehan 

nilai hasil observasi perilaku siswa kelas IV siklus I ini adalah berada pada 

kategori cukup. Hal itu tercermin pada nilai yang didapat yaitu dengan kisaran 

2,00. meskipun terdapat satu aspek yang masih dalam kategori kurang, yaitu pada 

aspek keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan.  
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada 

aspek pertama, semangat dan perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

menunjukan kategori nilai cukup. Hal ini didasarkan skor rata-rata kelas dicapai 

sebesar 2,35 dengan persentase nilai  yang diperoleh siswa sebesar 75,80%. 

Persentase tersebut dapat menggambarkan bahwa semangat dan perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru perlu ditingkatkan lagi. Kurangnya respon siswa 

terhadap materi yang disampaikan guru merupakan salah satu sontoh kurangnya 

semangat dan perhatian siswa. 

Aspek kedua yang dinilai dalam observasi pada siklus I ini adalah 

keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada aspek ini, skor rata-

rata yang diperoleh siswa sebesar 2,26 atau 72,90%. Berdasarkan nilai skor rata-

rata yang diperoleh tersebut, maka siswa dapat dikategorikan cukup. Pada aspek 

ini hanya beberapa siswa saja yang berani bertanya dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru. Sebagian besar siswa masih memilih berdiam diri dan hanya 

mendengarkan penjelasan guru. 

Aspek ketiga dalam observasi siklus I ini adalah antusias siswa dalam 

mengamati contoh petunjuk. Nilai skor rata-rata yang dicapai siswa untuk aspek 

ini sebesar 2,03 atau 65,48%. Berdasarkan nilai rata-rata skor yang diperoleh 

siswa, maka dapat dikatakan dalam kategori cukup. Siswa belum memberikan 

respon positif dalam mengamati contoh petunjuk. Hal ini disebabkan masih 

kurangnya ketertarikan siswa terhadap contoh petunjuk yang telah dihadirkan 

guru. 
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Aspek keempat yang diamati dalam observasi pada siklus I ini adalah 

keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan. Skor rata-rata yang 

diperoleh siswa sebesar 1,61 atau 51,94%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang 

diperoleh, maka siswa dapat dikategorikan kurang. Hanya terlihat sebagian siswa 

saja yang mencatat hal-hal penting dari penjelasan. Apabila guru menginginkan 

siswa aktif mencatat, maka sebelumnya guru harus memberikan instruksi terlebih 

dahulu kepada siswa untuk mencatat, kemudian setelah itu siswa mencatat hal-hal 

penting dari penjelasan. Namun, apabila guru tidak memberi perintah untuk 

mencatat, maka siswa tidak akan mencatat. Hal inilah yang membuat keaktifan 

siswa dalam mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru masih kurang. 

Aspek kelima dalam observasi siklus I ini adalah keseriusan siswa dalam 

berdiskusi. Pada aspek ini, skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 2,52 atau 

81,29%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh tersebut, maka siswa 

dapat dikategorikan cukup. Diskusi dilakukan siswa untuk dapat bertukar pikiran 

dan pendapat dalam memahami materi menulis petunjuk. Masih banyaknya siswa 

yang bermain-main sendiri mengakibatkan kurang seriusnya dalam berdiskusi. 

Aspek keenam yang diamati dalam observasi pada siklus I ini adalah 

kerjasama siswa dalam diskusi kelompok. Skor rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 2,81 atau 90,65%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh, maka 

siswa dapat dikatakan memperoleh kategori cukup. Kerjasama yang dilakukan di 

tiap-tiap kelompok siswa masih perlu ditingkatkan, sehingga usaha kerjasama 

dapat mempermudah memahami materi menulis petunjuk. 
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Aspek ketujuh dalam observasi siklus I ini adalah keaktifan siswa 

berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis petunjuk. Pada 

aspek ini, skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 2,58 atau 83,23%. 

Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh tersebut, maka siswa dapat 

dikategorikan cukup. Proses pembelajaran masih bersifat monoton dan guru 

masih banyak memberikan penjelasan tentang materi, bila dibandingkan dengan 

siswa yang berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis 

petunjuk. 

Aspek kedelapan yang diamati dalam observasi pada siklus I ini adalah 

keaktifan siswa menarik simpulan. Skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

2,26 atau 72,90%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh, maka siswa 

dapat dikatakan memperoleh kategori cukup. Masih kurangnya keaktifan siswa 

menarik simpulan dikarenakan kurangnya rasa percaya diri dalam diri tiap-tiap 

individu siswa, atau rasa malu terhadap siswa lainnya apabila terdapat siswa yang 

berpendapat dan menarik kesimpulan. 

Aspek kesembilan dalam observasi siklus I ini adalah tanggapan siswa 

terhadap tugas yang diberikan guru. Pada aspek ini, skor rata-rata yang diperoleh 

siswa sebesar 3,00 atau 96,77%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh 

tersebut, maka siswa dapat dikategorikan baik. Sebagian besar siswa menanggapi 

tugas dengan baik, dan sesuai dengan yang diperintahkan guru. Siswa sangat 

memperhatikan tugas-tugas sehingga proses pemberian tugas dapat tersampaikan 

dengan baik kepada siswa. 
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Aspek terakhir yaitu aspek kesepuluh dalam observasi ini adalah ketepatan 

siswa mengerjakan tugas. Pada aspek ini, skor rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 2,39atau 77,10%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh tersebut, 

maka siswa dapat dikategorikan cukup. Namun, perlu ditingkatkan lagi aspek 

ketepatan siswa mengerjakan tugas. Karena terdapat sebagian siswa yang belum 

memahami tugas seperti apa yang diberikan guru. 

Berdasarkan observasi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku siswa perlu ditingkatkan lagi. Guru harus mempersiapkan contoh 

petunjuk yang lebih baik lagi, sehingga siswa mudah memahami dan 

mempraktikan materi menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan siswa dan 

guru selama pembelajaran menulis petunjuk berlangsung. 

a. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa merupakan jurnal yang harus diisi oleh siswa. Jurnal siswa 

diisi siswa setelah pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian selesai. Tujuan diadakannya jurnal 

siswa ini adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada saat 

pembelajaran berlangsung, serta kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Jurnal 

siswa ini meliputi enam pertanyaan, yaitu: (1) kesulitan apa yang dirasakan siswa 
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dalam menulis petunjuk, (2) apa yang siswa rasakan ketika mengamati contoh 

petunjuk, (3) apa tanggapan siswa setelah menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian pada pembelajaran menulis petunjuk, (4) apa yang 

siswa rasakan ketika berdiskusi mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang muncul setelah mengamati contoh menulis petunjuk, (5) tulislah 

hal-hal yang ingin siswa kemukakan berkaitan dengan pembelajaran yang telah 

diikuti, dan (6) berikan saran terhadap pembelajaran yang baru saja diikuti. 

Berdasarkan pengamatan jawaban-jawaban siswa dari jurnal siswa siklus I 

ini, menunjukan bahwa siswa masih merasa kesulitan dalam menulis petunjuk. 

Kesulitan tersebut antara lain sulitnya siswa dalam mengungkapkan ide dalam 

diri individu siswa dalam menulis petunjuk. Sebagian besar siswa kurang bisa 

menuangkan ide dan gagasan mereka pada proses pembelajaran menulis petunjuk. 

Sebanyak 15 siswa atau sebesar 48,39% merasa sulit untuk menulis serta 

merangkai kata-kata dalam menulis petunjuk. Sementara itu, sebanyak 9 siswa 

atau sebesar 29,03% merasa kurang dapat memahami cara menulis petunjuk. 

Mereka masih kesulitan dalam cara menulis petunjuk dengan baik dan benar. 

Selain itu, sebanyak 7 siswa atau sebesar 22,58% merasa kesulitan ketika menulis 

dibagian akhir petunjuk. Pada awalnya siswa mudah menulis petunjuk, tetapi 

ketika berada di bagian akhir untuk menutup dan memberi simpulan menulis 

petunjuk, siswa sebagian besar merasa kesulitan. 

Pengamatan jawaban-jawaban siswa mengenai apa yang dirasakan siswa 

ketika mengamati contoh menulis petunjuk, sebesar 80,65% atau sebanyak 25 

siswa merasa mudah dan dapat memahami dengan baik contoh menulis yang 
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dihadirkan guru. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa menyukai 

contoh menulis petunjuk. Hanya 6 siswa atau sebesar 19,35% saja yang merasa 

bingung saat mengamati contoh menulis petunjuk. 

Jurnal siswa mengenai tanggapan siswa setelah menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian, sebanyak 27 siswa atau sebesar 

87,10% menyatakan bahwa setelah menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian maka siswa dapat memahami cara penulisan penggunaan 

petunjuk. Selain itu siswa lain mengatakan bahwa dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian, dapat mempermudah siswa dalam 

membuat mainan. Dalam siklus I ini, guru (peneliti) menghadirkan contoh 

menulis petunjuk membuat mainan paper craft of car (mobil-mobilan dari 

kertas), dan eiffel tower (menara eiffel). Sementara itu, hanya 4 siswa atau sebesar 

12,90% yang kurang mengerti tentang penggunaan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian pada pembelajaran menulis petunjuk. 

Jawaban siswa mengenai pertanyaan dalam jurnal siswa tentang apa yang 

dirasakan siswa ketika berdiskusi mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang muncul setelah mengamati suatu contoh petunjuk adalah merasa 

senang dengan adanya diskusi. Selama proses diskusi berlangsung, siswa merasa 

senang karena memiliki persamaan serta perbedaan pendapat yang membuat para 

siswa berusaha mempertahankan pendapat masing-masing. Hal ini terlihat dari 

persentase sebesar 74,19% atau sebanyak 23 siswa yang menyukai diskusi 

kelompok mencoba menemukan jawabaan. Sedangkan 25,81% lainnya atau 

sebanyak 8 siswa mengatakan sangat sulit berdiskusi dikarenakan terdapat 
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anggota kelompok mereka yang tidak mengikuti jalannya diskusi dengan baik, 

dan hanya berdiam diri saja. 

Jawaban dari jurnal siswa mengenai hal-hal yang ingin siswa kemukakan 

berkaitan dengan pembelajaran yang telah diikuti, ternyata sangatlah beragam. 

Sebagian besar 90,32% atau sebanyak 28 siswa menyatakan sangat senang 

dengan pembelajaran yang telah diikuti. Selain itu penggunaan strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian sangatlah cocok digunakan dalam menulis 

petunjuk karena dapat mempermudah proses pembelajaran, dan sebesar 9,68% 

atau sebanyak 3 siswa mengatakan kurang paham tentang pembelajaran yang 

telah diikuti. 

Sementara itu, sebanyak 19 siswa atau sebesar 61,29% memberi jawaban 

dari jurnal siswa mengenai saran terhadap pembelajaran yang baru saja diikuti 

yaitu agar lebih baik lagi dalam menyediakan contoh petunjuk. Selain itu, 

sebanyak 12 siswa atau sebesar 38,71% memberi saran agar membuat contoh 

petunjuk yang lebih sulit lagi tingkatannya, karena menurut para siswa contoh 

mainan paper craft of car (mobil-mobilan dari kertas), dan eiffel tower (menara 

eiffel) teralalu mudah dipahami sehingga para siswa meminta dipersulit 

tingkatannya agar dapat memperluas pengetahuan siswa tentang menulis 

petunjuk. 

Berdasarkan jurnal siswa di atas, dapat diperoleh simpulan bahwa 

pembelajaran menulis petunjuk perlu ditingkatkan lagi. Guru harus memberikan 

solusi atau jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, sehingga 
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siswa telah sepenuhnya paham dan mengerti tentang pembelajaran menulis 

petunjuk menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 

b. Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan guru selama pembelajaran 

berlangsung. Hal-hal yang menjadi objek sasaran dalam jurnal guru meliputi: (1) 

respon siswa terhadap materi menulis petunjuk, (2) antusias siswa terhadap 

contoh petunjuk, (3) respon siswa terhadap strategi belajar, (4) keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian, (5) situasi dan suasana kelas ketika 

pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan dan hal yang dirasakan peneliti pada saat 

pembelajaran berlangsung, dapat dipaparkan bahwa peneliti merasa kurang puas 

terhadap proses pembelajaran karena masih ada beberapa siswa yang belum siap 

dalam menerima materi pelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian yang diberikan guru. 

Siswa terlihat kurang siap dalam menerima materi, namun respons yang 

diberikan siswa terhadap pembelajaran sudah cukup baik. Siswa sangat menyukai 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan, karena guru menghadirkan beberapa 

contoh petunjuk yang menarik sehingga siswa menyukainya. Antusias siswa 

dalam mengamati contoh petunjuk yang dihadirkan guru sangat baik. Selain itu, 

cara pembelajaran yang diberikan guru dengan menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian merupakan sesuatu hal baru yang dapat mendorong 

siswa ke arah yang lebih baik. 
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Secara keseluruhan, proses pembelajaran yang dihadirkan guru berjalan 

dengan baik. Setiap siswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam 

pembelajaran menulis petunjuk dengan cukup baik. Situasi dan suasana kelas 

ketika pembelajaran berlangsung dapat terkendali dengan baik meskipun masih 

ada beberapa siswa yang kurang dapat dikendalikan sehingga suasana kelas 

menjadi ramai. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan peneliti setelah diperoleh nilai hasil tes untuk siklus 

I. Pada siklus I, sasaran wawancara dilakukan terhadap siswa yang memilki nilai 

tes tertinggi, sedang, dan rendah. Masing-masing terdiri dari dua siswa, sehingga 

jumlah keseluruhan siswa yang diwawancarai berjumlah enam siswa. Wawancara 

ini berisi beberapa pertanyaan, antara lain: (1) apakah selama ini kamu menyukai 

pembelajaran menulis, (2) apakah kamu pernah belajar menulis petunjuk dengan 

bentuk pembelajaran seperti yang diterapkan guru, (3) apakah kamu senang 

mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian, (4) apakah contoh petunjuk yang telah 

disajikan oleh guru dapat membuat kamu memahami tentang pembelajaran 

menulis petunjuk, (5) apakah kamu aktif berpendapat ketika sedang berdiskusi 

mengamati contoh petunjuk yang disajikan guru, (6) bagaimana perasaan kamu 

ketika diminta untuk menulis petunjuk, (7) kesulitan apa yang kamu hadapi ketika 

menulis sebuah petunjuk, (8) usaha apa yang kamu lakukan untuk mengatasi 

kesulitan tersebut, dan (9) berikan pendapat kamu tentang pembelajaran menulis 
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petunjuk yang telah dilaksanakan dan berikan saran kamu untuk memperbaiki 

pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap keenam siswa tersebut, 

dapat diketahui bahwa siswa senang dan menyukai pembelajaran menulis. 

Mereka sebelumnya belum pernah mendapatkan pembelajaran menulis petunjuk 

seperti yang diterapkan oleh guru. Sebagian besar murid merasa sangat senang 

saat mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian, namun terdapat beberapa murid yang 

merasa bingung dan kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran. Contoh 

petunjuk yang telah disajikan guru dapat membuat siswa memahami tentang 

pembelajaran menulis petunjuk, serta memotivasi siswa untuk menimbulkan 

berbagai pertanyaan berkaitan dengan petunjuk yang dapat menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan siswa. 

Kegiatan diskusi untuk mengamati contoh petunjuk yang disajikan guru 

merupakan terobosan terbaru agar siswa lebih memahami pembelajaran menulis 

petunjuk.  Kegiatan diskusi dapat dimaksudkan agar apabila terdapat siswa yang 

kurang memahami tentang pembelajaran menulis petunjuk, maka siswa lain dapat 

memberikan arahan sehingga siswa tersebut benar-benar mengerti dan memahami 

tentang materi yang disampaikaan. Namun dari pengamatan beberapa kelompok, 

keaktifan siswa mengemukakan pendapat dalam diskusi masih sangat kurang. 

Hanya terdapat beberapa siswa saja yang aktif berdiskusi mengamati contoh 

petunjuk yang disajikan guru. Perasaan senang juga mereka kemukakan berkaitan 

dengan perasaan yang dialami siswa ketika diminta untuk menulis petunjuk. 
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Kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa saat menulis petunjuk berbeda 

satu sama lainnya. Pada saat menulis petunjuk, siswa merasa sulit karena 

menemui perbedaan pendapat antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. 

Kesulitan ini biasanya ditemui dalam diskusi. Namun, sebagian siswa lainnya 

mengemukakan bahwa tidak terdapat kesulitan dalam menulis petunjuk. Usaha 

yang dilakukan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam menulis petunjuk 

diantaranya yaitu siswa bertanya langsung kepada guru atau siswa 

mendiskusikannya dengan siswa lainnya. Pendapat siswa tentang pembelajaran 

menulis petunjuk yang telah dilakukan cukup baik. Siswa merasa sangat senang 

dengan bentuk pembelajara yang telah diberikan, dan siswa mengharapkan agar 

diadakan kembali pembelajaran seperti ini karena dapat memberikan tambahan 

ilmu tentang cara menulis petunjuk. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Foto 

Pada siklus I ini, dokumentasi foto yang diambil difokuskan pada kegiatan 

dalam proses pembelajaran, yaitu pada awal pembelajaran, saat pembelajaran 

berlangsung, dan pada akhir pembelajaran. Dokumentasi berupa gambar ini 

digunakan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian selama penelitian 

berlangsung. Deskripsi gambar pada siklus I berisi tentang gambar kegiatan guru 

memberikan stimulus-respon tentang pembelajaran menulis petunjuk, kegiatan 

guru memperkenalkan siswa tentang strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian yang dapat mempermudah proses pembelajaran menulis petunjuk, 



109 

 

kegiatan guru memberikan contoh pembelajaran menulis petunjuk, kegiatan siswa 

berinteraksi dengan contoh pembelajaran menulis petunjuk, kegiatan diskusi 

siswa dan mempraktikan membuat petunjuk, kegiatan siswa mengisi jurnal, dan 

kegiatan wawancara. Gambar pada sikus I selengkapnya dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

Gambar 1. Guru Memberikan Stimulus-Respon Terhadap Siswa 

 

Gambar 1 di atas, merupakan kegiatan awal pembelajaran menulis 

petunjuk. Guru memperkenalkan diri kepada para siswa terlebih dahulu sebagai 

kegiatan pembuka. Selain itu, guru memberikan masukan stimulus-respon kepada 

siswa tentang materi-materi menulis petunjuk yang akan diajarkan. Dalam 

kegiatan awal ini, guru juga memperkenalkan dengan strategi belajar yang akan 

digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam menulis petunjuk. Pada kegiatan 



110 

 

awal pembelajaran ini, diharapkan setiap informasi yang diberikan guru dapat 

diserap dan tersampaikan dengan baik kepada masing-masing individu siswa agar 

proses pembelajaran menulis petunjuk dapat berjalan dengan baik. 

Pada gambar 1 di atas, siswa terlihat sangat antusias dalam 

memperhatikan dan mendengarkan setiap informasi-informasi yang disampaikan 

guru dengan baik. 

 

Gambar 2.  Guru Memperkenalkan Siswa Tentang Strategi Belajar Peta      

Konsep Model Rantai Kejadian 

 

Gambar 2 di atas, menunjukan aktivitas guru memperkenalkan tentang 

strategi belajar yang dapat mempermudah pembelajaran menulis petunjuk. 

Strategi belajar yang dimaksud adalah strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian. Strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dapat digunakan 

untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, 

maupun tahap-tahapan dalam suatu proses. Hal ini dapat digunakan untuk 
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mempermudah siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk. Setiap kejadian 

ditulis dan dimulai dari kejadian awal yang dilakukan sampai dengan kejadian 

paling akhir. Dengan dikenalkanya para siswa tentang strategi belajar ini, maka 

guru akan dengan mudah memberikan materi pelajaran. 

 

Gambar 3. Kegiatan Guru Memberikan Contoh Menulis Petunjuk 

 

Gambar 3 di atas, menunjukan aktivitas guru menyajikan contoh menulis 

petunjuk kepada para siswa yang nantinya akan dipelajari bersama-sama. Pada 

gambar siklus I ini, contoh yang dihadirkan guru berupa paper craft of car 

(mainan mobil-mobilan dari kertas). Guru menjelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan contoh tersebut kemudian guru memerintahkan siswa mengamatinya. 

Setelah siswa mengamati contoh tersebut, hasil simpulan yang didapatkan 

kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini berarti siswa belajar 

menulis petunjuk. Kegiatan ini dimaksudkan agar dengan diberikannya contoh 

menulis petunjuk, maka siswa akan dengan mudah memahami materi. Selain itu 
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guru juga memperkenalkan tentang strategi belajar yang dapat mempermudah 

proses pembelajaran menulis petunjuk. 

 

Gambar 4. Kegiatan Siswa Berinteraksi dengan Contoh Pembelajaran 

Menulis Petunjuk 

 

Gambar 4 di atas, menunjukan aktivitas siswa berinteraksi dengan contoh 

petunjuk yang disiapkan guru. Dalam siklus I ini, guru menghadirkan contoh 

menulis petunjuk membuat mainan. Siswa diberi penjelasan, arahan dan 

bimbingan agar dapat membuat contoh membuat petunjuk bersama-sama. Dalam 

kegiatan ini, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap 

kelompok terdiri dari empat atau lima siswa. Hal ini bertujuan agar siswa dapat 

bertukar pikiran dan lebih mudah memahami materi serta dapat berinteraksi 

dengan contoh pembelajaran. Aktivitas ini dilakukan di dalam kelas. Selain itu, 

guru juga menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan karena contoh yang 

dihadirkan berupa cara membuat mainan. 
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Gambar 5. Kegiatan Diskusi Siswa Menulis dan Mempraktikan petunjuk 

 

Gambar di atas menunjukan aktivitas siswa dalam berdiskusi menulis 

petunjuk serta mempraktikan membuat petunjuk. Siswa terlebih dahulu dibagikan 

contoh petunjuk yang telah disiapkan guru, kemudian siswa diminta membuat 

petunjuk membuat mainan paper craft of car (mainan mobil-mobilan dari kertas). 

Selanjutnya, para siswa yang berada dalam tiap-tiap kelompok 

bekerjasama dan saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui diskusi 

antar sesama anggota kelompok. Setiap kelompok diharuskan mempraktikan 

petunjuk cara membuat mainan serta mengerjakan latihan sesuai ketentuan. 

Setelah siswa dapat mempraktikan cara membuatnya, kemudian siswa diminta 

menuangkan apa yang telah mereka dapatkan tentang cara membuat mainan 

tersebut ke dalam tulisan yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. 
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Gambar 6. Kegiatan Mengisi Jurnal Siswa 

 

Gambar 6 di atas, menunjukan aktivitas siswa mengisi jurnal siswa yang 

sebelumnya telah dipersiapkan guru. Jurnal siswa digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data tentang respon siswa sebagai subjek penelitian selama proses 

pembelajaran berlangsung. Jurnal siswa terdiri dari beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran yang baru saaja dilakukan. Pengisian jurnal 

ini dilakukan setelah setiap kegiatan dalam proses pembelajaran telah selesai 

dilaksanakan. Pengisian jurnal siswa dimaksudkan agar guru dapat mengetahui 

tentang apa yang dirasakan siswa selama proses pembelajaran. Guru dapat 

memantau sejauh mana pemahaman siswa tentang meteri yang telah disampaikan. 
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Gambar 7. Kegiatan Wawancara 

 

Gambar 7 di atas, merupakan aktivitas siswa ketika diwawancarai. 

Terdapat enam siswa yang diwawancarai, yaitu dua siswa yang memperoleh nilai 

rendah, dua siswa yang memperoleh nilai sedang, dan dua siswa yang 

memperoleh nilai tinggi. Kegiatan wawancara sendiri terdiri dari beberapa 

pertanyaan berkaitan dengan perasaan, kesan, dan pesan siswa tentang 

pembelajaran menulis petunjuk yang baru saja dilakukan. 

 

4.1.3 Refleksi Hasil Penelitian Siklus I 

Hasil penelitian siklus I ini, pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dilakukan. 
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Dalam pembelajaran ini, guru (peneliti) memperkenalkan siswa tentang strategi 

belajar yang dapat mempermudah proses pembelajaran menulis petunjuk. Strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan 

suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, maupun tahap-

tahapan dalam suatu proses. Hal ini dapat digunakan untuk mempermudah siswa 

dalam pembelajaran menulis petunjuk. 

Peneliti melihat bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan 

pembelajaran menulis petunjuk pada siklus I. Kekurangan tersebut selanjutnya 

akan ditindaklanjuti dan diperbaiki lagi sehingga tidak terjadi kekurangan 

berikutnya pada siklus II. Guru (peneliti) akan menyajikan contoh menulis 

petunjuk lainnya yang lebih baik lagi sehingga siswa tertarik dalam mempelajari 

materi menulis petunjuk. Karena sasaran yang diteliti adalah siswa kelas IV, 

maka peneliti mencoba menghadirkan contoh menulis petunjuk mainan yang 

lebih kreatif dan menarik lagi. 

Perolehan rata-rata nilai yang dicapai secara klasikal pada siklus I juga 

belum mencapai batas ketuntasan belajar yaitu 70. Dalam tiap-tiap aspek 

penilaian menulis petunjuk juga masih terdapat banyak siswa yang dikategorikan 

kurang. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya perbaikan proses 

pembelajaran dengan pengambilan data ulang pada siklus II. 

Proses pembelajaran pada siklus I ini masih kurang optimal, hasil yang 

dicapai belum memuaskan sehingga diperlukan adanya tindakan siklus II. Dalam 

siklus II ini, peneliti akan menekankan pada hasil tes siklus II, serta kemasan 
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pembelajaran yang dibuat semenarik mungkin agar siswa menjadi lebih aktif 

sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada siklus II. 

 

4.1.4 Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II dilaksanakan kerena hasil yang diperoleh pada siklus I 

belum memuaskan dan masih dalam ketegori cukup, serta belum tercapainya 

pencapaian nilai secara maksimal. Tindakan siklus II ini dilakukan untuk 

mengatasi masalah-masalah yang terdapat pada siklus I dan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis petunjuk. 

Pada siklus II ini penelitian dilakukan dengan rencana dan persiapan yang 

lebih matang dibandingkan dengan siklus I. Dengan adanya perbaikan-perbaikan 

dalam pembelajaran tanpa mengabaikan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian, maka hasil penelitian yang berupa nilai tes kemampuan menulis 

petunjuk mengalami peningkatan dari kategori cukup ke kategori yang lebih baik 

lagi. Meningkatnya nilai tes ini diikuti pula dengan adanya perubahan perilaku 

siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan kreatif serta lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran menulis petunjuk dengan mengunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian. Hasil selengkapnya mengenai tes dan nontes pada siklus II 

dapat diuraikan secara terinci berikut ini. 

 

4.1.4.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasi tes menulis petunjuk pada siklus II ini merupakan data kedua setelah 

digunakannya strategi belajar peta konsep model rantai kejadian yang disertai 
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dengan upaya perbaikan pembelajaran. Kriteria penilaian  dalam siklus II ini 

masih tetap sama dengan siklus I yang meliputi lima aspek penilaian, yaitu: (1) 

kejelasan petunjuk, (2) ketepatan tata urutan petunjuk, (3) keefektifan kalimat, (4) 

penggunaan ejaan dan tanda baca, (5) kesesuaian bahasa yang digunakan dengan 

sasaran petunjuk, dan (6) kemenarikan tampilan petunjuk. Secara umum, hasil tes 

menulis petunjuk pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.24 Tes Kemampuan Menulis Petunjuk Siklus II 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

55-69 

0-54 

4 

16 

4 

7 

370,50 

1233,75 

269,25 

332,00 

12,90 

51,62 

12,90 

22,58 

2205,50 

31 

=71,14 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 2205,50 100  

 

Dari data tabel 4.24 di atas, menunjukan bahwa kemampuan dalam 

menulis petunjuk sudah baik. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai klasikal yang 

mencapai 71,14. Hasil ini meningkat bila dibandingkan dengan siklus I yang 

hanya mencapai 56,18. Rincian data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Dari jumlah keseluruhan 31 siswa, 7 diantaranya atau sebesar 22,58% termasuk 

dalam kategori kurang dengan nilai antara 0-54. Kategori cukup dengan nilai 

antara 55-69 hanya dicapai oleh 4 orang siswa atau sebesar 12,90%. Selanjutnya 

untuk kategori baik  diperoleh 16 siswa atau sebesar 51,62%. Sementara ini, 



119 

 

siswa yang berhasil mencapai nilai dalam kategori sangat baik, dicapai oleh 4 

siswa atau sebesar 12,90%. Adanya peningkatan keterampilan siswa dalam 

menulis petunjuk dikarenakan latihan yang dilakukan secara terus-menerus yang 

mampu melatih siswa untuk dapat menulis petunjuk dengan baik menggunakan 

strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 

Lebis jelasnya, perolehan nilai hasil tes siklus II tiap aspeknya dapat 

dilihat pada tabel 4.25 berikut. 

 

Tabel 4.25 Nilai Rata-rata Tiap Aspek pada Siklus II 

No Aspek penilaian Skor Rata-rata Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

Kejelasan Petunjuk 

Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

Keefektifan Kalimat 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

Kesesuaian Bahasa yang Digunakan 

dengan Sasaran Petunjuk 

Kemenarikan Petunjuk 

14,05 

14,18 

16,09 

8,21 

12,45 

 

5,75 

42,16 

42,56 

48,28 

24,62 

37,35 

 

17,25 

 

Berdasarkan tabel 4.25 di atas, dapat diketahui bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh siswa ditiap aspeknya masih tergolong baik. Hal ini tercermin pada 

perolehan nilainya. Pada aspek kejelasan petunjuk dicapai siswa dengan nilai 

rata-rata 42,16. Untuk aspek ketepatan tata urutan petunjuk, perolehan nilai rata-

rata kelas mencapai 42,56 dan untuk aspek keefektifan kalimat, nilai yang 

diperoleh sebesar 48,28. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 24,62 dan pada aspek kesesuaian bahasa yang 
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digunakan dengan sasaran petunjuk nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

37,35. Sedangkan untuk aspek kemenarikan petunjuk diperoleh nilai rata-rata 

17,25. 

 

4.1.4.1.1 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Kejelasan Petunjuk 

Penilaian aspek kejelasan petunjuk pada siklus II masih difokuskan pada 

kejelasan dari petunjuk yang dibuat siswa. Hasil penilaian untuk ketiga jenis 

petunjuk dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.26 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek Kejelasan     

Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

7 

16 

8 

0 

125,25 

222,75 

75,50 

0 

22,58 

51,61 

25,81 

0 

423,50 

31 

=13,66 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 423,50 100  

 

Data pada tabel 4.26 di atas, menunjukan bahwa pada kategori sangat 

baik, diperoleh siswa sebanyak 7 siswa atau sebesar 22,58%. Siswa yang berhasil 

mencapai skor dengan kategori baik sebesar 51,61% atau sebanyak 16 siswa. 

Pada kategori cukup, diperoleh 8 siswa dengan persentase sebesar 25,81%. 

Sedangkan, pada kategori kurang tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara 
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klasikal skor rata-rata yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu aspek kejelasan petunjuk sebesar 13,66. 

Tabel 4.27 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 
Aspek Kejelasan Petunjuk 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 
Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

10 

14 

7 

0 

181,75 

191,25 

64,50 

0 

32,26 

45,16 

22,58 

0 

437,50 

31 

=14,11 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 437,50 100  

 

Data pada tabel 4.27 di atas, menunjukan bahwa untuk kategori sangat 

baik, diperoleh sebanyak 10 siswa, atau sebesar 32,26%. Pada kategori baik, 

diperoleh 14 siswa, atau sebesar 45,16%. Pada kategori cukup, diperoleh 7 siswa 

atau sebesar 22,58% dan kategori kurang, tidak terdapat seorang siswa pun. Jadi 

secara klasikal  kemampuan siswa dalam menulis petunjuk penjelasan cara 

membuat sesuatu aspek kejelasan petunjuk sebesar 14,11 pada kategori baik. 

Tabel 4.28 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 
Kejelasan Petunjuk 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 
Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

12 

11 

8 

0 

213,00 

155,00 

78,00 

0 

38,71 

35,48 

25,81 

0 

446,00 

31 

=14,39 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 446,00 100  
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Data pada tabel 4.28 di atas, menunjukan bahwa siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik, sebanyak 12 siswa atau sebesar 38,71%. Pada 

kategori baik diperoleh siswa sebanyak 11 siswa atau sebesar 35,48% dan pada 

kategori cukup, diperoleh siswa sebanyak 8 siswa atau sebesar 25,81%. 

Sedangkan, pada kategori kurang tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi secara 

klasikal skor rata-rata yang diperoleh siswa pada kemampuan menulis petunjuk 

menggunakan sesuatu aspek kejelasan petunjuk sebesar 14,39 pada kategori baik. 

Berdasarkan ketiga data di atas, disimpulkan bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh siswa sebesar 14,05. Dari data tersebut diketahui bahwa kemampuan 

siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek kejelasan petunjuk sudah baik. 

 

4.1.4.1.2 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Ketepatan Tata Urutan 

Petunjuk 

Penilaian aspek ketepatan tata urutan petunjuk siklus II masih difokuskan 

pada ketepatan siswa dalam mengurutkan urutan petunjuk. Hasil penilaian pada 

aspek ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.29 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek Ketepatan 
Tata Urutan Petunjuk 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 
Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

10 

14 

7 

0 

181,00 

197,25 

62,50 

0 

32,26 

45,16 

22,58 

0 

440,75 

31 

=14,22 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 440,75 100  
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Data pada tabel 4.29 di atas, menunjukan bahwa siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik, sebanyak 10 siswa atau sebesar 32,26%. Pada 

kategori baik diperoleh siswa sebanyak 14 siswa atau sebesar 45,16% dan pada 

kategori cukup, diperoleh siswa sebanyak 7 siswa atau sebesar 22,58%. 

Sedangkan, pada kategori kurang tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara 

klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk melakukan sesuatu aspek 

ketepatan tata urutan petunjuk mencapai 14,22 dan dapat dikategorikan baik. 

Tabel 4.30 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 

Aspek Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

11 

13 

7 

0 

194,25 

177,00 

62,00 

0 

35,48 

41,94 

22,58 

0 

433,25 

31 

=13,98 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 433,25 100  

 

Data pada tabel 4.30 di atas, menunjukan bahwa siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik, sebanyak 11 siswa atau sebesar 35,48%. Pada 

kategori baik diperoleh siswa sebanyak 13 siswa atau sebesar 41,94% dan pada 

kategori cukup, diperoleh siswa sebanyak 7 siswa atau sebesar 22,58%. 

Sedangkan, pada kategori kurang tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara 

klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk penjelasan cara membuat 
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sesuatu aspek ketepatan tata urutan petunjuk mencapai 13,98 dan dapat 

dikategorikan baik. 

Tabel 4.31 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 

Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

14 

9 

8 

0 

239,50 

131,00 

74,75 

0 

45,16 

29,03 

25,81 

0 

445,25 

31 

=14,36 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 445,25 100  

 

Data pada tabel 4.31 di atas, menunjukan bahwa siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik, sebanyak 14 siswa atau sebesar 45,16%. Pada 

kategori baik diperoleh siswa sebanyak 9 siswa atau sebesar 29,03% dan pada 

kategori cukup, diperoleh siswa sebanyak 8 siswa atau sebesar 25,81%. 

Sedangkan, pada kategori kurang tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara 

klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk menggunakan sesuatu aspek 

ketepatan tata urutan petunjuk mencapai 14,36. 

Berdasarkan ketiga data di atas, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 14,18. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek ketepatan tata 

urutan petunjuk, baik. Ketepatan tata urutan petunjuk siswa sudah baik. 
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4.1.4.1.3 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Keefektifan Kalimat 

Penilaian aspek keefektifan kalimat pada menulis petunjuk pada siklus II 

ini masih difokuskan pada kejelasan dan kelugasan kalimat. Hasil penilaian untuk 

tiga jenis petunjuk ditinjau dari aspek keefektifan kalimat dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.32 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek 

Keefektifan Kalimat 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

18 

9 

4 

0 

324,00 

126,75 

34,00 

0 

58,06 

29,03 

12,90 

0 

484,75 

31 

=15,64 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 484,75 100  

 

Data pada tabel 4.32 di atas, menunjukan bahwa terdapat 18 orang siswa 

yang mampu mencapai kategori sangat baik atau sebesar 58,06%. Sementara itu, 

siswa yang berhasil mencapai nilai dengan kategori baik sebanyak 9 siswa atau 

sebesar 29,03%. Pada kategori cukup, dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 12,90% 

dan pada kategori kurang tidak terdapat seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal 

skor rata-rata yang diperoleh siswa dalam menulis petunjuk melakukan sesuatu 

aspek keefektifan kalimat mencapai 15,64 dengan kategori baik. 
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Tabel 4.33 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 

Aspek Keefektifan Kalimat 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

18 

11 

2 

0 

338,25 

146,50 

21,25 

0 

58,06 

35,48 

6,45 

0 

506,00 

31 

=16,32 

(kategori 

sangat baik) 

 Jumlah 31 506,00 100  

 

Data pada tabel 4.33 di atas, menunjukan bahwa 18 siswa memperoleh 

kategori sangat baik, atau sebesar 58,06%. Kategori baik, terdapat 11 orang siswa 

atau sebesar 35,48%. Sedangkan pada kategori cukup, diperoleh 2 siswa sebesar 

6,45%. Kategori kurang, tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, sacara klasikal 

nilai yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk penjelasan cara 

membuat sesuatu aspek keefektifan kalimat mencapai 16,32 kategori sangat baik. 

Tabel 4.34 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 

Keefektifan Kalimat 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

18 

8 

5 

0 

341,75 

113,50 

50,75 

0 

58,07 

25,80 

16,13 

0 

506,00 

31 

=16,32 

(kategori 

sangat baik) 

 Jumlah 31 506,00 100  
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Data pada tabel 4.34 di atas, dapat diketahui bahwa pada kategori sangat 

baik, diperoleh 58,07% yaitu sebanyak 18 siswa. Pada kategori baik, diperoleh 8 

orang siswa, atau sebesar 25,81% dan perolehan siswa pada kategori cukup 

sebanyak 5 siswa atau sebesar 16,13%. Sedangkan, pada kategori kurang, tidak 

diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal skor rata-rata yang diperoleh 

siswa pada keterampilan menulis petunjuk menggunakan sesuatu aspek 

keefektifan kalimat mencapai 16,32 dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

Berdasarkan ketiga data tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 16,09. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek keefektifan kalimat 

sangat baik. Pemahaman petunjuk siswa sudah baik. 

 

4.1.4.1.4 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda 

Baca 

Penilaian aspek penggunaan ejaan dan tanda baca pada kemampuan 

menulis petunjuk siklus II masih difokuskan pada penggunaan huruf kapital, 

penggunaan tanda baca, penulisan awalan dan akhiran, serta penulisan kata 

depan. Hasil penilaian untuk tiga jenis petunjuk ditinjau dari aspek penggunaan 

ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.35 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

3 

18 

10 

0 

40,75 

169,75 

58,25 

0 

9,68 

58,06 

32,26 

0 

268,75 

31 

=8,67 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 268,75 100  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.35 di atas, dapat diketahui kategori sangat 

baik diperoleh 3 siswa sebesar 9,68%. Kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 

18 siswa atau sebesar 58,06%. Pada kategori cukup, diperoleh 10 siswa atau 

sebesar 32,26%. Sedangkan, pada kategori kurang tidak diperoleh seorang siswa 

pun. Jadi, secara klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk melakukan 

sesuatu aspek penggunaan ejaan dan tanda baca mencapai 8,67 pada kategori 

baik. 

Tabel 4.36 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 
Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

2 

14 

15 

0 

27,25 

131,50 

69,75 

0 

6,45 

45,16 

48,39 

0 

228,50 

31 

=7,37 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 228,50 100  
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Berdasarkan data pada tabel 4.36 di atas, diperoleh hasil bahwa pada 

kategori sangat baik terdapat 2 siswa atau sebesar 6,45%. Pada kategori baik, 

terdapat 14 siswa atau sebesar 45,16%. Sedangkan, pada kategori cukup diperoleh 

15 siswa atau sebesar 48,39% dan pada kategori kurang, tidak terdapat seoranng 

siswa pun. Jadi, secara klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk 

penjelasan cara membuat sesuatu aspek penggunaan ejaan dan tanda baca sebesar 

7,37 dan dapat dikategorikan cukup. 

 

Tabel 4.37 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 
Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

4 

14 

13 

0 

57,50 

128,75 

79,75 

0 

12,90 

45,16 

41,94 

0 

266,00 

31 

=8,58 

(kategori 

baik) 

 Jumlah 31 266,00 100  

 

Data pada tabel 4.37 di atas, menunjukan bahwa siswa yang berhasil 

mencapai nilai dengan kategori sangat baik adalah 14 siswa atau sebesar 12,90%. 

Pada kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 14 siswa, atau sebesar 45,16%. 

Pada kategori cukup diperoleh 13 siswa, atau sebesar 41,94%. Sedangkan, pada 

kategori kurang, tidak terdapat seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal skor rata-

rata yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk menggunakan 
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sesuatu aspek penggunaan ejaan dan tanda baca mencapai 8,58 atau pada kategori 

baik. 

Berdasarkan ketiga data di atas, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 8,21. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek penggunaan ejaan 

dan tanda baca baik. Ketepatan tata urutan petunjuk siswa sudah baik. 

 

4.1.4.1.5 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Kesesuaian Bahasa yang 

Digunakan dengan Sasaran Petunjuk 

Penilaian terhadap aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dengan 

sasaran petunjuk pada siklus II masih difokuskan pada penggunaan kata-kata 

(pilihan kata) yang harus disesuaikan dengan sasaran dari petunjuk yang dibuat. 

Hasil penilaian aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.38 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek 
Kesesuaian Bahasa yang Digunakan dengan Sasaran Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

21 

9 

1 

0 

304,00 

86,75 

7,25 

0 

67,74 

29,03 

3,23 

0 

398,00 

31 

=12,84 

(kategori 

sangat baik) 

 Jumlah 31 398,00 100  

 



131 

 

Data pada tabel 4.38 di atas, menunjukan bahwa pada kategori sangat 

baik, dicapai oleh sebanyak 21 siswa, atau sebesar 67,74%. Pada kategori baik, 

diperoleh sebanyak 9 siswa atau sebesar 29,03%. Sedangkan, pada kategori cukup 

diperoleh sebanyak 1 siswa, atau sebesar 3,23%. Pada kategori kurang, tidak 

diperoleh seorang siswa pun. Berdasarkan hal tersebut, secara klasikal skor rata-

rata yang diperoleh siswa untuk kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu 

aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk mencapai 

12,84 dan pada kategori sangat baik. 

Tabel 4.39 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 
Aspek Kesesuaian Bahasa yang Digunakan dengan Sasaran 
Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

21 

6 

4 

0 

290,00 

59,75 

28,00 

0 

67,74 

19,36 

12,90 

0 

377,75 

31 

=12,19 

(kategori 

sangat baik) 

 Jumlah 31 377,75 100  

 

Dari data tabel 4.39 diatas, menunjukan bahwa pada kategori sangat baik, 

diperoleh sebanyak 21 siswa atau sebesar 67,74%. Pada kategori baik, diperoleh 

sebanyak 6 siswa, atau sebesar 19,36%. Sedangkan, pada kategori cukup 

diperoleh 4 siswa, atau sebesar 12,90% dan pada kategori kurang, tidak terdapat 

seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal keterampilan siswa dalam menulis 

petunjuk penjelasan cara membuat sesuatu aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan dengan sasaran petunjuk mencapai 12,19 dan kategori sangat baik. 
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Tabel 4.40 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 
Kesesuaian Bahasa yang Digunakan dengan Sasaran Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

23 

6 

2 

0 

310,50 

57,25 

14,50 

0 

74,19 

19,36 

6,45 

0 

382,25 

31 

=12,33 

(kategori 

sangat baik) 

 Jumlah 31 382,25 100  

 

Data pada tabel 4.40 di atas, menunjukan bahwa pada kategori sangat baik 

diperoleh sebanyak 23 siswa atau sebesar 74,19%. Pada kategori baik, diperoleh 

sebanyak 6 siswa, atau sebesar 19,36%. Pada kategori cukup, diperoleh sebanyak 

2 siswa atau sebesar 6,45%. Sedangkan, pada kategori kurang tidak diperoleh 

seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal skor rata-rata yang diperoleh siswa pada 

keterampilan menulis petunjuk menggunakan sesuatu aspek kesesuaian bahasa 

yang digunakan dengan sasaran petunjuk mencapai 12,33 pada kategori sangat 

baik. 

Berdasarkan ketiga data tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 12,45. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek kesesuaian bahasa 

yang digunakan dengan sasaran petunjuk sudah sangat baik. 
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4.1.4.1.6 Hasil Tes Menulis Petunjuk Aspek Kemenarikan Petunjuk 

Penilaian terhadap aspek kemenarikan petunjuk pada siklus II ini masih 

difokukan pada bentuk kerapian dan kemenarikan petunjuk. Hasil penilaian aspek 

kemenarikan petunjuk dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.41 Hasil Tes Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Aspek 
Kemenarikan Petunjuk 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

9-10 

6-8 

3-5 

0-2 

2 

14 

15 

0 

19,25 

97,00 

68,25 

0 

6,45 

45,16 

48,39 

0 

184,50 

31 

=5,95 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 184,50 100  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.41 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 

oran siswa yang mencapai kategori sangat baik atau sebesar 6,45%. Pada kategori 

baik, diperoleh siswa sebanyak 14 siswa atau sebesar 45,16%. Pada kategori 

cukup, diperoleh 15 siswa atau sebesar  48,39%. Sedangkan, pada kategori 

kurang  juga tidak diperoleh seorang siswa pun. Jadi, secara klasikal keterampilan 

siswa dalam menulis petunjuk melakukan sesuatu aspek kemenarikan petunjuk 

mencapai 5,96 dan masuk pada kategori cukup. 
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Tabel 4.42 Hasil Tes Menulis Petunjuk Penjelasan Cara Membuat Sesuatu 
Aspek Kemenarikan Petunjuk 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 
Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

9-10 

6-8 

3-5 

0-2 

1 

15 

15 

0 

10,00 

103,00 

66,25 

0 

3,22 

48,39 

48,39 

0 

179,25 

31 

=5,78 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 179,25 100  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.42 di atas, diperoleh hasil pada kategori 

sangat baik terdapat satu siswa atau sebesar 3,22%. Pada kategori baik, terdapat 

15 siswa atau sebesar 48,39%. Sedangkan, pada kategori cukup juga diperoleh 15 

siswa atau sebesar 48,39% dan pada kategori kurang, tidak terdapat satu siswa 

pun. Jadi, secara klasikal keterampilan siswa dalam menulis petunjuk penjelasan 

cara membuat sesuatu aspek kemenarikan petunjuk sebesar 5,78 kategori cukup. 

Tabel 4.43 Hasil Tes Menulis Petunjuk Menggunakan Sesuatu Aspek 
Kemenarikan Petunjuk 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 
Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

9-10 

6-8 

3-5 

0-2 

3 

9 

18 

1 

28,00 

61,50 

79,25 

2,25 

9,68 

29,03 

58,07 

3,22 

171,00 

31 

=5,52 

(kategori 

cukup) 

 Jumlah 31 171,00 100  

 

Data pada tabel 4.43 di atas, menunjukan bahwa terdapat 3 orang siswa 

yang mencapai nilai dengan kategori sangat baik atau sebesar 9,68%. Pada 
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kategori baik, diperoleh siswa sebanyak 9 siswa, atau sebesar 29,03%. Pada 

kategori cukup diperoleh 18 siswa, atau sebesar 58,07%. Sedangkan, pada 

kategori kurang, terdapat satu orang siswa atau sbesar 3,22%. Jadi, secara klasikal 

skor rata-rata yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis petunjuk 

menggunakan sesuatu aspek kemenarikan petunjuk mencapai 5,52 atau pada 

kategori cukup. 

Berdasarkan ketiga data di atas, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 5,75. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis petunjuk ditinjau dari aspek kemenarikan 

petunjuk cukup baik. Aspek kemenarikan petunjuk siswa sudah baik. 

 

4.1.4.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil penelitian nontes pada siklus II ini masih didapatkan dari hasil 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya 

dijelaskan pada uraian berikut. 

 

4.1.4.2.1 Hasil Observasi 

Hasil observasi pada siklus II ini dilakukan slama proses pembelajaran 

menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian berlangsung. Pada siklus II ini terdapat perilaku siswa yang terdeskripsi 

melalui kegiatan observasi yang dilakukan peneliti. Selama pembelajaran menulis 

petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian, 

guru merasakan adanya perubahan perilaku siswa. Siswa yang sebagian besar 
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pada siklus I tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, pada siklus II ini 

sebagian besar siswa sudah mulai mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai 

dengan proses pembelajaran yang diterapkan peneliti. Dalam proses pembelajaran 

peta konsep model rantai kejadian ini, siswa diharapkan dapat mengurutkan 

langkah-langkah serta tahapan-tahapan dalam menulis sebuah petunjuk. Aspek 

penilaian pada siklus II ini masih sama dengan aspek penilaian pada siklus I yang 

meliputi sepuluh aspek. Kesepuluh aspek tersebut adalah: (1) semangat dan 

perhatian siswa terhadap penjelasan guru, (2) keberanian siswa bertanya dan 

menjawab pertanyaan, (3) antusias siswa mengamati contoh petunjuk, (4) 

keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan, (5) keseriusan siswa 

dalam berdiskusi, (6) kerjasama siswa dalam diskusi kelompok, (7) keaktifan 

siswa berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis petunjuk, 

(8) keaktifan siswa menarik simpulan, (9) tanggapan siswa terhadap tugas yang 

diberikan guru, dan (10) ketepatan siswa mengerjakan tugas. 

Untuk lebih jelasnya, hasil observasi pada siklus II ini akan disajikan 

dalam bentuk tabel 4.44 berikut. 
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Tabel 4.44 Perolehan Nilai Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek yang diamati Rata-
rata 
nilai 

Persentase 
(%) 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

Semangat dan perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru 

Keberanian siswa bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

Antusias siswa mengamati contoh petunjuk 

Keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari 

penjelasan 

Keseriusan siswa dalam berdiskusi 

Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok 

Keaktifan siswa berpendapat dalam mendapatkan 

pengetahuan mengenai menulis petunjuk 

Keaktifan siswa menarik simpulan 

Tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan 

guru 

Ketepatan siswa mengerjakan tugas 

2,97 

 

2,90 

 

3,06 

3,06 

 

3,03 

2,93 

3,03 

 

3,06 

3,03 

 

3,06 

95,81 

 

93,55 

 

98,71 

98,71 

 

97,74 

94,52 

97,74 

 

98,71 

97,74 

 

98,71 

 

Dari tabel 4.44 di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perolehan 

siswa pada observasi perilaku siswa kelas IV sikus II adalah baik. Hal itu 

tercermin pada nilai yang didapat yaitu dengan kisaran lebih dari 3,0. Meskipun 

ada beberapa aspek yang masih berada pada kategori cukup, antara lain aspek 

semangat dan perhatian siswa terhadap penjelasan guru, aspek keberanian siswa 
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bertanya dan menjawab pertanyaan, dan aspek kerjasama siswa dalam diskusi 

kelompok.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada 

aspek pertama, semangat dan perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

menunjukan kategori nilai cukup. Hal ini didasarkan skor rata-rata kelas dicapai 

sebesar 2,97 dengan persentase nilai  yang diperoleh siswa sebesar 95,81%. 

Persentase tersebut dapaat menggambarkan bahwa semangat dan perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru sudah baik. Respon siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru dan perhatian siswa meningkat bila dibandingkan dengan 

penelitian pada siklus I. 

Aspek kedua yang dinilai dalam observasi pada siklus II ini adalah 

keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada aspek ini, skor rata-

rata yang diperoleh siswa sebesar 2,90 atau 93,55%. Berdasarkan nilai skor rata-

rata yang diperoleh tersebut, maka siswa dapat dikategorikan cukup. Pada aspek 

ini keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

masih kurang. Sebagian siswa masih memilih berdiam diri. Guru seharusnya 

mampu mengembangkan keaktifan siswa. 

Aspek ketiga dalam observasi siklus II ini adalah antusias siswa dalam 

mengamati contoh petunjuk. Nilai skor rata-rata yang dicapai siswa untuk aspek 

ini sebesar 3,06 atau 98,71%. Berdasarkan nilai rata-rata skor yang diperoleh 

siswa, maka dapat dikatakan dalam kategori baik. Siswa sudah memberikan 

respon yang baik dalam mengamati contoh petunjuk. 
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Aspek keempat yang diamati dalam observasi pada siklus II ini adalah 

keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan. Skor rata-rata yang 

diperoleh siswa sebesar 3,06 atau 98,71%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang 

diperoleh, maka siswa dapat dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari sebagian 

besar siswa sudah mencatat hal-hal penting dari penjelasan. Mereka beranggapan 

bahwa dengan menulis hal-hal penting dari penjelasan, maka siswa akan dapat 

memahami lebih banyak tentang materi menulis petunjuk. 

Aspek kelima dalam observasi siklus II ini adalah keseriusan siswa dalam 

berdiskusi. Pada aspek ini, skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 3,03 atau 

97,74%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh tersebut, maka siswa 

dapat dikategorikan baik. Sebagian besar siswa sudah dapat berkonsentrasi dan 

benar-benar serius dalam berdiskusi. 

Aspek keenam yang diamati dalam observasi pada siklus II ini adalah 

kerjasama siswa dalam diskusi kelompok. Skor rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 2,93 atau 94,52%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh, maka 

siswa dapat dikatakan memperoleh kategori cukup. Kerjasama yang dilakukan di 

tiap-tiap kelompok siswa sudah cukup baik. Kerjasama siswa dapat 

mempermudah apabila teradapat kesulitan dalam pembelajaran. 

Aspek ketujuh dalam observasi siklus II ini adalah keaktifan siswa 

berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis petunjuk. Pada 

aspek ini, skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 3,03 atau 97,74%. 

Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh tersebut, maka siswa dapat 
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dikategorikan baik. Proses pembelajaran masih tidak lagi bersifat monoton bila 

dibandingkan dengan siklus I. 

Aspek kedelapan yang diamati dalam observasi pada siklus II ini adalah 

keaktifan siswa menarik simpulan. Skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

3,06 atau 98,71%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh, maka siswa 

dapat dikatakan memperoleh kategori baik. Keaktifan siswa dalam menarik 

simpulan terlihat lebih baik, dan rasa percaya diri dalam diri siswa meningkat. 

Aspek kesembilan dalam observasi siklus II ini adalah tanggapan siswa 

terhadap tugas yang diberikan guru. Pada aspek ini, skor rata-rata yang diperoleh 

siswa sebesar 3,03 atau 97,74%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh 

tersebut, maka siswa dapat dikategorikan baik. Siswa menanggapi tugas dengan 

baik, dan sesuai dengan yang diperintahkan guru. 

Aspek terakhir yaitu aspek kesepuluh dalam observasi ini adalah ketepatan 

siswa mengerjakan tugas. Pada aspek ini, skor rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 3,06 atau 98,71%. Berdasarkan nilai skor rata-rata yang diperoleh 

tersebut, maka siswa dapat dikategorikan baik. Sebagian besar siswa dapat 

memahami perintah guru dalam mengerjakan tugas. 

Berdasarkan observasi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada 

siklus II ini perilaku siswa menunjukan kaegori baik. Hal ini terlihat dari 

peningkatan rata-rata nilai yang dialami siswa dari siklus I ke siklus II. 

Peningkatan yang terjadi sudah cukup signifikan sehingga pencapaian persentase 

perolehan nilai hasil observasi di siklus II ini mencapai lebih dari 90%, siswa 
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dapat memahami dan mempraktikan materi menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian 

 

4.1.4.2.2 Hasil Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam siklus II ini masih sama dengan jurnal yang 

digunakan pada siklus I yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Penggunaan jurnal 

dimaksudkan untuk mendapatkan data nontes berkenaan dengan respon siswa 

terhadap pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian. Jurnal siswa diisi oleh siswa, sedangkan jurnal 

guru diisi oleh guru bahasa Indonesia kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 

Semarang. 

a. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa dibagikan pada akhir pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. Jurnal diisi 

secara individu untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang telah 

diikuti. Jurnal siswa berisi enam pertanyaan yang berkenaan dengan: (1) kesulitan 

apa yang dirasakan siswa dalam menulis petunjuk paper craft of house (mainan 

rumah-rumahan dari kertas), (2) apa yang siswa rasakan ketika mengamati contoh 

petunjuk paper craft of house (mainan rumah-rumahan dari kertas), (3) apa 

tanggapan siswa setelah menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian pada pembelajaran menulis petunjuk, (4) apa yang siswa rasakan ketika 

berdiskusi mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul setelah mengamati contoh menulis petunjuk, (5) tulislah hal-hal yang 
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ingin siswa kemukakan berkaitan dengan pembelajaran yang telah diikuti, dan (6) 

berikan saran terhadap pembelajaran yang baru saja diikuti. 

Berdasarkan pengamatan jawaban-jawaban siswa dari jurnal siswa siklus 

II ini, menunjukan bahwa siswa tidak lagi merasa kesulitan dalam menulis 

petunjuk. Kesulitan yang ditemukan pada siklus I seperti kesulitan siswa dalam 

mengungkapkan ide dalam diri individu siswa dalam menulis petunjuk telah 

berhasil diperbaiki. Sebanyak 25 siswa atau sebesar 80,64% merasa mudah dalam 

mempelajari materi menulis petunjuk. Mereka tidak lagi merasa kesulitan. 

Sementara itu, sebanyak 6 siswa atau sebesar 19,36% masih merasa kesulitan  

dapat memahami cara menulis petunjuk. Mereka masih kesulitan dalam cara 

menulis petunjuk dengan baik dan benar.  

Pengamatan jawaban-jawaban siswa mengenai apa yang dirasakan siswa 

ketika mengamati contoh menulis petunjuk, sebesar 87,10% atau sebanyak 27 

siswa merasa mudah dan dapat memahami dengan baik contoh menulis. Hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar siswa menyukai contoh menulis petunjuk. 

Hanya 4 siswa atau sebesar 12,90% saja yang merasa kesulitan dan bingung saat 

mengamati contoh menulis petunjuk. 

Jurnal siswa mengenai tanggapan siswa setelah menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian, sebagian besar siswa atau sebanyak 29 

siswa atau sebesar 93,55% menyatakan bahwa setelah menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian maka siswa dapat memahami cara 

penulisan penggunaan petunjuk. Selain itu, dapat mempermudah siswa dalam 

membuat mainan. Dalam siklus II ini, guru (peneliti) menghadirkan contoh 



143 

 

menulis petunjuk membuat mainan paper craft of house (mainan rumah-rumahan 

dari kertas). Sementara itu, hanya 2 siswa atau sebesar 6,45% yang masih juga 

belum memahami tentang penggunaan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian pada pembelajaran menulis petunjuk. Hal ini dikarenakan parhatian 

mereka saat proses pembelajaran berlangsung, belum difokuskan pada penjelasan 

dari guru. Sehingga mereka tidak juga memahami materi. 

Jawaban siswa mengenai pertanyaan dalam jurnal siswa tentang apa yang 

dirasakan siswa ketika berdiskusi mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang muncul setelah mengamati suatu contoh petunjuk, sama halnya 

pada jawaban siklus I, yaitu mereka merasa senang dengan adanya diskusi. Hal 

ini tercermin dari persentase sebesar 90,32% atau sebanyak 28 siswa yang 

menyukai diskusi kelompok mencoba menemukan jawaban. Sedangkan 9,68% 

lainnya atau sebanyak 3 siswa mengatakan masih sulit berdiskusi. 

Jawaban dari jurnal siswa mengenai hal-hal yang ingin siswa kemukakan 

berkaitan dengan pembelajaran yang telah diikuti, seluruh siswa 100% atau 

sebanyak 31 siswa menyatakan sangat senang dengan pembelajaran yang telah 

diikuti. Selain itu penggunaan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian 

sangatlah cocok digunakan dalam menulis petunjuk karena dapat mempermudah 

proses pembelajaran. 

Sementara itu, sebanyak 24 siswa atau sebesar 77,42% memberi jawaban 

dari jurnal siswa mengenai saran terhadap pembelajaran yang baru saja diikuti 

yaitu agar sesering mungkin mengadakan kegiatan pembelajaran seperti ini, 

karena siswa sangat menyukai pembelajaran menulis petunjuk. Selain itu, 
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sebanyak 7 siswa atau sebesar 22,58% memberi saran agar contoh petunjuk yang 

disajikan lebih beragam lagi. 

Berdasarkan pengamatan jawaban-jawaban siswa dari jurnal siswa siklus 

II ini, diperoleh simpulan bahwa pembelajaran menulis petunjuk sudah dapat 

dikategorikan baik. Siswa tidak lagi mengalami kesulitan-kesulitan seperti yang 

dialami pada siklus I. Psiklus II ini, siswa sepenuhnya paham dan mengerti 

tentang pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian. 

b. Jurnal Guru 

Jurnal guru ditulis guru saat pembelajaran menulis petunjuk menggunakan 

strategi belajar peta konsep modal rantai kejadian dengan materi menulis petunjuk 

membuat mainan paper craft of house (mainan rumah-rumahan dari kertas). 

Jurnal guru dapat digunakan sebagai catatan- kejadian dalam proses pembelajaran 

yang berkenaan dengan hal yang dialami siswa dan keberhasilan pembelajaran. 

Hal-hal yang menjadi objek sasaran penelitian dalam jurnal guru meliputi: (1) 

respon siswa terhadap materi menulis petunjuk, (2) antusias siswa terhadap 

contoh petunjuk, (3) respon siswa terhadap strategi belajar, (4) keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian, (5) situasi dan suasana kelas ketika 

pembelajaran. 

Dari hasil jurnal guru diketahui bahwa pada siklus II respon yang 

diberikan siswa terhadap pembelajaran menulis petunjuk sudah baik. Perhatian 

siswa terarah pada pembelajaran sehingga materi yang diberikan guru 
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tersampaikan degan baik kepada siswa. Selain itu antusias siswa terhadap contoh 

petunjuk yang dihadirkan guru sangat baik. Siswa lebih menyukai contoh 

petunjuk yang dihadirkan guru pada siklus II. Ini dikarenakan contoh yang 

dihadirkan lebih menarik dan menggunakan warna-warna terang sehingga contoh 

petunjuk paper craft of house sangat diminati oleh para siswa. 

Respon siswa terhadap kegiatan menulis petunjuk dengan mencoba 

menerapkan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian juga sangat baik. 

Strategi belajar ini dapat mempermudah proses pembelajaran. Keaktifan siswa 

dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam pembelajaran menulis 

petunjuk juga sangat baik. Hal ini tercermin dengan adanya perilaku dan tindakan 

dari beberapa siswa yang mencoba maju ke depan kelas untuk mempraktikan 

pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian. Selain itu, situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran 

berlangsung pada siklus II ini, jauh lebih kondusif jika dibandingkan proses 

pembelajaran pada siklus I. Perhatian siswa meningkat sehingga proses 

pembelajaran berlangsung dengan baik. 

 

4.1.4.2.3 Hasil Wawancara 

Pada siklus II, sasaran wawancara masih tetap ditunjukan kepada enam 

siswa. Sasaran wawancara ini terdiri atas dua siswa dari masing-masing siswa 

yang memperoleh skor tertinggi, siswa yang memperoleh skor sedang, dan siswa 

yang memperoleh skor rendah. Wawancara pada siklus II ini mengungkapkan 

pertanyaan sebagai berikut: (1) apakah selama ini kamu menyukai pembelajaran 
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menulis, (2) apakah kamu pernah belajar menulis petunjuk dengan bentuk 

pembelajaran seperti yang diterapkan guru, (3) apakah kamu senang mengikuti 

pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian, (4) apakah contoh petunjuk yang telah disajikan oleh guru 

dapat membuat kamu memahami tentang pembelajaran menulis petunjuk, (5) 

apakah kamu aktif berpendapat ketika sedang berdiskusi mengamati contoh 

petunjuk yang disajikan guru, (6) bagaimana perasaan kamu ketika diminta untuk 

menulis petunjuk, (7) kesulitan apa yang kamu hadapi ketika menulis sebuah 

petunjuk, (8) usaha apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, 

dan (9) berikan pendapat kamu tentang pembelajaran menulis petunjuk yang telah 

dilaksanakan dan berikan saran kamu untuk memperbaiki pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap keenam siswa tersebut, 

dapat diketahui bahwa siswa sangat senang dan menyukai pembelajaran menulis. 

Materi yang telah didapatkan pada siklus I, dipelajari dan ditingkatkan lagi pada 

siklus II, sehingga pembelajaran menulis petunjuk yang diterapkan oleh guru 

meningkat. Sebagian besar murid merasa senang saat mengikuti proses 

pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian, namun masih terdapat beberapa murid yang merasa 

kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran. Contoh petunjuk yang telah 

disajikan guru dapat membuat siswa memahami tentang pembelajaran menulis 

petunjuk. Kegiatan diskusi untuk mengamati contoh petunjuk yang disajikan guru 

merupakan cara siswa untuk lebih memahami pembelajaran menulis petunjuk.  

Kegiatan diskusi dilakukan agar siswa lebih memahami tentang pembelajaran 
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menulis petunjuk. Pengamatan beberapa kelompok, keaktifan siswa dalam 

mengemukakan pendapat dalam diskusi meningkat bila dibandingkan siklus I. 

Perasaan senang juga mereka kemukakan berkaitan dengan perasaan yang dialami 

siswa ketika menulis petunjuk. 

Pada saat menulis petunjuk, siswa merasa sulit karena menemui perbedaan 

pendapat antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Hal ini hampir sama 

dengan siklus I. Kesulitan ini biasanya ditemui dalam diskusi. Usaha yang 

dilakukan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam menulis petunjuk diantaranya 

yaitu siswa bertanya langsung kepada guru. Pendapat siswa tentang pembelajaran 

menulis petunjuk yang telah dilakukan sudah baik. Siswa merasa senang dengan 

pembelajaran yang telah diberikan. 

 

4.1.4.2.4 Hasil Dokumentasi Foto 

Pada siklus II ini, dokumentasi foto masih difokuskan seperti pada sikuls I 

yaitu pada kegiatan dalam proses pembelajaran, yaitu pada awal pembelajaran, 

saat pembelajaran berlangsung, dan pada akhir pembelajaran. Dokumentasi 

gambar ini digunakan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran menulis 

petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian.  

Deskripsi gambar pada siklus II berisi tentang gambar kegiatan guru 

memberikan stimulus-respon tentang pembelajaran menulis petunjuk, kegiatan 

guru memperdalam pengetahuan siswa tentang strategi belajar peta konsep model 

rantai kejadian, kegiatan guru memberikan contoh pembelajaran menulis 

petunjuk, kegiatan siswa berinteraksi dengan contoh pembelajaran menulis 
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petunjuk, kegiatan diskusi siswa dan mempraktikan membuat petunjuk, kegiatan 

siswa mengisi jurnal, dan kegiatan wawancara.  

Gambar yang diambil pada sikus II dibantu oleh teman peneliti untuk 

membantu proses dokumentasi foto. Gambar yang terdapat dalam sikus II 

selengkapnya dipaparkan sebagai berikut. 

 

Gambar 8. Guru Melakukan Stimulus-Respon Terhadap Siswa 

 

Gambar 8 di atas, merupakan kegiatan awal pembelajaran menulis 

petunjuk pada siklus II. Guru memberikan masukan kepada siswa tentang materi-

materi menulis petunjuk yang akan diajarkan, serta memperkuat pendalaman 

materi yang pernah didapatkan siswa pada siklus I. Materi yang diberikan 

diperjelas kembali, sehingga siswa diharapkan mampu dan memahami lebih rinci 

lagi. Selain itu, guru juga memperdalam strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian yang akan digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam menulis 

petunjuk. Pada kegiatan awal pembelajaran ini, guru harus berusaha agar materi 
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yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik kepada masing-masing siswa 

agar proses pembelajaran menulis petunjuk pada siklus II dapat berjalan dengan 

baik dan mengalami peningkatan. 

 

Gambar 9. Guru Memperdalam Pengetahuan Siswa Tentang Strategi 
Belajar Peta Konsep Model Rantai Kejadian 

 

Gambar 9 di atas, menunjukan aktivitas guru memperkenalkan tentang 

strategi belajar dalam pembelajaran menulis petunjuk. Strategi belajar yang 

dimaksud adalah strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. Strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian yang diberikan pada siklus II ini, dapat 

digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah maupun 

tahap-tahapan dalam suatu proses. Hal ini digunakan untuk mempermudah siswa 

dalam pembelajaran menulis petunjuk. Strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian yang telah dikenalkan pada siklus I, kembali diajarkan dan diperdalam 

lagi sehingga siswa diharapkan sepenuhnya mengerti tentang strategi belajar yang 

diajarkan guru. 
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Gambar 10. Kegiatan Guru Memberikan Contoh Menulis Petunjuk 

 

Gambar 10 di atas, menunjukan aktivitas guru menyajikan contoh menulis 

petunjuk kepada para siswa yang akan dipelajari bersama-sama. Pada gambar 

siklus II ini, contoh yang dihadirkan guru berupa paper craft of eiffel tower 

(mainan menara eiffel dari kertas). Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

petunjuk cara membuat mainan paper craft of eiffel tower (mainan menara eiffel 

dari kertas) secara bersama-sama. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa 

memahami petunjuk cara membuat mainan, serta dapat menuangkannya dalam 

bentuk tulisan. Dalam kegiatan ini, guru harus memberikan penjelasan selengkap-

lengkapnya agar siswa tidak lagi merasa kesulitan dalam memahami materi 

menulis petunjuk. Apabila terdapat siswa yang belum memahami tentang materi, 

guru berkewajiban mengulang memberikan meteri. 
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Gambar 11. Kegiatan Siswa Berinteraksi dengan Contoh Pembelajaran 

Menulis Petunjuk 

 

Gambar 11 di atas, menunjukan aktivitas siswa berinteraksi dengan contoh 

petunjuk yang disiapkan guru. Dalam siklus I ini, guru menghadirkan contoh 

menulis petunjuk membuat mainan. Mainan yang diberikan guru yaitu paper craft 

of house (mainan rumah-rumahan dari kertas). Siswa diberi penjelasan, arahan 

dan bimbingan agar dapat membuat contoh membuat petunjuk bersama-sama. 

Aktivitas pada gambar 4 di siklus II ini dilakukan di dalam kelas. Selain itu, 

sebelum proses pembelajaran dilakukan, guru terlebih dahulu menyiapkan 

peralatan-peralatan yang dibutuhkan karena contoh yang dihadirkan berupa cara 

membuat mainan. 
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Gambar 12. Kegiatan Diskusi Siswa Menulis dan Mempraktikan petunjuk 

 

Gambar 12 di atas, menunjukan aktivitas siswa dalam berdiskusi menulis 

petunjuk serta mempraktikan membuat petunjuk. Siswa terlebih dahulu dibagikan 

contoh petunjuk yang telah disiapkan guru, kemudian siswa diminta membuat 

petunjuk membuat mainan paper craft of house (mainan rumah-rumahan dari 

kertas). Setelah siswa dapat mempraktikan cara membuatnya, kemudian siswa 

diminta menuangkan apa yang telah mereka dapatkan tentang cara membuat 

mainan tersebut ke dalam tulisan yang nantinya akan dipresentasikan di depan 

kelas. Dalam kegiatan diskusi ini, kerjasama siswa sangat berperan penting dalam 

proses pembelajaran. Adanya kerjasama antar siswa dapat mempermudah 

mempelajari cara menulis petunjuk. Apabila terjadi kesulitan, guru dapat 

membantu siswa memahaminya. 
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Gambar 13. Kegiatan Mengisi Jurnal Siswa 

 

Gambar 13 di atas, menunjukan aktivitas siswa mengisi jurnal siswa yang 

sebelumnya telah dipersiapkan guru. Pengisian jurnal pada siklus II ini dilakukan 

setelah kegiatan proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Pengisian jurnal siswa 

siklus II ini dimaksudkan agar guru dapat mengetahui tentang apa yang dirasakan 

siswa selama proses pembelajaran. Guru dapat memantau sejauh mana 

pemahaman siswa tentang meteri yang telah disampaikan, dan dapat 

membandingkan hasil yang dicapai siswa pada siklus I dan siklus II. 
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Gambar 14. Kegiatan Wawancara 

 

Gambar 14 di atas, merupakan aktivitas siswa ketika diwawancarai. 

Terdapat enam siswa yang diwawancarai, yaitu dua siswa yang memperoleh nilai 

rendah, dua siswa yang memperoleh nilai sedang, dan dua siswa yang 

memperoleh nilai tinggi. Kegiatan wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan 

berkaitan dengan perasaan, kesan, dan pesan siswa tentang pembelajaran menulis 

petunjuk yang baru saja dilakukan yang wajib dijawab oleh siswa. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil prasiklus, hasil 

siklus I, dan hasil siklus II. Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes dan 

nontes. Pembahasan ini meliputi pembahasan tentang peningkatan keterampilan 

menulis petunjuk dan perubahan perilaku siswa kelas IV MI Al-Islam 

Mangunsari 02 Semarang setelah mengikuti pembelajaran menulis petunjuk 

dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. 
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4.2.1 Peningkatan Keterangan Menulis Petunjuk Siswa Kelas IV MI Al-

Islam Mangunsari 02 Semarang Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Menulis Petunjuk dengan Menggunakan Strategi Belajar Peta 

Konsep Model Rantai Kejadian. 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian yang telah 

diperoleh yang meliputi hasil prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterampilan siswa kelas IV dalam menulis petunjuk 

meningkat setelah mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian. Peningkatan 

keterangan siswa dalam menulis petunjuk dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.45 Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk 

dan Skor Peningkatannya 

No Aspek Penilaian Skor Rata-rata Peningkatan 
PT SI SII PT-SI SI-SII PT-SII

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

Kejelasan Petunjuk 

Ketepatan Tata 

Urutan Petunjuk 

Keefektifan Kalimat 

Penggunaan Ejaan 

dan Tanda Baca 

Kesesuaian Bahasa 

yang Digunakan 

dengan Sasaran 

Petunjuk 

Kemenarikan 

Petunjuk 

8,72 

8,88 

 

11,75 

5,37 

 

8,52 

 

 

 

3,58 

10,51 

10,66 

 

13,56 

6,40 

 

10,38 

 

 

 

4,67 

14,05 

14,18 

 

16,09 

8,21 

 

12,45 

 

 

 

5,75 

1,79 

1,78 

 

1,81 

1,03 

 

1,86 

 

 

 

1,09 

3,54 

3,52 

 

2,53 

1,81 

 

2,07 

 

 

 

1,08 

5,33 

5,30 

 

4,34 

2,84 

 

3,93 

 

 

 

2,17 
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Tabel 4.46 Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk 

dan Persentase Peningkatannya 

No Aspek Penilaian Skor Rata-rata (%) Peningkatan 
PT SI SII PT-SI SI-SII PT-SII

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

Kejelasan Petunjuk 

Ketepatan Tata 

Urutan Petunjuk 

Keefektifan Kalimat 

Penggunaan Ejaan 

dan Tanda Baca 

Kesesuaian Bahasa 

yang Digunakan 

dengan Sasaran 

Petunjuk 

Kemenarikan 

Petunjuk 

8,72 

8,88 

 

11,75 

5,37 

 

8,52 

 

 

 

3,58 

10,51 

10,66 

 

13,56 

6,40 

 

10,38 

 

 

 

4,67 

14,05 

14,18 

 

16,09 

8,21 

 

12,45 

 

 

 

5,75 

20,53 

20,05 

 

15,40 

19,18 

 

21,83 

 

 

 

30,45 

33,68 

33,02 

 

18,66 

28,28 

 

19,94 

 

 

 

23,13 

37,94 

37,38 

 

26,97 

34,59 

 

31,57 

 

 

 

37,74 

 

Data di atas, merupakan rekapitulasi hasil tes keterampilan menulis 

petunjuk pada prasiklus, siklus I dan siklus II. Dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa rata-rata nilai siswa mengalami peningkatan dari prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Aspek kejelasan petunjuk pada prasiklus adalah 8,72. Pada siklus I 

meningkat menjadi 10,51 atau meningkat sebesar 20,53%. Setelah dilakukan 

perbaikan pada siklus II nilai rata-rata skor aspek kejelasan petunjuk menjadi 

14,05 atau meningkat sebesar 33,68%. Peningkatan dari prasiklus ke siklus II 

sebesar 37,94%. Aspek ketepatan tata urutan petunjuk pada prasiklus sebesar 8,88 

pada siklus I mengalami peningkatan 20,05% menjadi 10,66. Setelah dilakukan 

perbaikan pada siklus II skor rata-rata aspek ketepatan tata urutan petunjuk 
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menjadi 14,18 atau meningkat sebesar 33,02%. Peningkatan dari prasiklus ke 

siklus II sebesar 37,38%. Skor rata-rata aspek keefektifan kalimat pada prasiklus 

adalah 11,75, setelah dilakukan tindakan siklus I meningkat sebesar 15,40% 

menjadi 13,56. Kemudian dilakukan perbaikan pada siklus II sehingga skor rata-

rata meningkat lagi sebesar 18,66% menjadi 16,09. Peningkatan dari prasiklus ke 

siklus II sebesar 26,97%. Skor rata-rata aspek penggunaan ejaan dan tanda baca 

pada prasiklus adalah 5,37, pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 19,18% 

menjadi 6,40. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, skor ratra-rata aspek 

mencatat hal-hal penting dalam petunjuk menjadi 8,21 atau meningkat sebesar 

28,28%. Peningkatan dari pratindakan ke siklus II sebesar 34,59%. Skor rata-rata 

aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk pada prasiklus 

adalah 8,52, pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 21,83% menjadi 10,38. 

Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, skor rara-rata aspek kesesuaian bahasa 

yang digunakan dengan sasaran petunjuk menjadi 12,45 atau meningkat sebesar 

19,94%. Peningkatan dari pratindakan ke siklus II sebesar 31,57%. Skor rata-rata 

aspek kemenarikan petunjuk pada prasiklus adalah 3,58, pada siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 30,45% menjadi 4,67. Setelah dilakukan perbaikan pada 

siklus II, skor rata-rata aspek mencatat hal-hal penting dalam petunjuk menjadi 

5,75 atau meningkat sebesar 23,13%. Peningkatan dari pratindakan ke siklus II 

sebesar 37,74%.  

Peningkatan keterampilan menulis petunjuk ini merupakan bukti 

keberhasilan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dalam 

meningkatkan keterampilan menulis petunjuk sebelum dilaksanakan 
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pembelajaran dengan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian, 

keterampilan menulis petunjuk siswa masih kurang. Setelah diberlakukan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian pada siklus I dan II, maka keterampilan 

siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I masih berada pada kategori cukup, 

setelah dilakukan perbaikan pada siklus II keterampilan menulis petunjuk siswa 

kelas IV MI Al Islam Mangunsari 02 Semarang menjadi baik. 

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan yang paling tinggi dicapai siswa 

terdapat pada aspek kejelasan petunjuk. Kenaikan dari prasiklus ke siklus I 

sebesar 1,79 poin, dari siklus I ke siklus II sebesar 3,54 poin, dan dari prasiklus ke 

siklus II sebesar 5,33 poin. Hal ini dikarenakan minat siswa pada pembel menulis 

petunjuk semakin bertambah. Dengan adanya contoh menulis petunjuk yang 

dihadirkan guru (peneliti) semenarik mungkin, membuat tampilan proses 

pembelajaran menjadi lebih baik sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

Sedangkan skor peningkatan terendah diraih siswa pada aspek kemenarikan 

petunjuk. Peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 1,09 poin, dari siklus I ke 

siklus II sebesar 1,08 poin, dan dari prasiklus ke siklus II sebesar 2,17 poin. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar siswa yang terlalu menyepelekan aspek 

kemenarikan petunjuk, karena dianggap tidak penting. 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa Kelas IV MI Al Islam Mangunsari 02 

Semarang Setelah Mengikuti Pembelajaran Menulis Petunjuk dengan 

Menggunakan Strategi Belajar Peta Konsep Model Rantai Kejadian. 

Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis petunjuk diikuti pula 

dengan perubahan perilaku siswa. Sebelum dilakukan tindakan, kondisi awal 
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menunjukkan sebagian besar siswa kurang menanggapi respon guru dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Namun, minat dalam mempelajari materi menulis 

petunjuk cukup baik. Hal ini dikarenakan guru menghadirkan contoh petunjuk 

yang dikemas semenarik mungkin sehingga siswa menyukainya. Perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari hasil observasi. 

Tabel 4.47 Rekapitulasi Hasil Perubahan Perilaku Siswa dan 
Peningkatannya 

No Aspek yang diamati Persentase Aktivitas 
Siswa 

Peningkata
n 

Siklus I 
(%) 

Siklus II 
(%) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

 

8 

9 

 

10 

Semangat dan perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru 

Keberanian siswa bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

Antusias siswa mengamati contoh 

petunjuk 

Keaktifan siswa mencatat hal-hal penting 

dari penjelasan 

Keseriusan siswa dalam berdiskusi 

Kerjasama siswa dalam diskusi 

kelompok 

Keaktifan siswa berpendapat dalam 

mendapatkan pengetahuan mengenai 

menulis petunjuk 

Keaktifan siswa menarik simpulan 

Tanggapan siswa terhadap tugas yang 

diberikan guru 

Ketepatan siswa mengerjakan tugas 

75,80 

 

72,90 

 

65,48 

 

51,94 

 

81,29 

90,65 

83,23 

 

 

72,90 

96,77 

 

77,10 

95,81 

 

93,55 

 

98,71 

 

98,71 

 

97,74 

94,52 

97,74 

 

 

98,71 

97,74 

 

98,71 

20,01 

 

20,65 

 

33,23 

 

46,77 

 

16,45 

3,87 

14,51 

 

 

25,81 

0,97 

 

21,61 
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Data pada tabel 4.47 di atas, menunjukkan perubahan perilaku siswa dari 

siklus I ke siklus II. Kesimpulan jenis perilaku yang diamati mengalami 

perubahan pada siklus II, hal ini merupakan bukti bahwa terjadi perubahan 

perilaku siswa setelah dilakukan perbaikan pembelajaran dengan strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian. Untuk jenis perilaku, semangat dan perhatian 

siswa terhadap penjelasan guru pada siklus I mencapai 75,80 dan mengalami 

peningkatan sebesar 20,01% menjadi 95,8%. Pada siklus I masih banyak siswa 

yang kurang merespon pembelajaran menulis petunjuk. Tetapi pada siklus II 

respon siswa menjadi lebih baik, semangat dan perhatian siswa meningkat.  

Pada aspek keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan, nilai 

rata-rata siklus I 72,90 mengalami peningkatan sebesar 20,65% menjadi 93,55. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa sudah berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru. Mereka merasa senang dan proses pembelajaran 

pun tidak lagi bersifat monoton. 

Pada aspek antusias siswa dalam mengamati contoh petunjuk, nilai rata-

rata siswa pada siklus I adalah 65,48 meningkat menjadi 98,71 atau meningkat 

sebesar 33,23%. Pada siklus I siswa belum memberikan respon positif dalam 

mengamati contoh petunjuk. Hal ini disebabkan masih kurangnya ketertarikan 

siswa terhadap contoh petunjuk yang dihadirkan guru. Namun pada siklus II 

terjadi peningkatan sehingga aspek antusias siswa dalam mengamati contoh 

petunjuk mengalami peningkatan. 

Pada aspek keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan nilai 

rata-rata siswa pada siklus I adalah 51,94 meningkat menjadi 98,71 atau 
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meningkat sebesar 46,77%. Pada siklus I hanya terlihat sebagian siswa saja yang 

mencatat hal-hal penting dari penjelasan. Namun pada siklus II mengalami 

peningkatan. 

Pada aspek keseriusan siswa dalam berdiskusi, nilai rata-rata siklus I 

81,29 mengalami peningkatan sebesar 16,45% menjadi 97,74. Hal ini 

dikarenakan adanya kesadaran siswa untuk melakukan diskusi sehingga dapat 

bertukar pikiran. Selain itu siswa juga dapat bertukar pendapat dalam memahami 

materi menulis petunjuk.  

Pada aspek kerjasama siswa dalam diskusi kelompok, nilai rata-rata siswa 

pada siklus I adalah 90,65 meningkat menjadi 94,52 atau meningkat sebesar 

3,07%. Kerjasama siswa dalam diskusi pada siklus II meningkat sehingga 

kerjsama tersebut dapat mempermudah memahami materi menulis petunjuk. 

Pada aspek keaktifan siswa berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan 

mengenai materi menulis petunjuk, nilai rata-rata siswa pada siklus I adalah 83,23 

meningkat menjadi 97,74 atau meningkat sebesar 14,51%. Pada siklus II ini 

meningkat menjadi lebih baik karena pembelajaran tidak lagi bersifat monoton, 

dan guru tidak lagi memberikan banyak penjelasan, karena siswa sudah 

memahami materi. 

Pada aspek keaktifan siswa menarik simpulan, nilai rata-rata siswa pada 

siklus I adalah 72,90 meningkat menjadi 98,71 atau meningkat sebesar 25,81%. 

Pada siklus I kurangnya rasa percaya diri siswa menyebabkan keaktifan siswa 

dalam menarik simpulan sangatlah kurang. Namun pada siklus II, sebagian besar 

siswa aktif dan mereka saling berlomba-lomba dalam menarik simpulan. 
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Pada aspek tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan guru, nilai 

rata-rata siswa pada siklus I adalah 96,77 meningkat menjadi 97,74 akan 

meningkat sebesar 0,97%. Pada siklus II sebagian besar siswa menanggapi tugas 

dengan baik, dan sesuai dengan yang diperintahkan guru, sehingga proses 

pemberian tugas dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. 

Pada aspek ketepatan siswa mengerjakan tugas, nilai rata-rata siswa pada 

siklus I adalah 77,10 meningkat menjadi 98,71 atau meningkat sebesar 21,61%. 

Sebagian besar siswa dapat memahami tugas seperti apa yang diberikan guru, 

sehingga ketepatan siswa mengerjakan tugas meningkat menjadi lebih baik lagi. 

Berdasarkan serangkaian analisis data dan situasi pembelajaran di atas, dapat 

dijelaskan bahwa perilaku siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk 

mengalami perubahan yang mengarah pada perilaku positif. Siswa semakin aktif 

dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Suasana kelas pun menjadi berubah lebih 

aktif dan tidak lagi monoton. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belajar 

dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian sangat 

baik karena dapat membantu siswa memahami penulisan petunjuk yang baik dan 

dapat menambah pengetahuan siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kemampuan menulis petunjuk siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 

Semarang setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian mengalami peningkatan. Hasil tes 

prasiklus yaitu sebelum tindakan penelitian dilakukan, menunjukan bahwa 

rata-rata nilai yang dicapai adalah  46,82 atau sebesar 46,82%. Pada siklus I 

rata-rata nilai yang dicapai menjadi 56,18 atau sebesar 56,18%, antara tes 

prasiklus dengan siklus I terjadi peningkatan sebesar 9,36%. Pada siklus II 

rata-rata nilai mengalami peningkatan sebesar 14,96% menjadi 71,14 atau 

71,14%. 

2. Perilaku siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 Semarang setelah 

mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian. Perilaku-perilaku siswa ini dapat 

dibuktikan dengan data nontes yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi (foto) yang diambil pada siklus I dan siklus II. Perubahan 

perilaku siswa dapat terlihat secara jelas pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan data observasi pada siklus I kegiatan pembelajaran 

siswa terlihat kurang bersemangat. Sebagian siswa masih merasa kesulitan 
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dalam memahami materi, serta belum dapat menyesuaikan diri dengan strategi 

pembelajaran yang diterapkan peneliti yaitu strategi belajar peta konsep model 

rantai kejadian. Selain itu, konsentrasi siswa tidak sepenuhnya terfokuskan 

pada materi pembelajaran yang diajarkan dan siswa kurang bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran.  

Sementara itu, pada siklus II terjadi perubahan perilaku siswa ke arah 

yang lebih baik. Siswa terlihat lebih aktif dan tidak monoton serta 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan respon positif yang 

ditunjukan siswa. Sebagian besar sikap siswa sudah mampu menyesuaikan 

diri dan berkonsentrasi pada pembelajaran yang diterapkan guru. Siswa 

terlihat sangat antusias dan senang terhadap strategi pembelajaran yang 

dihadirkan guru untuk dapat mempermudah materi pembelakjaran menulis 

petunjuk. Dalam mengerjakan tes-tes yang diberikan guru pun siswa terlihat 

lebih bersemangat. Namun, masih terdapat beberapa siswa yang belum 

mampu mengerjakan tes menulis petunjuk sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukan. Hal ini dapat dimaklumi peneliti karena kegiatan menulis 

petunjuk memang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian dapat 

meningkatkan perilaku positif siswa dan dapat mengubah perilaku negatif 

siswa ke arah yang lebih baik. 
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3.3 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Para guru bahasa Indonesia sebaiknya menggunakan strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian karena terbukti dapat mendorong siswa aktif 

berpikir dan berusaha serta mempermudah proses pembelajaran menulis 

petunjuk. Pembelajaran tersebut juga berhasil meningkatkan prestasi siswa ke 

arah yang lebih baik lagi serta menciptakan pembelajaran yang lebih 

bermakna. 

2. Pada pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian perlu adanya pembenahan pada kreativitas 

contoh petunjuk yang ada agar lebih mudah dipelajari, dan pengembangan 

strategi belajar yang dapat mempermudah proses pembelajaran. Oleh karena 

itu, para peneliti dalam bidang pendidikan dan bahasa dapat melakukan 

penelitian serupa dengan memadukan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian dengan strategi pembelajaran lainnya, sehingga didapatkan berbagai 

alternatif lain untuk pembelajaran menulis petunjuk yang mampu 

meningkatkan kemampuan siswa ke arah yang lebih baik. 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I 
 

No Responden 
Aspek Observasi Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 R-01     
2 R-02     
3 R-03     
4 R-04     
5 R-05     
6 R-06     
7 R-07     
8 R-08     
9 R-09     

10 R-10     
11 R-11     
12 R-12     
13 R-13     
14 R-14     
15 R-15     
16 R-16     
17 R-17     
18 R-18     
19 R-19     
20 R-20     
21 R-21     
22 R-22     
23 R-23     
24 R-24     
25 R-25     
26 R-26     
27 R-27     
28 R-28     
29 R-29     
30 R-30     
31 R-31     

Jumlah     
Rata-rata     

Persentase (%)     
Aspek yang dinilai: 
1. Semangat dan perhatian siswa terhadap penjelasan guru 
2. Keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru 
3. Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran 
4. Keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan 
5. Keseriusan siswa dalam berdiskusi 
6. Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok yang dilakukan 
7. Keaktifan siswa berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis petunjuk 
8. Keaktifan siswa dalam mengumpulkan data untuk menarik simpulan atas pertanyaan yang muncul sehubungan dengan contoh yang ada 
9. Tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan guru 
10. Ketepatan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 
Kategori Penilaian 
1.  Kurang 
2.  Cukup 
3.  Baik 
4.  Sangat Baik 

Lampiran 1 Pedoman Observasi Siklus I 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II 
 

No Responden 
Aspek Observasi Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 R-01     
2 R-02     
3 R-03     
4 R-04     
5 R-05     
6 R-06     
7 R-07     
8 R-08     
9 R-09     

10 R-10     
11 R-11     
12 R-12     
13 R-13     
14 R-14     
15 R-15     
16 R-16     
17 R-17     
18 R-18     
19 R-19     
20 R-20     
21 R-21     
22 R-22     
23 R-23     
24 R-24     
25 R-25     
26 R-26     
27 R-27     
28 R-28     
29 R-29     
30 R-30     
31 R-31     

Jumlah     
Rata-rata     

Persentase (%)     
Aspek yang dinilai: 
1. Semangat dan perhatian siswa terhadap penjelasan guru 
2. Keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru 
3. Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran 
4. Keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan 
5. Keseriusan siswa dalam berdiskusi 
6. Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok yang dilakukan 
7. Keaktifan siswa berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis petunjuk 
8. Keaktifan siswa dalam mengumpulkan data untuk menarik simpulan atas pertanyaan yang muncul sehubungan dengan contoh yang ada 
9. Tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan guru 
10. Ketepatan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 
Kategori Penilaian 
1.  Kurang 
2.  Cukup 
3.  Baik 
4.  Sangat Baik 

Lampiran 2 Pedoman Observasi Siklus II 
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JURNAL SISWA SIKLUS I 

 

Tulislah dalam lembar ini jawaban dari pertanyaan berikut! 

1. Apa kesulitan kalian dalam menulis petunjuk? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

2. Apa yang kalian rasakan ketika mengamati contoh petunjuk? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

3. Apa tanggapan kalian setelah menggunakan strategi belajar peta konsep model 

rantai kejadian pada pembelajaran menulis petunjuk? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.... 

 

4. Apa yang kalian rasakan ketika berdiskusi mencoba menemukan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah mengamati suatu contoh 

petunjuk? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

Lampiran 3 Jurnal Siswa Siklus I 
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5. Tulislah hal-hal yang ingin kamu kemukakan berkaitan dengan pembelajaran 

yang telah kamu ikuti? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

6. Barikanlah saran terhadap pembelajaran yang baru saja kalian ikuti! 
 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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JURNAL SISWA SIKLUS II 

 

Tulislah dalam lembar ini jawaban dari pertanyaan berikut! 

1. Apa kesulitan kalian dalam menulis petunjuk? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

2. Apa yang kalian rasakan ketika mengamati contoh petunjuk? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

3. Apa tanggapan kalian setelah menggunakan strategi belajar peta konsep model 

rantai kejadian pada pembelajaran menulis petunjuk? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

4. Apa yang kalian rasakan ketika berdiskusi mencoba menemukan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah mengamati suatu contoh 

petunjuk? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

Lampiran 4 Jurnal Siswa Siklus II 
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5. Tulislah hal-hal yang ingin kamu kemukakan berkaitan dengan pembelajaran 

yang telah kamu ikuti? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

6. Barikanlah saran terhadap pembelajaran yang baru saja kalian ikuti! 
 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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JURNAL GURU SIKLUS I 

 

Aspek-aspek yang ditulis dalam jurnal guru adalah sebagai berikut. 

1. Respon siswa terhadap pembelajaran menulis petunjuk? 

2. Antusias siswa terhadap contoh petunjuk yang dihadirkan guru? 

3. Respon siswa terhadap kegiatan menulis petunjuk dengan mencoba 

menerapkan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian untuk 

mempermudah proses pembelajaran? 

4. Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam 

pembelajaran menulis petunjuk? 

5. Situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 Jurnal Guru Siklus I 
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JURNAL GURU SIKLUS II 

 

Aspek-aspek yang ditulis dalam jurnal guru adalah sebagai berikut. 

1. Respon siswa terhadap pembelajaran menulis petunjuk? 

2. Antusias siswa terhadap contoh petunjuk yang dihadirkan guru? 

3. Respon siswa terhadap kegiatan menulis petunjuk dengan mencoba 

menerapkan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian untuk 

mempermudah proses pembelajaran? 

4. Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam 

pembelajaran menulis petunjuk? 

5. Situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 6 Jurnal Guru Siklus II 
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I 

 

1. Apakah selama ini kamu menyukai pembelajaran menulis? 

2. Apakah kamu pernah belajar menulis petunjuk dengan bentuk pembelajaran 

seperti yang diterapkan guru? 

3. Apakah kamu senang mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian? 

4. Apakah contoh petunjuk yang telah disajikan oleh guru dapat membuat kamu 

memahami tentang pembelajaran menulis petunjuk? 

5. Apakah kamu aktif berpendapat ketika sedang berdiskusi mengamati contoh 

petunjuk yang disajikan guru? 

6. Bagaimana perasaan kamu ketika diminta untuk menulis petunjuk? 

7. Kesulitan apa yang kamu hadapi ketika menulis sebuah petunjuk? 

8. Usaha apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? 

9. Berikan pendapat kamu tentang pembelajaran menulis petunjuk yang telah 

dilaksanakan dan berikan saran kamu untuk memperbaiki pembelajaran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 Pedoman Wawancara Siklus I 
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS II 

 

1. Apakah selama ini kamu menyukai pembelajaran menulis? 

2. Apakah kamu pernah belajar menulis petunjuk dengan bentuk pembelajaran 

seperti yang diterapkan guru? 

3. Apakah kamu senang mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian? 

4. Apakah contoh petunjuk yang telah disajikan oleh guru dapat membuat kamu 

memahami tentang pembelajaran menulis petunjuk? 

5. Apakah kamu aktif berpendapat ketika sedang berdiskusi mengamati contoh 

petunjuk yang disajikan guru? 

6. Bagaimana perasaan kamu ketika diminta untuk menulis petunjuk? 

7. Kesulitan apa yang kamu hadapi ketika menulis sebuah petunjuk? 

8. Usaha apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? 

9. Berikan pendapat kamu tentang pembelajaran menulis petunjuk yang telah 

dilaksanakan dan berikan saran kamu untuk memperbaiki pembelajaran! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 8 Pedoman Wawancara Siklus II 
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DOKUMENTASI  (FOTO) SIKLUS I 

 

Pengambilan gambar yang berupa  foto dilakukan pada saat: 

1. Kegiatan guru memberikan stimulus-respon terhadap siswa 

2. Kegiatan guru memperkenalkan strategi belajar peta konsep model rantai 

kejadian 

3. Kegiatan guru memberikan contoh menulis petunjuk 

4. Kegiatan siswa berinteraksi dengan contoh pembelajaran menulis petunjuk 

5. Kegiatan diskusi siswa menulis dan mempraktikan petunjuk 

6. Kegiatan mengisi jurnal siswa 

7. Kegiatan wawancara 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 9 Dokumentasi Foto Siklus I 
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DOKUMENTASI  (FOTO) SIKLUS II 

 

Pengambilan gambar yang berupa  foto dilakukan pada saat: 

1. Kegiatan guru memberikan stimulus-respon terhadap siswa 

2. Kegiatan guru memperdalam pengetahuan siswa mengenai strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian 

3. Kegiatan guru memberikan contoh menulis petunjuk 

4. Kegiatan siswa berinteraksi dengan contoh pembelajaran menulis petunjuk 

5. Kegiatan diskusi siswa menulis dan mempraktikan petunjuk 

6. Kegiatan mengisi jurnal siswa 

7. Kegiatan wawancara 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 
 

Nama Sekolah : MI Al – Islam Mangunsari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV / Semester I 

Alokasi Waktu : 2 X 35 Menit 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk percakapan, petunjuk, 

cerita, dan surat. 

Kompetensi Dasar : Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau 

penjelasan tentang cara membuat sesuatu. 

Indikator : Siswa mampu 

1. Memahami petunjuk tentang cara pembuatan 

sesuatu (seperti menggunting, melipat, dan 

memotong)  

2. Mencatat hal-hal penting dari penjelasan 

3. Membuat mainan berdasarkan petunjuk 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu : 
- Memahami petunjuk tentang cara pembuatan mainan 
- Mencatat hal-hal penting dari penjelasan 
- Mebuat mainan berdasarkan petunjuk 

 
II. Materi Ajar 

- Petunjuk membuat mainan paper craft of car (mobil-mobilan dari kertas), 
dan Eiffel tower (menara Eiffel) 

- Praktik menulis petunjuk membuat mainan 
 

Lampiran 11 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 



183 

 

- Cara menulis penjelasan membuat mainan 
- Pembelajaran menulis petunjuk dengan strategi belajar peta konsep model 

rantai kejadian 
 

III. Metode Pembelajaran 

- Tanya jawab 

- Contoh 

- Diskusi 

- Inkuiri 

- Latihan dan penugasan 

- Demonstrasi 

 

IV. Skenario Pembelajaran 

Siklus I 

 

No Keiatan Pembelajaran Waktu Masuk 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Apersepsi (pendahuluan) 

- Guru menjelaskan KD yang akan 

dicapai pada saat pembelajaran. 

- Guru menjelaskan indikator yang akan 

dicapai pada saat pembelajaran. 

- Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

menulis petunjuk. 

 

Inti pembelajaran 

- Guru menjelaskan teori-teori tentang 

menulis petunjuk. 

- Guru 185ember contoh tentang 

menulis petunjuk untuk memperjelas 

pema-haman siswa. 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Menit 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 
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- Guru menyediakan contoh membuat 

mainan paper craft of car (mobil-

mobilan dari kertas) kepada siswa, 

kemudian siswa bersama-sama 

memerhatikan contoh petunjuk 

membuat mainan tersebut sesuai 

dengan ketentuan dan langkah-

langkah yang urut. 

- Guru memperkenalkan dan menga-

jarkan siswa tentang strategi belajar 

peta konsep model rantai kejadian 

yang dapat mempermudah proses 

belajar menulis petunjuk. 

- Guru meminta siswa menerapkan 

strategi belajar peta konsep model 

rantai kejadian dalam pembelajaran 

menulis petunjuk.  

- Guru meminta siswa mengerjakan 

latihan menulis petunjuk, kemudian 

guru mengelompokkan siswa. Bahan 

akademik yang disajikan berbentuk 

teks tentang petunjuk membuat 

mainan paper craft of Eiffel tower 

(menara Eiffel dari kertas) yang 

disertai gambar. 

- Guru meminta siswa dalam tiap-tiap 

kelompok untuk bekerja sama dan 

saling membantu menguasai bahan 

ajar serta mempraktikkan petunjuk 

cara membuat mainan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3. 

 

- Salah satu anggota dalam tiap 

kelompok secara bergantian maju ke 

depan kelas untuk menguraikan hasil 

diskusi tentang latihan membuat 

mainan sesuai dengan petunjuk. 

 

- Guru meminta siswa mengumpulkan 

hasil diskusi kelompok dalam bentuk 

laporan tiap-tiap individu siswa. 

- Guru memberikan evaluasi yang 

berupa pertanyaan-pertanyaan tentang 

latihan yang baru saja dikerjakan. 

 

Penutup 

- Guru memberikan simpulan dan 

penguatan terhadap hasil temuan 

siswa. 

- Tanya jawab dan refleksi hasil 

kegiatan menulis petunjuk membuat 

mainan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

 

V. Sumber Belajar 

1. Media 

- Media yang digunakan berupa contoh petunjuk membuat mainan paper 

craft of car (mobil-mobilan dari kertas), dan paper craft of Eiffel tower 

(menara Eiffel dari kertas) 

2. Alat 

- Alat Tulis 

- Kertas Lipat 
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- Gunting 

- Alat Perekat 

 

3. Sumber Bahan 

-   Peralatan dan bahan untuk membuat petunjuk 

-   Contoh petunjuk 

-   Penjelasan langkah-langkah menbuat petunjuk  

-   Lembar kerja siswa Bahasa Indonesia kelas IV semester I 

 

VI. Penilaian 

Penilaian dilakukan sebanyak dua kali yaitu: 

 Penilaian proses, dan 

 Penilaian hasil 

1. Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Penilaian 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang sudah 

dipersiapkan. 

2. Penilaian hasil dilakukan setelah siswa diminta untuk menulis sebuah 

petunjuk kriteria. Kriteria terhadap penilaian ini juga sudah dipersiapkan 

terlebih dahulu. 
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 Kriteria Penilaian  

No Kegiatan Pembelajaran Bobot Nilai 

1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

 

 

 

 

Kejelasan Petunjuk 

• Petunjuk yang dibuat sangat jelas dan bisa 

diikuti (16-20) 

• Petunjuk yang dibuat sudah jelas (11-15) 

• Petunjuk yang dibuat masih ada yang 

kurang jelas (6-10) 

• Petunjuk yang dibuat tidak jelas (0-5) 

Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

• Tata urutan lengkap (16-20) 

• Ada satu langkah yang tertukar atau kurang 

(tidak ada) (11-15) 

• Ada dua langkah yang tertukar atau kurang 

(tidak ada) (6-10) 

• Lebih dari dua langkah yang tertukar atau 

kurang (tidak ada) (0-5) 

Keefektifan Kalimat 

• Semua kalimat yang digunakan sudah 

efektif (16-20) 

• Ada 1-2 kalimat yang tidak efektif (11-15) 

• Ada 3-4 kalimat yang tidak efektif (6-10) 

• Lebih dari 4 kalimat yang tidak efektif  

(0-5) 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

• Jumlah kesalahan antara 1-5 ( 12-15) 

• Jumlah kesalahan antara 6-10 (8-10) 

• Jumlah kesalahan antara 11-15 (4-7) 

• Jumlah kesalahan lebih dari 15 (0-3) 

 

20 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

15 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Kesesuaian Bahasa yang Digunakan dengan 

Sasaran Petunjuk 

• Bahasa yang digunakan sangat sesuai 

dengan sasaran petunjuk( 12-15) 

• Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

sasaran petunjuk (8-10) 

• Bahasa yang digunakan cukup sesuai 

dengan sasaran petunjuk (4-7) 

• Bahasa yang digunakan kurang sesuai 

dengan sasaran petunjuk (0-3) 

Kemenarikan Petunjuk 

• Tampilan sangat menarik (9-10) 

• Tampilan menarik (6-8) 

• Tampilan cukup menarik (3-5) 

• Tampilan kurang menarik (0-2) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Total Nilai  =  100 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut : 

 

 

........................)100(
)1(

== idealskorx
maksimumSkor

skorPerolehanAkhirNilai  
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Kepala Sekolah 

  MI Al-Islam Mangunsari 02 

 

 

 

       Bpk. Mahmudi, S. Ag. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 
 

Nama Sekolah : MI Al – Islam Mangunsari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV / Semester I 

Alokasi Waktu : 2 X 35 Menit 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk percakapan, petunjuk, 

cerita, dan surat. 

Kompetensi Dasar : Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau 

penjelasan tentang cara membuat sesuatu. 

Indikator : Siswa mampu 

1.    Memahami petunjuk tentang cara pembuatan 

sesuatu (seperti menggunting, melipat, dan 

memotong) 

2. Mencatat hal-hal penting dari penjelasan 

3. Membuat mainan berdasarkan petunjuk 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu : 

- Memahami petunjuk tentang cara pembuatan mainan 

- Mencatat hal-hal penting dari penjelasan 

- Mebuat mainan berdasarkan petunjuk  

 

II. Materi Ajar 

- Petunjuk membuat mainan paper craft of house (mainan rumah-rumahan 

dari kertas) 

Lampiran 12 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
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- Praktik menulis petunjuk membuat mainan paper craft of house (mainan 

rumah-rumahan dari kertas) 

- Cara menulis penjelasan membuat mainan 

- Memperdalam materi menulis petunjuk dengan menggunakan strategi 

belajar peta konsep model rantai kejadian 

 

III. Metode Pembelajaran 

-    Tanya jawab 

- Contoh 

- Diskusi 

- Inkuiri 

- Latihan dan penugasan 

- Demonstrasi 

 

IV. Skenario Pembelajaran 

Siklus II 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu Metode 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apersepsi 

- Guru memberikan penjelasan 

mengenai tujuan pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh siswa setelah 

kegiatan pembelajaran. 

- Guru membahas tentang materi 

menulis petunjuk yang telah 

dilakukan pada pertemuan 

sebelumnya, dan membahas tentang 

kesalahan-kesalahan dalam penulisan 

petunjuk yang dibuat siswa. 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti Pembelajaran 

- Guru menyediakan contoh petunjuk 

paper craft of house (mainan rumah-

rumahan dari kertas). 

- Guru melakukan pendalaman materi 

menulis petunjuk. 

- Guru memberikan contoh menulis 

petunjuk untuk memperjelas 

pemahaman siswa mengenai materi 

menulis petunjuk. 

- Guru memberikan soal latihan 

menulis petunjuk yang berisi tentang 

gambar seri urutan membuat mainan. 

Setelah gambar seri terbuka, guru 

memberikan perintah mengerjakan 

soal latihan menulis petunjuk mainan 

kepada siswa, kemudian guru 

mengelompokkan siswa menjadi 

beberapa kelompok. 

- Salah satu anggota dalam tiap 

kelompok secara bergantian maju ke 

depan kelas untuk menguraikan hasil 

diskusi mengerjakan soal latihan 

menulis petunjuk mainan. 

- Guru meminta siswa mengumpulkan 

hasil diskusi kelompok dalam bentuk 

laporan tiap-tiap individu siswa. 

- Guru memberikan evaluasi yang 

berupa soal tes tentang rangkaian 

gambar seri yang menunjukkan 

prosedur pembuatan mainan. 

50 Menit 
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3. Penutup 

- Guru memberikan simpulan dan 

penguatan terhadap hasil temuan 

siswa. 

- Tanya jawab refleksi hasil kegiatan 

menulis petunjuk membuat mainan. 

10 Menit 

 

Refleksi 

 

 

 

V. Penilaian 

Penilaian dilakukan sebanyak dua kali yaitu: 

 Penilaian proses, dan 

 Penilaian hasil 

 

 Kriteria Penilaian  

No Kegiatan Pembelajaran Bobot Nilai 

1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kejelasan Petunjuk 

• Petunjuk yang dibuat sangat jelas dan bisa 

diikuti (16-20) 

• Petunjuk yang dibuat sudah jelas (11-15) 

• Petunjuk yang dibuat masih ada yang kurang 

jelas (6-10) 

• Petunjuk yang dibuat tidak jelas (0-5) 

 

Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 

• Tata urutan lengkap (16-20) 

• Ada satu langkah yang tertukar atau kurang 

(tidak ada) (11-15) 

• Ada dua langkah yang tertukar atau kurang 

(tidak ada) (6-10) 

• Lebih dari dua langkah yang tertukar atau kurang 

(tidak ada) (0-5) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Keefektifan Kalimat 

• Semua kalimat yang digunakan sudah efektif 

(16-20) 

• Ada 1-2 kalimat yang tidak efektif (11-15) 

• Ada 3-4 kalimat yang tidak efektif (6-10) 

• Lebih dari 4 kalimat yang tidak efektif  

(0-5) 

 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

• Jumlah kesalahan antara 1-5 ( 12-15) 

• Jumlah kesalahan antara 6-10 (8-10) 

• Jumlah kesalahan antara 11-15 (4-7) 

• Jumlah kesalahan lebih dari 15 (0-3) 

 

Kesesuaian Bahasa yang Digunakan dengan Sasaran 

Petunjuk 

• Bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan 

sasaran petunjuk( 12-15) 

• Bahasa yang digunakan sesuai dengan sasaran 

petunjuk (8-10) 

• Bahasa yang digunakan cukup sesuai dengan 

sasaran petunjuk (4-7) 

• Bahasa yang digunakan kurang sesuai dengan 

sasaran petunjuk (0-3) 

 

Kemenarikan Petunjuk 

• Tampilan sangat menarik (9-10) 

• Tampilan menarik (6-8) 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 
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 • Tampilan cukup menarik (3-5) 

• Tampilan kurang menarik (0-2) 

 

 

Total Nilai  =  100 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut : 

 

........................)100(
)1(

== idealskorx
maksimumSkor

skorPerolehanAkhirNilai  

 

 

 

   Semarang, 2 Mei 2009 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Indonesia       Peneliti 

 

 

 

Bpk. Supriyadi        Ferdina Rofiqoh 

   NIM. 2101405565 

 

Kepala Sekolah 

  MI Al-Islam Mangunsari 02 

 

 

       Bpk. Mahmudi, S. Ag. 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK PRASIKLUS 
 

No Responden 

Petunjuk 
Melakukan 

Sesuatu 

Petunjuk 
Penjelasan 

Cara 
Membuat 
Sesuatu 

Petunjuk 
Menggunakan 

Sesuatu 

Jumlah Nilai 

1 R-01 48,75 52,50 50,25 151,50 50,50 
2 R-02 30,00 26,75 30,25 87,00 29,00 
3 R-03 28,75 30,25 29,50 88,50 29,50 
4 R-04 60,75 64,25 62,50 187,50 62,50 
5 R-05 36,75 38,50 37,25 112,50 37,50 
6 R-06 58,75 64,00 61,00 183,75 61,25 
7 R-07 58,25 62,00 59,75 180,00 60,00 
8 R-08 26,25 28,00 27,50 81,75 27,25 
9 R-09 38,25 36,75 37,50 112,50 37,50 
10 R-10 34,75 36,50 36,00 107,25 35,75 
11 R-11 36,50 38,25 37,75 112,50 37,50 
12 R-12 40,50 40,75 41,00 122,25 40,75 
13 R-13 42,00 40,75 40,25 123,00 41,00 
14 R-14 42,00 40,75 43,25 126,00 42,00 
15 R-15 70,00 72,50 73,50 216,00 72,00 
16 R-16 46,50 54,75 49,50 150,75 50,25 
17 R-17 42,50 44,75 42,50 129,75 43,25 
18 R-18 40,25 40,75 40,50 121,50 40,50 
19 R-19 60,75 62,75 62,50 186,00 62,00 
20 R-20 44,00 42,00 43,00 129,00 43,00 
21 R-21 52,00 48,75 50,75 151,50 50,50 
22 R-22 42,25 42,00 42,50 126,75 42,25 
23 R-23 50,75 50,25 50,50 151,50 50,50 
24 R-24 28,50 30,25 28,25 87,00 29,00 
25 R-25 32,75 32,50 32,25 97,50 32,50 
26 R-26 62,75 66,25 63,75 192,75 64,25 
27 R-27 72,50 74,00 76,25 222,75 74,25 
28 R-28 56,50 54,25 55,00 165,75 55,25 
29 R-29 50,75 54,00 48,25 153,00 51,00 
30 R-30 46,25 40,25 43,25 129,75 43,25 
31 R-31 58,75 52,75 55,75 167,25 55,75 

Jumlah 1440,00 1462,75 1451,75 4354,50 1451,50 
Rata-rata 46,45 47,18 46,83 140,46 46,82 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK MELAKUKAN SESUATU PRASIKLUS 
 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 2 Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 

6 
Jumlah Nilai 

1 R-01 18,25 9,75 8,75 3,75 5,25 3,00 48,75 48,75 
2 R-02 4,25 8,25 7,25 3,50 4,25 2,50 30,00 30,00 
3 R-03 6,50 5,00 6,25 3,00 5,00 3,00 28,75 28,75 
4 R-04 14,25 12,50 11,25 8,00 10,75 4,00 60,75 60,75 
5 R-05 7,25 6,00 7,00 4,75 7,75 4,00 36,75 36,75 
6 R-06 15,75 11,00 8,50 7,25 12,25 4,00 58,75 58,75 
7 R-07 14,50 10,25 12,25 7,00 9,00 5,25 58,25 58,25 
8 R-08 7,00 4,00 5,00 3,25 4,00 3,00 26,25 26,25 
9 R-09 16,00 6,00 6,50 3,00 4,50 2,25 38,25 38,25 

10 R-10 8,25 6,25 6,00 3,25 7,75 3,25 34,75 34,75 
11 R-11 9,50 7,75 6,25 4,00 6,00 3,00 36,50 36,50 
12 R-12 10,75 9,50 7,75 4,00 6,50 2,00 40,50 40,50 
13 R-13 14,25 7,50 7,25 4,00 6,75 2,25 42,00 42,00 
14 R-14 10,50 11,00 7,00 4,25 7,25 2,00 42,00 42,00 
15 R-15 18,75 12,75 11,00 7,50 14,75 5,25 70,00 70,00 
16 R-16 13,75 7,25 7,00 6,00 7,25 5,25 46,50 46,50 
17 R-17 10,25 8,25 8,00 4,75 7,25 4,00 42,50 42,50 
18 R-18 10,50 8,75 6,25 5,00 6,75 3,00 40,25 40,25 
19 R-19 15,50 12,25 11,75 5,00 12,00 4,25 60,75 60,75 
20 R-20 14,00 9,25 7,25 5,00 6,25 2,25 44,00 44,00 
21 R-21 9,25 11,00 11,50 4,75 12,25 3,25 52,00 52,00 
22 R-22 7,50 7,00 8,25 6,25 8,50 4,75 42,25 42,25 
23 R-23 14,00 6,75 11,25 8,00 6,50 4,25 50,75 50,75 
24 R-24 6,25 5,00 6,00 3,00 6,25 2,00 28,50 28,50 
25 R-25 9,25 6,25 6,00 4,00 5,00 2,25 32,75 32,75 
26 R-26 17,00 8,25 11,75 7,00 13,50 5,25 62,75 62,75 
27 R-27 18,75 13,00 12,50 7,75 15,00 5,50 72,50 72,50 
28 R-28 13,00 11,25 11,50 7,00 9,25 4,50 56,50 56,50 
29 R-29 8,75 11,00 9,75 8,25 8,75 4,25 50,75 50,75 
30 R-30 11,25 7,50 7,25 7,00 9,00 4,25 46,25 46,25 
31 R-31 13,00 16,25 7,50 5,25 12,25 4,50 58,75 58,75 
Jumlah Skor 367,75 276,50 261,50 164,50 257,50 112,25 1440,00 1440,00 

Rata-rata 11,86 8,92 8,44 5,31 8,30 3,62 46,45 46,45 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK PENJELASAN CARA MEMBUAT 
SESUATU PRASIKLUS 

 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 6 Jumlah Nilai 

1 R-01 9,25 11,25 11,25 5,25 12,25 3,25 52,50 52,50 
2 R-02 7,25 4,25 5,00 4,25 4,00 2,00 26,75 26,75 
3 R-03 4,50 7,25 8,25 3,50 4,50 2,25 30,25 30,25 
4 R-04 17,75 8,50 11,75 7,00 14,50 4,75 64,25 64,25 
5 R-05 16,25 6,50 6,00 2,50 5,00 2,25 38,50 38,50 
6 R-06 18,25 8,25 11,75 7,25 12,25 6,25 64,00 64,00 
7 R-07 15,75 11,75 10,25 7,25 12,00 5,00 62,00 62,00 
8 R-08 6,25 4,25 6,25 3,75 5,50 2,00 28,00 28,00 
9 R-09 9,75 7,75 6,00 4,25 6,00 3,00 36,75 36,75 

10 R-10 10,00 7,25 7,00 4,25 6,00 2,00 36,50 36,50 
11 R-11 15,50 6,25 6,25 3,00 5,25 2,00 38,25 38,25 
12 R-12 10,50 7,75 9,50 4,00 7,00 2,00 40,75 40,75 
13 R-13 12,25 7,75 7,00 4,50 7,00 2,25 40,75 40,75 
14 R-14 10,25 8,75 8,25 4,00 6,50 3,00 40,75 40,75 
15 R-15 19,00 12,50 12,00 9,25 14,00 5,75 72,50 72,50 
16 R-16 12,50 10,75 11,00 6,75 9,75 4,00 54,75 54,75 
17 R-17 13,50 9,75 7,50 4,00 7,00 3,00 44,75 44,75 
18 R-18 11,00 8,00 7,50 3,25 8,75 2,25 40,75 40,75 
19 R-19 19,25 9,25 12,00 6,00 12,25 4,00 62,75 62,75 
20 R-20 10,00 7,25 5,00 7,00 8,50 4,25 42,00 42,00 
21 R-21 14,75 10,25 7,25 5,25 8,00 3,25 48,75 48,75 
22 R-22 9,50 7,00 6,25 7,50 8,50 3,25 42,00 42,00 
23 R-23 12,75 8,25 8,75 7,00 8,75 4,75 50,25 50,25 
24 R-24 6,00 6,25 8,50 3,50 4,00 2,00 30,25 30,25 
25 R-25 7,25 7,50 6,00 4,50 4,75 2,50 32,50 32,50 
26 R-26 13,00 14,00 17,25 5,25 12,25 4,50 66,25 66,25 
27 R-27 18,25 13,00 13,75 8,25 14,75 6,00 74,00 74,00 
28 R-28 12,00 10,50 10,75 6,50 10,00 4,50 54,25 54,25 
29 R-29 12,00 9,75 11,00 6,75 10,50 4,00 54,00 54,00 
30 R-30 9,50 7,00 9,50 3,50 7,75 3,00 40,25 40,25 
31 R-31 10,25 11,00 11,00 6,50 9,75 4,25 52,75 52,75 
Jumlah Skor 374,00 269,50 279,50 165,50 267,00 107,25 1462,75 1462,75 

Rata-rata 12,06 8,69 9,02 5,34 8,61 3,46 47,18 47,18 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK MENGGUNAKAN SESUATU 
PRASIKLUS 

 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 6 Jumlah Nilai 

1 R-01 12,75 8,75 11,75 4,25 8,75 4,00 50,25 50,25 
2 R-02 7,00 7,50 6,25 3,00 4,50 2,00 30,25 30,25 
3 R-03 7,00 6,00 7,25 2,00 5,25 2,00 29,50 29,50 
4 R-04 19,00 12,25 9,00 7,25 11,00 4,00 62,50 62,50 
5 R-05 7,75 6,25 7,00 5,25 7,75 3,25 37,25 37,25 
6 R-06 12,25 11,25 12,00 7,50 13,50 4,50 61,00 61,00 
7 R-07 13,25 8,50 16,00 7,25 9,75 5,00 59,75 59,75 
8 R-08 7,25 6,25 4,25 3,00 4,75 2,00 27,50 27,50 
9 R-09 10,00 7,00 7,25 4,00 7,00 2,25 37,50 37,50 

10 R-10 7,25 7,00 6,00 5,00 7,75 3,00 36,00 36,00 
11 R-11 10,75 6,00 7,75 4,00 6,00 3,25 37,75 37,75 
12 R-12 7,75 9,50 10,50 4,00 7,00 2,25 41,00 41,00 
13 R-13 9,75 7,00 6,50 4,50 8,25 4,25 40,25 40,25 
14 R-14 9,50 7,25 7,25 4,50 10,75 4,00 43,25 43,25 
15 R-15 17,00 14,25 14,25 8,75 14,25 5,00 73,50 73,50 
16 R-16 12,00 8,75 11,75 4,00 8,75 4,25 49,50 49,50 
17 R-17 14,25 7,50 7,25 3,25 7,00 3,00 42,50 42,50 
18 R-18 10,25 6,75 8,00 4,75 6,75 4,00 40,50 40,50 
19 R-19 16,75 8,00 12,00 8,50 12,25 5,00 62,50 62,50 
20 R-20 11,25 8,50 8,25 4,00 7,75 3,25 43,00 43,00 
21 R-21 9,75 10,25 9,50 6,50 10,75 4,00 50,75 50,75 
22 R-22 10,00 7,00 7,25 5,25 8,50 4,50 42,50 42,50 
23 R-23 11,75 7,75 10,25 8,00 8,75 4,00 50,50 50,50 
24 R-24 6,25 4,50 6,50 3,25 5,75 2,00 28,25 28,25 
25 R-25 7,25 7,50 6,25 4,50 4,50 2,25 32,25 32,25 
26 R-26 18,75 10,25 10,00 7,25 12,25 5,25 63,75 63,75 
27 R-27 18,50 15,25 14,00 8,25 14,25 6,00 76,25 76,25 
28 R-28 10,75 12,00 10,75 8,25 10,25 3,00 55,00 55,00 
29 R-29 13,00 8,00 10,25 5,50 7,25 4,25 48,25 48,25 
30 R-30 9,75 7,75 8,50 6,25 6,75 4,25 43,25 43,25 
31 R-31 12,50 11,00 11,25 7,50 10,25 3,25 55,75 55,75 
Jumlah Skor 351,00 265,50 284,75 169,25 268,00 113,00 1451,75 1451,75 

Rata-rata 11,32 8,56 9,19 5,46 8,65 3,65 46,83 46,83 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK SIKLUS I 

 

No Responden 

Petunjuk 
Melakukan 

Sesuatu 

Petunjuk 
Penjelasan 

Cara 
Membuat 
Sesuatu 

Petunjuk 
Menggunakan 

Sesuatu 

Jumlah Nilai 

1 R-01 59,25 65,00 63,25 187,50 62,50 
2 R-02 37,25 36,75 38,50 112,50 37,50 
3 R-03 36,00 36,50 34,75 107,25 35,75 
4 R-04 74,50 70,00 70,00 214,50 71,50 
5 R-05 44,75 42,50 42,50 129,75 43,25 
6 R-06 65,75 70,50 69,25 205,50 68,50 
7 R-07 66,00 65,75 69,25 201,00 67,00 
8 R-08 32,25 32,50 32,75 97,50 32,50 
9 R-09 43,00 42,00 44,00 129,00 43,00 
10 R-10 40,75 42,00 40,25 123,00 41,00 
11 R-11 40,25 46,25 43,25 129,75 43,25 
12 R-12 46,50 42,75 47,25 136,50 45,50 
13 R-13 54,00 50,75 48,25 153,00 51,00 
14 R-14 49,50 46,50 54,75 150,75 50,25 
15 R-15 70,50 72,00 79,50 222,00 74,00 
16 R-16 62,00 60,75 62,50 185,25 61,75 
17 R-17 57,25 52,50 56,75 166,50 55,50 
18 R-18 50,75 52,50 50,50 153,75 51,25 
19 R-19 69,50 71,00 72,50 213,00 71,00 
20 R-20 60,00 55,25 53,50 168,75 56,25 
21 R-21 56,25 57,50 62,50 176,25 58,75 
22 R-22 50,75 52,00 48,75 151,50 50,50 
23 R-23 63,50 60,00 57,25 180,75 60,25 
24 R-24 51,50 48,50 56.75 156,75 52,25 
25 R-25 52,00 55,25 54,75 162,00 54,00 
26 R-26 65,75 79,75 66,75 212,25 70,75 
27 R-27 76,50 82,25 68,50 227,25 75,75 
28 R-28 69,25 62,75 72,00 204,00 68,00 
29 R-29 67,00 62,00 64,50 193,50 64,50 
30 R-30 57,00 55,50 55,50 168,00 56,00 
31 R-31 71,00 66,75 67,75 205,50 68,50 

Jumlah 1740,25 1736,00 1748,25 5224,50 1741,50 
Rata-rata 56,14 56,00 56,39 168,53 56,17 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK MELAKUKAN SESUATU 

SIKLUS I 
 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 6 Jumlah Nilai 

1 R-01 15,50 12,25 9,50 6,75 9,25 6,00 59,25 59,25 
2 R-02 10,00 6,00 7,25 4,00 7,00 3,00 37,25 37,25 
3 R-03 8,00 7,75 6,25 4,00 7,00 3,00 36,00 36,00 
4 R-04 18,00 13,75 14,25 8,00 14,75 5,75 74,50 74,50 
5 R-05 14,00 7,25 9,25 4,25 7,00 3,00 44,75 44,75 
6 R-06 18,25 12,25 12,75 6,50 10,00 6,00 65,75 65,75 
7 R-07 13,50 14,75 14,00 6,00 12,25 5,50 66,00 66,00 
8 R-08 7,50 7,00 6,25 3,50 5,00 3,00 32,25 32,25 
9 R-09 11,25 7,50 8,00 4,50 7,75 4,00 43,00 43,00 

10 R-10 10,50 7,75 6,75 5,00 6,75 4,00 40,75 40,75 
11 R-11 9,50 9,50 7,00 3,50 7,75 3,00 40,25 40,25 
12 R-12 13,75 7,00 7,50 6,50 7,25 4,50 46,50 46,50 
13 R-13 10,00 11,50 11,25 5,00 12,00 4,25 54,00 54,00 
14 R-14 12,00 9,75 10,75 4,75 8,25 4,00 49,50 49,50 
15 R-15 17,00 12,00 12,50 9,75 14,25 5,00 70,50 70,50 
16 R-16 16,25 9,25 12,25 6,00 12,50 5,75 62,00 62,00 
17 R-17 12,50 11,00 11,50 6,50 9,75 6,00 57,25 57,25 
18 R-18 12,00 9,25 12,25 6,00 7,25 4,00 50,75 50,75 
19 R-19 18,25 11,25 12,50 7,00 14,25 6,25 69,50 69,50 
20 R-20 14,25 11,50 12,25 6,00 11,75 4,25 60,00 60,00 
21 R-21 12.75 11,50 11,25 6,00 9,75 5,00 56,25 56,25 
22 R-22 11,25 11,00 11,25 6,25 7,00 4,00 50,75 50,75 
23 R-23 12,75 10,75 13,25 8,00 14,25 4,50 63,50 63,50 
24 R-24 10,25 11,00 10,75 6,00 8,50 5,00 51,50 51,50 
25 R-25 10,25 10,50 11,25 5,50 9,50 5,00 52,00 52,00 
26 R-26 17,25 9,75 14,50 8,00 10,50 5,75 65,75 65,75 
27 R-27 18,25 13,75 14,50 9,75 14,25 6,00 76,50 76,50 
28 R-28 16,00 10,25 15,75 8,50 12,75 6,00 69,25 69,25 
29 R-29 13,75 16,25 15,00 5,75 11,25 5,00 67,00 67,00 
30 R-30 15,75 8,50 11,50 6,75 10,50 4,00 57,00 57,00 
31 R-31 18,50 12,50 12,25 9,75 11,00 7,00 71,00 71,00 
Jumlah Skor 418,75 324,00 345,25 193,75 311,00 147,50 1740,25 1740,25 

Rata-rata 13,51 10,45 11,14 6,25 10,03 4,76 56,14 56,14 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK PENJELASAN CARA MEMBUAT 
SESUATU SIKLUS I 

 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 6 Jumlah Nilai 

1 R-01 16,25 10,25 12,00 8,00 13,00 5,50 65,00 65,00 
2 R-02 9,75 7,25 7,75 4,00 6,00 2,00 36,75 36,75 
3 R-03 9,50 7,00 6,25 4,25 6,50 3,00 36,50 36,50 
4 R-04 18,50 12,75 11,25 8,75 13,75 5,00 70,00 70,00 
5 R-05 10,25 7,25 7,00 5,50 8,50 4,00 42,50 42,50 
6 R-06 17,75 12,50 12,25 9,75 14,25 4,00 70,50 70,50 
7 R-07 13,00 13,75 17,25 5,50 12,25 4,00 65,75 65,75 
8 R-08 7,50 7,25 6,75 3,25 4,75 3,00 32,50 32,50 
9 R-09 9,75 5,50 5,50 6,25 9,50 4,00 42,00 42,00 

10 R-10 14,00 7,00 7,00 3,75 6,50 3,00 42,00 42,00 
11 R-11 11,00 7,50 7,50 6,25 9,25 5,00 46,25 46,25 
12 R-12 10,25 8,00 8,00 5,00 7,50 3,75 42,75 42,75 
13 R-13 11,00 9,75 9,75 6,50 9,25 5,50 50,75 50,75 
14 R-14 13,25 7,25 7,25 6,00 7,50 5,50 46,50 46,50 
15 R-15 17,75 12,75 12,75 8,00 14,75 5,50 72,00 72,00 
16 R-16 17,00 10,00 10,00 7,00 12,25 4,25 60,75 60,75 
17 R-17 10,25 10,50 10,50 6,00 10,00 5,00 52,50 52,50 
18 R-18 12,00 8,75 8,75 6,00 10,75 4,75 52,50 52,50 
19 R-19 16,75 14,75 14,75 7,50 11,50 7,00 71,00 71,00 
20 R-20 11,75 10,50 10,50 6,00 11,00 5,25 55,25 55,25 
21 R-21 12,50 11,50 11,50 6,25 10,25 5,00 57,50 57,50 
22 R-22 9,75 11,00 11,00 4,25 11,50 4,00 52,00 52,00 
23 R-23 12,25 11,25 11,25 6,25 12,75 5,50 60,00 60,00 
24 R-24 10,25 10,50 10,50 5,75 8,25 3,00 48,50 48,50 
25 R-25 11,25 11,50 9,25 6,00 12,25 5,00 55,25 55,25 
26 R-26 19,00 16,25 15,00 7,25 14,25 8,00 79,75 79,75 
27 R-27 16,25 17,00 15,75 10,25 15,00 8,00 82,25 82,25 
28 R-28 19,25 9,75 11,50 5,00 12,00 5,25 62,75 62,75 
29 R-29 15,25 9,75 11,25 8,00 12,50 5,25 62,00 62,00 
30 R-30 10,75 12,50 10,75 6,25 11,25 4,00 55,50 55,50 
31 R-31 17,25 13,25 13,75 6,00 12,25 4,25 66,75 66,75 
Jumlah Skor 411,00 329,00 324,25 194,50 331,00 146,25 1736,00 1736,00 

Rata-rata 13,26 10,61 10,46 6,27 10,68 4,72 56,00 56,00 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK MENGGUNAKAN SESUATU 
SIKLUS I 

 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 6 Jumlah Nilai 

1 R-01 18,25 10,00 10,25 7,50 12,50 5,75 63,25 63,25 
2 R-02 10,00 6,75 7,25 4,75 6,75 3,00 38,50 38,50 
3 R-03 8,75 7,25 6,25 3,25 6,00 3,25 34,75 34,75 
4 R-04 16,75 14,75 13,50 7,25 14,50 3,25 70,00 70,00 
5 R-05 9,00 7,00 10,75 4,50 9,00 2,25 42,50 42,50 
6 R-06 17,75 10,50 12,75 8,75 14,50 5,00 69,25 69,25 
7 R-07 18,00 11,00 12,75 7,50 14,75 5,25 69,25 69,25 
8 R-08 8,75 6,75 6,00 4,25 5,00 2,00 32,75 32,75 
9 R-09 12,25 9,00 7,50 4,25 8,00 3,00 44,00 44,00 

10 R-10 9,25 7,25 7,00 5,00 8,50 3,25 40,25 40,25 
11 R-11 11,00 7,25 8,25 5,25 8,25 3,25 43,25 43,25 
12 R-12 11,25 8,50 11,25 5,00 7,25 4,00 47,25 47,25 
13 R-13 11,00 11,50 8,25 6,00 7,50 4,00 48,25 48,25 
14 R-14 12,50 10,50 10,75 6,50 10,50 4,00 54,75 54,75 
15 R-15 18,75 15,00 14,50 10,00 14,75 6,50 79,50 79,50 
16 R-16 16,00 9,75 11,00 8,25 12,50 5,00 62,50 62,50 
17 R-17 12,50 11,50 11,25 7,25 10,00 4,25 56,75 56,75 
18 R-18 9,50 10,25 10,50 6,50 9,50 4,25 50,50 50,50 
19 R-19 18,00 12,00 13,50 8,25 14,50 6,25 72,50 72,50 
20 R-20 10,25 9,00 11,00 6,00 12,25 5,00 53,50 53,50 
21 R-21 19,00 11,00 10,00 6,00 11,25 5,25 62,50 62,50 
22 R-22 10,25 10,75 10,75 4,50 9,25 3,25 48,75 48,75 
23 R-23 11,25 11,50 10,25 6,50 13,25 4,50 57,25 57,25 
24 R-24 11,00 12,25 10,25 7,00 12,00 4,25 56,75 56,75 
25 R-25 10,25 10,25 11,00 7,50 11,50 4,25 54,75 54,75 
26 R-26 18,75 11,25 11,00 6,50 13,25 6,00 66,75 66,75 
27 R-27 17,00 12,25 10,50 10,00 12,50 6,25 68,50 68,50 
28 R-28 20,50 12,25 11,75 10,00 9,00 8,50 72,00 72,00 
29 R-29 18,50 12,00 11,25 9,25 7,50 6,00 64,50 64,50 
30 R-30 17,25 10,75 9,75 5,00 7,50 5,25 55,50 55,50 
31 R-31 18,75 14,75 11,25 8,75 10,25 4,00 67,75 67,75 
Jumlah Skor 432,00 324,50 322,00 207,00 323,75 140,00 1748,25 1748,25 

Rata-rata 13,93 10,47 10,39 6,68 10,44 4,52 56,39 56,39 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK SIKLUS II 
 

No Responden 

Petunjuk 
Melakukan 

Sesuatu 

Petunjuk 
Penjelasan 

Cara 
Membuat 
Sesuatu 

Petunjuk 
Menggunakan 

Sesuatu 

Jumlah Nilai 

1 R-01 79,00 82,50 77,00 238,50 79,50 
2 R-02 44,75 40,75 43,50 129,00 43,00 
3 R-03 40,75 42,00 40,25 123,00 41,00 
4 R-04 79,50 90,25 98,75 268,50 89,50 
5 R-05 50,75 50,75 52,25 153,75 51,25 
6 R-06 81,75 82,00 85,25 249,00 83,00 
7 R-07 81,00 83,50 78,50 243,00 81,00 
8 R-08 42,00 43,25 43,75 129,00 43,00 
9 R-09 50,50 49,25 54,00 153,75 51,25 

10 R-10 48,75 50,50 51,50 150,75 50,25 
11 R-11 52,50 51,50 52,75 156,75 52,25 
12 R-12 67,00 64,00 62,50 193,50 64,50 
13 R-13 69,25 71,00 66,75 207,00 69,00 
14 R-14 68,25 66,50 67,00 201,75 67,25 
15 R-15 96,75 92,50 95,00 284,25 94,75 
16 R-16 77,50 74,75 80,25 232,50 77,50 
17 R-17 72,50 70,00 73,50 216,00 72,00 
18 R-18 66,75 67,50 71,25 205,50 68,50 
19 R-19 92,75 86,50 87,75 267,00 89,00 
20 R-20 74,50 75,50 72,00 222,00 74,00 
21 R-21 79,75 71,00 76,50 227,25 75,75 
22 R-22 70,00 70,50 69,50 210,00 70,00 
23 R-23 74,25 78,25 79,25 231,75 77,25 
24 R-24 68,25 74,75 69,25 212,25 70,75 
25 R-25 72,50 71,00 71,00 214,50 71,50 
26 R-26 86,50 80,50 83,50 250,50 83,50 
27 R-27 98,25 99,00 94,50 291,75 97,25 
28 R-28 81,50 82,00 81,75 245,25 81,75 
29 R-29 80,00 81,25 79,50 240,75 80,25 
30 R-30 70,50 72,00 76,50 219,00 73,00 
31 R-31 82,00 85,25 81,75 249,00 83,00 

Jumlah 2200,00 2200,00 2216,50 6616,50 2205,50 
Rata-rata 70,97 70,97 71,50 213,44 71,14 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK MELAKUKAN SESUATU 
SIKLUS II 

 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 6 Jumlah Nilai 

1 R-01 19,75 12,75 15,00 9,50 15,00 7,00 79,00 79,00 
2 R-02 9,75 12,25 7,25 4,00 8,00 3,50 44,75 44,75 
3 R-03 9,25 7,25 7,50 4,25 8,50 4,00 40,75 40,75 
4 R-04 18,50 12,75 16,25 10,50 15,00 6,50 79,50 79,50 
5 R-05 10,50 10,50 10,25 5,25 10,00 4,25 50,75 50,75 
6 R-06 17,00 15,25 17,75 10,00 14,50 7,25 81,75 81,75 
7 R-07 16,75 17,50 17,25 9,00 14,25 6,25 81,00 81,00 
8 R-08 10,25 8,25 8,50 4,25 7,25 3,50 42,00 42,00 
9 R-09 11,50 8,00 10,25 7,00 9,75 4,00 50,50 50,50 

10 R-10 12,75 10,25 8,25 5,25 8,00 4,25 48,75 48,75 
11 R-11 10,00 10,75 10,25 6,50 10,25 4,50 52,50 52,50 
12 R-12 14,00 13,00 17,25 6,75 11,50 4,50 67,00 67,00 
13 R-13 15,75 14,50 14,75 8,50 10,25 5,50 69,25 69,25 
14 R-14 14,00 13,25 11,50 9,00 14,25 6,25 68,25 68,25 
15 R-15 24,00 18,25 19,75 14,25 15,00 9,50 96,75 96,75 
16 R-16 18,25 13,50 14,75 9,25 14,75 7,00 77,50 77,50 
17 R-17 16,00 14,00 14,25 8,00 14,00 6,25 72,50 72,50 
18 R-18 14,00 12,25 14,00 8,25 12,25 6,00 66,75 66,75 
19 R-19 21,25 18,75 19,75 12,00 15,00 7,50 92,75 92,75 
20 R-20 17,50 14,75 13,75 10,00 14,50 4,00 74,50 74,50 
21 R-21 18,50 16,00 14,75 10,00 14,75 5,75 79,75 79,75 
22 R-22 15,75 14,50 13,75 7,25 14,50 4,25 70,00 70,00 
23 R-23 14,75 15,50 13,75 9,25 14,50 6,50 74,25 74,25 
24 R-24 16,00 10,25 14,75 8,50 13,25 5,50 68,25 68,25 
25 R-25 18,50 14,25 11,75 7,75 15,00 5,25 72,50 72,50 
26 R-26 17,25 18,25 17,75 10,25 15,00 8,00 86,50 86,50 
27 R-27 24,50 19,25 19,75 14,50 15,00 9,75 98,25 98,25 
28 R-28 14,25 17,25 18,50 10,00 14,50 7,00 81,50 81,50 
29 R-29 16,75 15,00 17,00 9,00 14,00 8,25 80,00 80,00 
30 R-30 21,00 10,25 14,75 9,50 10,50 5,50 70,50 70,50 
31 R-31 17,50 15,25 15,75 11,25 15,00 7,25 82,00 82,00 
Jumlah Skor 495,50 423,50 440,75 268,75 398,00 184,50 2200,00 2200,00 

Rata-rata 15,98 13,66 14,22 8,67 12,84 5,95 70,97 70,97 
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HASIL TES MENULIS PETUNJUK PENJELASAN CARA MEMBUAT 
SESUATU SIKLUS II 

 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 6 Jumlah Nilai 

1 R-01 18,25 17,25 16,75 8,00 14,75 7,50 82,50 82,50 
2 R-02 10,75 7,50 6,50 6,25 6,75 3,00 40,75 40,75 
3 R-03 12,00 7,75 7,00 5,25 6,75 3,25 42,00 42,00 
4 R-04 20,50 19,00 17,75 11,00 14,75 7,75 90,25 90,25 
5 R-05 11,25 10,25 10,75 7,25 7,50 3,75 50,75 50,75 
6 R-06 20,50 16,00 17,75 9,00 13,50 5,75 82,00 82,00 
7 R-07 18,50 17,75 18,50 9,25 13,00 6,50 83,50 83,50 
8 R-08 10,50 9,00 8,50 5,00 7,00 3,25 43,25 43,25 
9 R-09 12,25 9,75 9,50 5,50 8,75 3,50 49,25 49,25 

10 R-10 11,50 10,00 9,75 6,50 8,50 4,25 50,50 50,50 
11 R-11 13,00 10,25 10,00 5,00 9,00 4,25 51,50 51,50 
12 R-12 13,25 14,25 12,75 8,25 10,00 5,50 64,00 64,00 
13 R-13 16,25 13,75 14,75 7,25 14,00 5,00 71,00 71,00 
14 R-14 14,75 13,75 12,25 8,00 11,75 6,00 66,50 66,50 
15 R-15 24,75 19,50 18,75 10,75 15,00 8,50 92,50 92,50 
16 R-16 15,75 14,50 15,00 10,00 13,25 6,25 74,75 74,75 
17 R-17 14,00 15,25 15,00 7,25 12,50 6,00 70,00 70,00 
18 R-18 13,25 13,50 14,00 8,25 12,25 6,25 67,50 67,50 
19 R-19 21,00 17,75 16,25 11,00 14,25 7,25 86,50 86,50 
20 R-20 17,00 14,75 15,50 9,50 12,50 6,25 75,50 75,50 
21 R-21 25,00 11,25 11,00 10,75 13,00 5,00 71,00 71,00 
22 R-22 15,50 13,00 16,25 8,75 11,75 5,25 70,50 70,50 
23 R-23 19,25 13,25 14,25 9,00 14,25 8,25 78,25 78,25 
24 R-24 21,50 12,50 11,75 12,25 12,00 6,25 74,75 74,75 
25 R-25 18,25 13,25 12,75 7,50 15,00 4,25 71,00 71,00 
26 R-26 19,00 20,00 13,50 7,00 15,00 6,00 80,50 80,50 
27 R-27 25,00 19,75 19,25 15,00 15,00 10,00 99,00 99,00 
28 R-28 16,50 17,50 18,25 10,75 14,00 5,00 82,00 82,00 
29 R-29 16,75 17,25 17,75 8,50 14,50 6,50 81,25 81,25 
30 R-30 18,50 13,75 14,50 7,25 12,75 5,25 72,00 72,00 
31 R-31 21,00 14,50 17,00 10,25 14,75 7,75 85,25 85,25 
Jumlah Skor 525,25 437,50 433,25 228,50 377,75 179,25 2200,00 2200,00 

Rata-rata 16,94 14,11 13,98 7,37 12,19 5,78 70,97 70,97 
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     HASIL TES MENULIS PETUNJUK MENGGUNAKAN SESUATU SIKLUS 
II 

 

No Responden 
Aspek 1 Aspek 

2 
Aspek 

3 
Aspek 

4 
Aspek 5 Aspek 6 Jumlah Nilai 

1 R-01 15,75 16,50 14,75 10,25 13,50 6,25 77,00 77,00 
2 R-02 10,25 9,50 8,00 4,00 8,00 3,75 43,50 43,50 
3 R-03 10,00 7,50 8,75 5,00 6,75 2,25 40,25 40,25 
4 R-04 24,75 19,75 19,25 15,00 15,00 9,75 98,75 98,75 
5 R-05 11,50 10,50 9,75 5,50 10,50 4,50 52,25 52,25 
6 R-06 18,75 16,75 16,50 10,25 15,00 8,00 85,25 85,25 
7 R-07 19,50 14,75 16,00 10,50 12,50 5,25 78,50 78,50 
8 R-08 10,00 9,25 8,50 5,00 8,00 3,00 43,75 43,75 
9 R-09 10,25 9,75 10,50 6,75 12,50 4,25 54,00 54,00 

10 R-10 10,25 10,75 9,75 7,25 9,50 4,00 51,50 51,50 
11 R-11 12,25 10,25 9,50 5,50 12,00 3,25 52,75 52,75 
12 R-12 18,00 10,50 10,00 7,25 12,25 4,50 62,50 62,50 
13 R-13 14,50 13,00 17,25 6,50 11,25 4,25 66,75 66,75 
14 R-14 14,75 14,75 15,00 6,25 12,00 4,25 67,00 67,00 
15 R-15 24,75 19,50 18,50 14,50 15,00 7,50 95,00 95,00 
16 R-16 16,50 15,75 16,75 10,00 14,25 7,00 80,25 80,25 
17 R-17 15,00 14,50 15,75 8,25 14,00 6,00 73,50 73,50 
18 R-18 16,50 14,25 17,50 8,25 7,75 7,00 71,25 71,25 
19 R-19 22,50 18,00 13,50 13,50 13,75 9,00 87,75 87,75 
20 R-20 20,00 13,50 14,75 7,50 10,00 6,25 72,00 72,00 
21 R-21 19,50 16,25 17,00 8,25 12,50 3,00 76,50 76,50 
22 R-22 21,50 11,50 11,25 8,00 14,50 4,25 69,50 69,50 
23 R-23 15,75 17,75 16,25 9,50 14,50 5,50 79,25 79,25 
24 R-24 14,00 12,75 15,50 9,25 12,75 5,00 69,25 69,25 
25 R-25 18,25 15,50 14,75 6,25 12,00 4,25 71,00 71,00 
26 R-26 19,75 14,75 16,75 10,25 15,00 7,00 83,50 83,50 
27 R-27 25,00 18,75 17,00 14,50 15,00 9,25 94,50 94,50 
28 R-28 20,00 18,25 16,75 7,00 14,00 5,75 81,75 81,75 
29 R-29 17,75 17,75 17,50 8,50 12,50 5,50 79,50 79,50 
30 R-30 18,50 16,50 15,75 8,50 12,25 5,00 76,50 76,50 
31 R-31 18,75 17,25 16,50 9,00 13,75 6,50 81,75 81,75 
Jumlah Skor 524,50 446,00 445,25 266,00 382,25 171,00 2216,50 2216,50 

Rata-rata 16,92 14,39 14,36 8,58 12,33 5,52 71,50 71,50 
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PERBANDINGAN RATA-RATA PRASIKLUS, SIKLUS I, DAN SIKLUS II 
 

No Responden Pratindakan Siklus I Siklus II
1 R-01 50,49 62,49 79,51 
2 R-02 29,01 37,51 43,00 
3 R-03 29,50 35,75 41,00 
4 R-04 62,50 71,50 89,51 
5 R-05 37,49 43,25 51,25 
6 R-06 61,25 68,50 82,99 
7 R-07 60,00 67,00 81,00 
8 R-08 27,25 32,50 43,00 
9 R-09 37,50 43,00 51,24 
10 R-10 35,75 41,00 50,25 
11 R-11 37,50 43,25 52,26 
12 R-12 40,75 45,50 64,49 
13 R-13 41,00 51,00 68,99 
14 R-14 42,00 50,24 67,26 
15 R-15 72,00 74,00 94,75 
16 R-16 50,25 61,75 77,49 
17 R-17 43,25 55,50 72,00 
18 R-18 40,50 51,26 70,50 
19 R-19 62,01 71,00 89,00 
20 R-20 43,00 56,25 74,00 
21 R-21 50,50 58,76 75,75 
22 R-22 42,25 50,50 69,99 
23 R-23 50,49 60,25 77,25 
24 R-24 29,00 52,24 70,75 
25 R-25 32,50 53,99 71,49 
26 R-26 64,25 70,75 83,51 
27 R-27 74,25 75,75 97,25 
28 R-28 55,25 68,00 81,76 
29 R-29 51,00 64,50 80,26 
30 R-30 43,26 56,00 72,99 
31 R-31 55,75 68,51 83,00 

Jumlah 1451,50 1741,50 2207,49 
Rata-rata 46,82 56,18 71,21 

Presentase 46,82% 56,18% 71,21% 
Peningkatan 9,36% 15,03% 
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HASIL OBSERVASI SIKLUS I 
 

No Responden 
Aspek Observasi Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 R-01 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 21 
2 R-02 3 2 2 1 2 3 3 2 3 1 22 
3 R-03 3 2 1 2 1 2 2 3 3 4 23 
4 R-04 2 2 2 1 3 3 3 4 3 3 26 
5 R-05 2 1 2 1 2 3 2 1 4 2 20 
6 R-06 2 3 2 2 2 2 2 1 4 2 22 
7 R-07 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 22 
8 R-08 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 21 
9 R-09 3 2 2 1 2 3 4 1 3 2 23 
10 R-10 2 1 2 1 4 2 3 2 3 2 22 
11 R-11 3 1 2 2 1 4 3 3 3 2 24 
12 R-12 2 2 2 1 4 3 2 3 3 2 24 
13 R-13 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 25 
14 R-14 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 23 
15 R-15 2 3 2 2 2 4 2 3 3 1 24 
16 R-16 3 4 2 1 3 4 2 4 2 2 26 
17 R-17 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 27 
18 R-18 3 4 2 1 3 2 2 2 3 2 24 
19 R-19 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 25 
20 R-20 2 2 1 2 4 3 2 3 3 3 25 
21 R-21 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 25 
22 R-22 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 22 
23 R-23 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 24 
24 R-24 2 4 2 1 3 3 2 2 3 3 25 
25 R-25 3 2 3 1 2 4 2 3 3 4 27 
26 R-26 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 23 
27 R-27 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 28 
28 R-28 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 23 
29 R-29 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 22 
30 R-30 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 24 
31 R-31 2 2 3 2 4 2 4 1 3 3 26 

Jumlah 73 70 63 50 78 87 80 70 93 74 738 
Rata-rata 2,35 2,26 2,03 1,61 2,52 2,81 2,58 2,26 3,00 2,39 23,81 

Persentase (%) 75,80 72,90 65,48 51,94 81,29 90,65 83,23 72,90 96,77 77,10 768,06 
 
Aspek yang dinilai: 
1. Semangat dan perhatian siswa terhadap penjelasan guru 
2. Keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru 
3. Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran 
4. Keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan 
5. Keseriusan siswa dalam berdiskusi 
6. Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok yang dilakukan 
7. Keaktifan siswa berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis petunjuk 
8. Keaktifan siswa dalam mengumpulkan data untuk menarik simpulan atas pertanyaan yang muncul 

sehubungan dengan contoh yang ada 
9. Tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan guru 
10. Ketepatan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 
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Kategori Penilaian 
1.  Kurang 
2.  Cukup 
3.  Baik 
4.  Sangat Baik 
 
 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 
 

No Responden 
Aspek Observasi Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 R-01 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 30 
2 R-02 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 
3 R-03 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 31 
4 R-04 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
5 R-05 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 
6 R-06 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 32 
7 R-07 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 30 
8 R-08 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 31 
9 R-09 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 30 
10 R-10 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 31 
11 R-11 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 30 
12 R-12 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
13 R-13 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 31 
14 R-14 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 32 
15 R-15 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
16 R-16 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 29 
17 R-17 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 30 
18 R-18 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 
19 R-19 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 28 
20 R-20 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 31 
21 R-21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
22 R-22 3 2 4 2 4 3 4 2 3 3 30 
23 R-23 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 31 
24 R-24 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 33 
25 R-25 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 33 
26 R-26 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 29 
27 R-27 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 29 
28 R-28 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 30 
29 R-29 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 29 
30 R-30 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 28 
31 R-31 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 28 

Jumlah 92 90 95 95 94 91 94 95 94 95 935 
Rata-rata 2,97 2,90 3,06 3,06 3,03 2,93 3,03 3,06 3,03 3,06 30,16 

Persentase (%) 95,81 93,55 98,71 98,71 97,73 94,52 97,73 98,71 97,73 98,71 972,90 
 
Aspek yang dinilai: 
1. Semangat dan perhatian siswa terhadap penjelasan guru 
2. Keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru 
3. Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran 
4. Keaktifan siswa mencatat hal-hal penting dari penjelasan 
5. Keseriusan siswa dalam berdiskusi 
6. Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok yang dilakukan 
7. Keaktifan siswa berpendapat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai menulis petunjuk 
8. Keaktifan siswa dalam mengumpulkan data untuk menarik simpulan atas pertanyaan yang muncul 

sehubungan dengan contoh yang ada 
9. Tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan guru 
10. Ketepatan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 
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Kategori Penilaian 
1.  Kurang 
2.  Cukup 
3.  Baik 
4.  Sangat Baik 
 
 
 
 

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap enam siswa yang 

masing-masing terdiri dari dua siswa yang memilki nilai tes tertinggi, sedang, dan 

rendah, maka dapat diketahui bahwa siswa senang dan menyukai pembelajaran 

menulis. Mereka sebelumnya belum pernah mendapatkan pembelajaran menulis 

petunjuk seperti yang diterapkan oleh guru. Sebagian besar murid merasa sangat 

senang saat mengikuti pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan 

strategi belajar peta konsep model rantai kejadian, namun terdapat beberapa 

murid yang merasa bingung dan kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran. 

Contoh petunjuk yang telah disajikan guru dapat membuat siswa memahami 

tentang pembelajaran menulis petunjuk, serta memotivasi siswa untuk 

menimbulkan berbagai pertanyaan berkaitan dengan petunjuk yang dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan siswa. Keaktifan siswa 

mengemukakan pendapat dalam diskusi masih sangat kurang. Perasaan senang 

juga mereka kemukakan berkaitan dengan perasaan yang dialami siswa ketika 

diminta untuk menulis petunjuk. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa saat 

menulis petunjuk antara lain siswa merasa sulit karena menemui perbedaan 

pendapat. Usaha yang dilakukan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam menulis 

petunjuk diantaranya yaitu siswa bertanya langsung kepada guru atau siswa 
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mendiskusikannya dengan siswa lainnya. Pendapat siswa tentang pembelajaran 

menulis petunjuk yang telah dilakukan cukup baik. Siswa merasa sangat senang 

dengan bentuk pembelajara yang telah diberikan. 

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap keenam siswa tersebut, 

dapat diketahui bahwa siswa sangat senang dan menyukai pembelajaran menulis. 

Sebagian besar murid merasa senang saat mengikuti proses pembelajaran menulis 

petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian, 

namun masih terdapat beberapa murid yang merasa kesulitan saat mengikuti 

proses pembelajaran. Contoh petunjuk yang telah disajikan guru dapat membuat 

siswa memahami tentang pembelajaran menulis petunjuk. Kegiatan diskusi untuk 

mengamati contoh petunjuk yang disajikan guru merupakan cara siswa untuk 

lebih memahami pembelajaran menulis petunjuk.  Kegiatan diskusi dilakukan 

agar siswa lebih memahami tentang pembelajaran menulis petunjuk. Pengamatan 

beberapa kelompok, keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat dalam 

diskusi meningkat bila dibandingkan siklus I. Perasaan senang juga mereka 

kemukakan berkaitan dengan perasaan yang dialami siswa ketika menulis 

petunjuk. 

Pada saat menulis petunjuk, siswa merasa sulit karena menemui perbedaan 

pendapat antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Hal ini hampir sama 

dengan siklus I. Kesulitan ini biasanya ditemui dalam diskusi. Usaha yang 

dilakukan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam menulis petunjuk diantaranya 
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yaitu siswa bertanya langsung kepada guru. Pendapat siswa tentang pembelajaran 

menulis petunjuk yang telah dilakukan sudah baik. Siswa merasa senang dengan 

pembelajaran yang telah diberikan. 

REKAPITULASI HASIL JURNAL GURU SIKLUS I 

 

Siswa terlihat kurang siap dalam menerima materi pelajaran menulis 

petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian 

yang diberikan. Namun respons yang diberikan siswa terhadap pembelajaran 

sudah cukup baik. Siswa sangat menyukai kegiatan pembelajaran yang dilakukan, 

karena dihadirkannya beberapa contoh petunjuk yang menarik sehingga siswa 

menyukainya. Antusias siswa dalam mengamati contoh petunjuk yang dihadirkan 

sudah sangat baik. Selain itu, cara pembelajaran yang diberikan dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian merupakan 

sesuatu hal baru yang dapat mendorong siswa ke arah yang lebih baik. 

Secara keseluruhan, proses pembelajaran yang dihadirkan berjalan dengan 

baik. Setiap siswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam pembelajaran 

menulis petunjuk dengan cukup baik. Situasi dan suasana kelas ketika 

pembelajaran berlangsung dapat terkendali dengan baik meskipun masih ada 

beberapa siswa yang kurang dapat dikendalikan sehingga suasana kelas menjadi 

ramai. 
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REKAPITULASI HASIL JURNAL GURU SIKLUS II 

 

Dari hasil jurnal guru diketahui bahwa pada siklus II respon yang 

diberikan siswa terhadap pembelajaran menulis petunjuk sudah baik. Perhatian 

siswa terarah pada pembelajaran sehingga materi yang diberikan tersampaikan 

degan baik kepada siswa. Selain itu antusias siswa terhadap contoh petunjuk yang 

dihadirkan sangat baik. Siswa lebih menyukai contoh petunjuk yang dihadirkan 

pada siklus II. Ini dikarenakan contoh yang dihadirkan lebih menarik dan 

menggunakan warna-warna terang sehingga contoh petunjuk paper craft of house 

sangat diminati oleh para siswa. 

Respon siswa terhadap kegiatan menulis petunjuk dengan mencoba 

menerapkan strategi belajar peta konsep model rantai kejadian juga sangat baik. 

Strategi belajar ini dapat mempermudah proses pembelajaran. Keaktifan siswa 

dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam pembelajaran menulis 

petunjuk juga sangat baik. Hal ini tercermin dengan adanya perilaku dan tindakan 

dari beberapa siswa yang mencoba maju ke depan kelas untuk mempraktikan 

pembelajaran menulis petunjuk dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

model rantai kejadian. Selain itu, situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran 

berlangsung pada siklus II ini, jauh lebih kondusif jika dibandingkan proses 

pembelajaran pada siklus I. Perhatian siswa meningkat sehingga proses 

pembelajaran berlangsung dengan baik. 
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GAMBAR MENULIS PETUNJUK PAPER CRAFT OF CAR 
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GAMBAR MENULIS PETUNJUK PAPER CRAFT OF EIFFEL TOWER 
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