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ABSTRAK 

Riyadi, Slamet Sabar. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Menulis Puisi Melalui 
Pendekatan Pembelajaran CTL  pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 
Randugunting 6 Kota Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 
Suwandi, M. Pd. Pembimbing II Drs. Daroni, M. Pd. 

 
Kata kunci: pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), hasil belajar 

menulis puisi 
 

Berdasarkan pengamatan awal di SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal 
ditemukan masalah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi 
menulis puisi. Dalam kegiatan pembelajaran guru belum menggunakan 
pendekatan dan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga menyebabkan 
siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Proses pembelajaran lebih 
berpusat pada guru sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. 
Dalam pembelajaran menulis puisi siswa hanya diberi penjelasan dan contoh 
tentang puisi kemudian diberi tugas untuk menulis puisi dengan kemampuannya  
sendiri. Dalam hal ini, guru kurang memberikan peluang kepada siswa untuk 
menemukan pengetahuannya sendiri melalui kehidupan nyata. Permasalahan 
tersebut harus segera diselesaikan. Cara yang dapat ditempuh untuk 
menyelesaikan masalah tersebut yakni dengan penggunaan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran menulis puisi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan 
aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal dalam 
pembelajaran menulis puisi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus dengan subjek penelitian siswa 
kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu teknik tes dan non tes. Teknik tes yang digunakan peneliti berupa 
tes uraian. Teknik non tes berupa pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 
performansi guru.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. 
Pada tes pratindakan diperoleh nilai rata-rata 59,57 sedangkan pada siklus I nilai 
rata-rata mencapai 72,50. Dengan demikian peningkatan nilai rata-rata menulis 
puisi dari pratindakan ke siklus I sebesar 12,75 poin. Pada siklus II nilai rata-rata 
mencapai 81, mengalami peningkatan sebesar 8,5 poin dari siklus I dan 21,25 
poin dari tes pratindakan. Dari hasil yang diperoleh, dapat diambil simpulan 
bahwa penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian, maka guru 
disarankan untuk menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning 
(CTL) karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan 

melalui pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam rangka 

memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap manusia memiliki 

hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Pendidikan 

merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran” (Munib, 2010: 139).  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 3 menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri  dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Munib, 2010: 21). 

 
 Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

secara nasional yang dilandasi oleh falsafat suatu negara (Hernawan, 2007: 1.19). 
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Guru dituntut mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif agar 

mencapai tujuan tersebut. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif 

diperlukan seperangkat perencanaan yang sesuai dengan proses pembelajaran 

yang diharapkan. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum. 

Kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan tujuan, isi, bahan, dan 

strategi pada setiap proses pembelajaran berlangsung (Lapono, 2008: 2.56). 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003, dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Saylor, 

Alexander, dan Lewis (1974) dalam Hernawan (2007: 1.3) menganggap 

kurikulum sebagai “segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya 

belajar, baik dalam ruangan, kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah”.  

Guru melakukan proses pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku saat ini. Kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Di dalam kurikulum terdapat tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai. Penggunaan pendekatan yang tepat sangat diperlukan agar 

tujuan pembelajaran bisa tercapai. Salah satu faktor keberhasilan suatu 

pembelajaran ditentukan oleh pendekatan dan metode yang digunakan oleh guru 

(Hairuddin, dkk. 2007: 2-1). Pendekatan adalah seperangkat asumsi yang saling 

berkaitan. Pendekatan pembelajaran bahasa adalah seperangkat asumsi yang 

saling berkaitan, berhubungan dengan sifat bahasa dan pembelajaran bahasa 

(Zuchdi dan Budiasih, 1997: 29 dalam Djuanda 2006: 21). Pendekatan merupakan 

dasar teoritis untuk suatu metode. Fungsi pendekatan dalam suatu pengajaran 
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ialah sebagai pedoman umum untuk langkah-langkah metode dan tekhnik 

pengajaran yang akan digunakan. 

Berdasarkan  Kurikulum Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP), bahasa 

memiliki peran  sentral  untuk  perkembangan  intelektual,  sosial  dan emosional  

siswa. Selain itu, bahasa merupakan  penunjang keberhasilan  dalam mempelajari 

semua bidang studi karena melalui bahasa siswa dapat saling berbagi pengalaman 

dan saling belajar. Dengan saling berbagi pengalaman dan saling belajar akan 

menunjang keberhasilan siswa dalam mempelajari bidang studi yang diajarkan. 

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling memengaruhi. 

Keempat komponen tersebut adalah menyimak (listening skills), berbicara 

(speaking skills), membaca (reading skills), dan menulis (writing skills) (Tarigan 

1981: 1 dalam Doyin dan Wagiran 2010: 11). Keterampilan menulis sebagai salah 

satu komponen keterampilan berbahasa harus terus menerus dikembangkan dalam 

era tekhnologi informasi dan komunikasi yang serba maju. Menulis merupakan 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan (Santosa, 

2007: 6.14). 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran Bahasa Indonesia penting karena 

melalui pelajaran Bahasa Indonesia siswa akan memiliki keterampilan menulis, 

membaca, berbicara dan menyimak. Keempat keterampilan tersebut dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  Selain itu, Bahasa Indonesia merupakan salah satu 

mata pelajaran pokok yang wajib dikuasai siswa karena bahasa digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

Salah satu materi yang ada dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V adalah 
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menulis puisi. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari Bahasa Yunani poeima 

‘membuat’ atau poeisis ‘pembuatan’, dan dalam Bahasa Inggris disebut poem atau 

poetry (Aminuddin, 2011: 134). “Puisi adalah pendramaan pengalaman yang 

bersifat penafsiran (menafsirkan) dalam bahasa berirama (bermentrum) (as the 

interpretive dramatization of experience in metrical language)” (Altenbernd 

1970: 2 dalam Pradopo 2007: 5). Menurut Pradopo (2007: 7) puisi itu 

mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang 

imajinasi pancaindera dalam susunan berirama. 

Menulis puisi merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki 

siswa SD, seperti tertera dalam standar kompetensi KTSP kelas V tahun 2006. 

Standar kompetensi tersebut yaitu siswa diharapkan  mampu  mengungkapkan  

pikiran,  perasaan  dan  fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan dan 

puisi. Dalam materi menulis puisi siswa dituntut untuk mampu menciptakan puisi. 

Siswa dalam menulis puisi masih mengalami kesulitan. Siswa harus mencari kata-

kata dengan idenya sendiri yang menyebabkan siswa menjadi kurang tertarik 

ketika pelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi menulis puisi. Hal ini juga 

terjadi di SD Negeri  Randugunting 6 Kota Tegal kelas V tempat peneliti 

melakukan penelitian. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, peneliti menyadari kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada kelas V di SD Negeri Randugunting 6 Kota 

Tegal saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Dalam kegiatan 

pembelajaran guru belum menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran 

yang bervariasi sehingga menyebabkan siswa kurang tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran lebih terpusat pada guru. Selain itu, 
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pembelajaran selalu berlangsung di dalam kelas. Siswa kurang diberi kesempatan 

untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekolah. Hal ini menyebabkan 

siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar secara langsung dari lingkungan 

sekitar.  

Melihat hal tersebut, maka sangat diperlukan pendekatan pembelajaran 

yang tepat, menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa SD supaya 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi menulis puisi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan pendekatan pembelajaran  yang 

tepat akan memengaruhi kemampuan siswa dalam menulis puisi.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia sebaiknya dapat membuat siswa lebih 

aktif sebagai subyek pembelajaran, bukan hanya sebagai obyek pembelajaran. 

Dalam pembelajaran siswa perlu dibiasakan memecahkan serta menemukan 

gagasannya sendiri. Dari sinilah pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. 

Menurut Soewarso (2010: 46) usia siswa SD antara 7 sampai 12 tahun masuk 

dalam tahap berpikir operasional konkrit. Siswa lebih mudah untuk memahami 

sesuatu yang konkrit. Sesuatu yang konkrit itu mudah diperoleh dari lingkungan 

sekitar. Ketertarikan siswa terhadap kondisi tersebut menuntut guru untuk dapat 

memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang cocok diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

sesuai dengan tahap berpikir konkrit siswa SD adalah pendekatan kontekstual atau 

sering disebut Contextual Teaching and Learning (CTL). Dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) siswa lebih mudah mendapatkan 

gagasan dari apa yang siswa alami langsung. Pendekatan  pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan  konsep  belajar yang 
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menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari. Contextual Teaching and Learning (CTL) mengaitkan 

pembelajaran dengan lingkungan sekitar siswa sehingga belajar tidak hanya 

berlangsung di ruang kelas tapi bisa  dimana saja di sekitar lingkungan siswa. 

Selain itu, pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) memberikan 

keleluasaan siswa untuk mengeksplorasi sendiri pemikirannya tentang 

pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik memilih judul 

penelitian ”Peningkatan Hasil Belajar Menulis Puisi Melalui Pendekatan 

Pembelajaran CTL pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Randugunting 6 

Kota Tegal”. Diharapkan melalui pendekatan pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan materi menulis puisi pada kelas V di SD Negeri Randugunting 6 

Kota Tegal. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, siswa kelas V SD 

Negeri Randugunting 6 Kota Tegal mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya dalam menulis puisi. Siswa merasa kurang 

memahami dalam menulis puisi. Pada umumnya pembelajaran menulis puisi 

hanya dilakukan di kelas. Siswa merasa kesulitan ketika harus mencari kata-kata 

dengan idenya sendiri untuk mendeskripsikan gagasan atau objek puisi karena 

siswa hanya membayangkan objek puisi tersebut. Pada saat menulis puisi siswa 
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belum bisa memilih kata dengan baik dan sesuai. Selain itu, siswa juga belum 

memperhatikan penggunaan rima dalam menulis puisi.  

Hal ini dibuktikan dari hasil belajar siswa kelas V yang menunjukkan hasil 

belajar masih kurang.  Dari 25 siswa diperoleh nilai rata-rata kelas  sebesar 62. 

Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa masih rendah, karena kurang dari 64 yang 

merupakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal tersebut terjadi karena 

guru belum menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang bervariasi 

sehingga menyebabkan siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran di SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal masih terpusat pada guru. 

Siswa kurang diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada 

di sekolah. Hal ini menyebabkan siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar 

secara langsung dari kehidupan nyata dan lingkungan sekitar. Melihat hal 

tersebut, guru harus memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menarik, dan 

sesuai dengan karakteristik siswa. Penggunaan pendekatan yang tepat, menarik, 

dan sesuai dengan karakteristik siswa akan memengaruhi kemampuan siswa 

dalam menulis puisi.  

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan 

faktor kelelahan, sedangkan faktor ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah 

dan faktor masyarakat (Slameto, 2010: 54). Faktor intern adalah faktor dari dalam 

diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor eksternal adalah faktor 
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dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Anni 

(2007: 14) faktor-faktor yang mempengarui belajar siswa yaitu faktor internal 

(dari dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar siswa). Faktor dari dalam diri 

siswa yang mempengaruhi belajar meliputi: (1) kondisi fisik seperti kesehatan 

organ tubuh, (2) kondisi psikis seperti kemampuan intelektual dan emosional, dan 

(3) kondisi sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor-

faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi belajar siswa meliputi: (1) variasi 

dan derajat kesulitan materi yang dipelajari, (2) tempat belajar, (3) iklim, (4) 

suasana lingkungan, dan (5) budaya belajar masyarakat. Apabila faktor-faktor di 

atas sudah mendukung maka akan menimbulkan motivasi belajar siswa. 

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi siswa dalam belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor-faktor tersebut dalam banyak hal sering saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Faktor internal dan eksternal dalam belajar, harus 

diperhatikan sehingga mampu menciptakan kondisi yang mendukung siswa dalam 

belajar. Apabila faktor-faktor tersebut sudah mendukung maka akan menimbulkan 

motivasi belajar pada siswa. Motivasi tidak hanya penting karena menjadi faktor 

penyebab belajar, namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. 

Berdasarkan kedua pendapat mengenai faktor internal dan eksternal di 

atas, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor internal yang mempengaruhi 

pembelajaran menulis puisi di kelas V SD Negeri Randugunting 6 meliputi: (1) 

kesehatan dan kelengkapan organ tubuh, (2) bakat dan minat yang dimiliki siswa, 

(3) kemampuan intelektual siswa, dan (4) motivasi dari dalam diri siswa. Faktor-
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faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran menulis puisi di kelas V SD 

Negeri Randugunting 6 meliputi: (1) tingkat kesulitan materi pelajaran yang 

sedang dipelajari, (2) tempat belajar, (3) motivasi yang diberikan oleh orang lain 

misalnya dari guru atau orang tua siswa, (4) sarana dan prasarana belajar yang 

kurang memadai, (5) strategi atau pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh 

guru.  

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Karena banyaknya permasalahan yang terjadi, maka peneliti perlu 

membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar 

pembahasan dalam penelitian tidak terlalu luas sehingga hasil yang diperoleh akan 

lebih maksimal. Penelitian difokuskan pada pendekatan pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran. Masalah dalam penelitian ini berfokus pada 

penggunaan pendekatan pembelajaran yakni pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Pada penelitian ini akan diuraikan apakah melalui penggunaan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) akan dapat mengatasi 

permasalahan yang terjadi. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah: ”Apakah Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Puisi 

pada Siswa Kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal?”. 
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1.6 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka peneliti bermaksud untuk 

mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka pemecahan masalah. 

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan dalam 2 siklus, masing-masing siklus 

melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Penelitian yang akan dilakukan 

difokuskan pada penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada pembelajaran menulis puisi di kelas V SD Negeri Randugunting 6 

Kota Tegal. Melalui penerapan pendekatan ini diharapkan siswa akan lebih aktif, 

senang, dan termotivasi dalam pembelajaran menulis puisi. 

 

1.7 Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tujuan penelitian. Tujuan 

penelitian ada dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah 

tujuan yang dirumuskan dengan skala yang lebih luas dan bersifat umum. Tujuan 

khusus adalah tujuan yang dirumuskan dengan skala yang lebih sempit. Pada 

bagian tujuan umum akan dijelaskan secara umum mengenai tujuan penelitian. 

Sedangkan pada bagian tujuan khusus akan diuraikan secara rinci mengenai 

tujuan penelitian. Uraian lebih rinci mengenai tujuan penelitian dapat dibaca pada 

uraian berikut: 



11 
 

 
 

1.7.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki skala yang lebih luas dan 

bersifat umum. Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia  di kelas V SD Negeri 

Randugunting 6 Kota Tegal. 

1.7.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang dirumuskan dengan skala yang lebih 

sempit. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi pokok  menulis puisi di kelas 

V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal dengan menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL), (2) meningkatkan aktivitas belajar 

siswa  dalam menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota 

Tegal. 

 

1.8 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis bermanfaat bagi berbagai 

pihak untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi sekolah, guru dan siswa. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu menambah referensi di 
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bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi 

pada siswa kelas V sekolah dasar. 

1.8.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu manfaat yang bersifat praktik dalam pembelajaran. 

Manfaat praktis penelitian antara lain: 

1.8.2.1 Bagi siswa  

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu: (1) meningkatkan pemahaman 

siswa dalam menulis puisi, (2) meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran. 

1.8.2.2 Bagi guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu memberi masukan bagi guru dalam 

kegiatan belajar mengajar tentang penggunaan pendekatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) sebagai alternatif dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. 

1.8.2.3 Bagi sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu: (1) memberikan masukan yang 

positif tentang penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis puisi di kelas V, (2) menambah khasanah bacaan tentang pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) yang bisa diterapkan 

untuk mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, (3) sebagai bahan acuan 

dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. 

 



 
 

13 
 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian empiris, landasan teori, 

kerangka berpikir, serta hipotesis tindakan penelitian ini. Kajian empiris yaitu 

kajian mengenai penelitian-penelitian sejenis dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Pada bagian landasan teori akan diuraikan mengenai teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai 

kerangka berpikir penelitian ini. Selain itu juga akan dikemukakan hipotesis 

tindakan yang diajukan dalam penelitian ini. Penjelasan lebih rinci dapat dibaca 

pada uraian berikut: 

2.1 Kajian Empiris 

Ada beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan penggunaan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning. Penelitian tersebut antara lain 

dilakukan oleh: Razak Akbar Triadi (2012), Diah Srigiyarti (2011), Laela Melva 

Syafrida (2010), Endang Werdiningsih (2009). 

Razak Akbar Triadi (2012), melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Tambaknegara 

Banyumas”. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pada hasil belajar siswa. 

Pada siklus 1 rata-rata nilai hasil belajar siswa 71 dan pada siklus II rata-rata nilai 

hasil belajar siswa adalah 75,1. Terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus I ke 

siklus II sebesar 4,1.  
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Diah Srigiyarti (2011), melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Operasi Hitung Perkalian Melalui 

Pembelajaran Kontekstual pada Siswa Kelas III SD Negeri Kalinyamat Kulon 2 

Kota Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pada hasil belajar siswa. 

Persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I yakni 45,45% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 90,91%. Selain itu, nilai rata-rata kelas juga mengalami 

peningkatan yakni pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 59,54 dan pada siklus II 

diperoleh nilai rata-rata 77,05. 

Laela Melva Syafrida (2010), melakukan penelitian dengan judul 

“Pembelajaran Matematika Berbasis Kontekstual untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Geometri dan Pengukuran pada Siswa Kelas V SD Negeri Brebes 10”.  

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pada hasil belajar siswa. Pada tes awal 

diperoleh nilai rata-rata 55. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 73 dan pada 

siklus II diperoleh nilai rata-rata 80.  

Endang Werdiningsih (2009), melakukan penelitian dengan judul 

”Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Pokok Operasi 

Hitung Pecahan dengan Pendekatan Kontekstual di Kelas V SD Negeri Panggung 

9 Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan pada hasil belajar siswa. 

Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata  68 dan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 75. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) efektif  diterapkan dalam pembelajaran 

serta dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan 
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pendekatan Contextual teaching and Learning dalam mengatasi permasalahan 

yang terjadi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian di atas yaitu: (1) penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

kebanyakan mengenai penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning  

(CTL) pada pembelajaran matematika, (2) pada penelitian ini pendekatan 

Contextual Teaching and Learning  (CTL) digunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis puisi pada siswa kelas V sekolah dasar, (3) penelitian ini 

dilakukan pada sekolah dasar yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Pada kesempatan ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang 

penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan 

hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota 

Tegal. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada bagian landasan teori akan diuraikan teori-teori yang relevan dengan 

penelitian ini. Landasan teori digunakan peneliti sebagai dasar atau acuan untuk 

melaksanakan penelitian. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber 

yang relevan baik dari buku maupun dari internet. Teori-teori yang akan diuraikan 

dalam landasan teori meliputi: pendidikan, belajar, pembelajaran, hasil belajar, 

aktivitas belajar, karakteristik siswa sekolah dasar, pembelajaran Bahasa Indonesia 

di sekolah dasar, pembelajaran sastra anak di sekolah dasar, keterampilan menulis, 

serta pendekatan Contextual Teaching and Learning. Penjelasan mengenai teori-

teori tersebut dapat dibaca pada uraian berikut:  
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2.2.1 Pendidikan 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana dan proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara (Lapono, 2008: 4.122). 
 
Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tersebut, pendidikan merupakan proses pembelajaran yang diarahkan ke 

perkembangan peserta didik (Lapono, 2008: 4.122). Chamisijatin (2008: 1-1) 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem. Pendidikan dapat 

digambarkan sebagai kesatuan sejumlah subsistem yang membentuk suatu sistem 

yang utuh. Artinya, pendidikan merupakan suatu keseluruhan karya manusia yang 

terbentuk dari bagian-bagian yang mencapai hubungan fungsional dalam suatu 

usaha mencapai tujuan akhir pendidikan itu sendiri. Munib (2010: 33) menyatakan 

bahwa pendidikan adalah proses yang berupa pengajaran dan bimbingan, bukan 

paksaan, yang terjadi karena adanya interaksi dengan masyarakat.  

Pendidikan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang yaitu: (1) 

pendidikan berwujud sebagai suatu sistem, (2) pendidikan berwujud sebagai suatu 

proses, (3) pendidikan berwujud sebagai hasil. Pendidikan berwujud sebagai suatu 

sistem. Artinya, pendidikan dipandang sebagai keseluruhan gagasan terpadu yang 

mengatur usaha-usaha sadar untuk membina seseorang mencapai harkat dan 

martabatnya. Pendidikan berwujud sebagai suatu proses. Artinya, pendidikan 

dipandang sebagai pelaksanaan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam 
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rangka mencapai harkat kemanusiaan secara utuh. Pendidikan berwujud sebagai 

hasil. Artinya, pendidikan dipandang sebagai suatu yang telah dicapai atau dimiliki 

seseorang setelah proses pendidikan berlangsung (Munib, 2010: 55).  

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mempengaruhi siswa agar mencapai tujuan pendidikan.  

 

2.2.2 Belajar 

Gagne (1984) dalam Santosa (2007: 1.7) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan perilaku manusia atau perubahan kapabilitas yang relatif 

permanen sebagai hasil pengalaman. Belajar melalui proses yang relatif terus 

menerus dijalani dari berbagai pengalaman. Pengalaman inilah yang membuahkan 

hasil yang disebut belajar. 

 Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar yaitu suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Menurut Gredler (1994) dalam Aunurrahman (2011: 38) 

“belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan 

sikap”. Hintzman (1978) dalam Syah (2009: 65) berpendapat bahwa “Learning is 

a change in organism due to experience which can affect the organism’s behavior” 

(Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia, atau 

hewan, disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku 

organisme tersebut). Jadi dalam pandangan Hitzman, perubahan yang ditimbulkan 

oleh pengalaman tersebut baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi 
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organisme. Slavin (1994) dalam Rifa'i dan Anni (2009: 82) mengemukakan bahwa 

belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Sedangkan Trianto (2008: 12) berpendapat belajar hakikatnya adalah suatu proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.  

Berdasarkan pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan terjadi 

perubahan tingkah laku pada dirinya. Manusia dikatakan belajar jika ada 

perubahan pada tingkah lakunya yang mengarah pada kualitas yang lebih baik. 

 

2.2.3 Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan terjemahan dari instructional. Pembelajaran yaitu 

proses memberi rangsangan kepada siswa supaya belajar. Pembelajaran berbeda 

dari pengajaran yang merupakan terjemahan dari teaching. Pada proses pengajaran 

biasanya ada guru yang mengajar siswa, sedangkan dalam proses pembelajaran 

tidak selalu demikian (Santosa, 2007: 5.18).  

Menurut Hernawan (2007: 7.23) pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan melalui usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-

sumber belajar agar terjadi proses belajar. Ciri utama kegiatan pembelajaran 

adalah adanya interaksi, baik interaksi antara si belajar dengan guru, teman-

temannya, media, ataupun dengan berbagai sumber.  

Peran guru dalam pembelajaran yaitu: (1) planner, (2) organizer, (3) 

evaluator (Hernawan, 2007: 7.22). Planner berkaitan dengan peran guru dalam 

merancang atau mendesain kegiatan pembelajaran, (2) organizer berkaitan dengan 

peran guru dalam mengorganisasikan fasilitas dan media pembelajaran yang 
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digunakan untuk memudahkan siswa dalam belajar, (3) evaluator berkaitan 

dengan peran guru dalam melakukan penilaian, baik terhadap kegiatan 

pembelajaran maupun terhadap kemampuan siswa.  

Guru dalam melaksanakan pembelajaran harus mampu berperan sebagai 

planner, organizer dan  evaluator sehingga pembelajaran yang berlangsung akan 

sesuai dengan harapan. Selain itu, guru harus mampu berkomunikasi dengan siswa 

sehingga guru dapat membantu menanamkan sikap positif pada diri siswa. Sikap 

positif tersebut seperti memahami kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri 

siswa, menumbuhkan kepercayaan diri, serta membantu mengungkapkan 

pemikiran dan perasaan siswa. Guru dalam melaksanakan pembelajaran juga harus 

dapat menghargai siswa sebagai suatu pribadi unik yang memiliki sifat-sifat 

tertentu yang khas. Sifat-sifat khas tersebut misalnya kemauan, bakat, minat, 

kemampuan berpikir, dan daya tangkap yang berbeda-beda. Apabila guru dapat 

melaksanakan hal-hal tersebut, maka pembelajaran akan berlangsung dengan baik. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang menciptakan interaksi antara 

siswa, guru dan sumber belajar sehingga memungkinkan siswa memproses 

informasi nyata dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses 

pembelajaran tidak harus ada guru, interaksi dalam pembelajaran bisa terjadi 

antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan berbagai sumber belajar. 

 

2.2.4 Hasil Belajar 

Hernawan (2007: 10.21) menyatakan bahwa hasil belajar mengacu pada 

segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat kegiatan pembelajaran. 
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Menurut Rifa'i dan Anni (2009: 85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Sedangkan Anni 

(2007: 5) menyatakan hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar.  

Bloom, dkk. (1956) dalam Hernawan (2007: 10.23) mengemukakan tiga 

jenis hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif 

berkenaan dengan pengembangan kemampuan otak dan penalaran siswa. Domain 

afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe belajar afektif tampak pada siswa 

dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, 

kebiasaan belajar, motivasi belajar. Hasil belajar psikomotorik tampak dalam 

bentuk keterampilan, kemampuan bertindak dari siswa. Pembagian hasil belajar 

secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sifatnya tidak terpisah secara tegas. 

Hasil belajar yang diperoleh siswa akan dipengaruhi oleh aktivitas 

belajarnya. Selain itu, hasil belajar siswa akan dipengaruhi oleh performansi guru 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu agar mendapatkan hasil belajar yang baik 

maka guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang menitikberatkan pada 

keaktifan siswa. 

Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran guru juga harus memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern berasal dari dalam siswa, misalnya keadaan fisik dan psikologis 

siswa. Faktor ekstern berasal dari luar diri siswa, misalnya sarana dan prasarana 

pembelajaran dan lingkungan. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

telah mendukung maka akan menimbulkan motivasi belajar pada siswa. Siswa 
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akan lebih semangat dan giat dalam mengikuti pembelajaran sehingga hasil belajar 

akan meningkat.  

 

2.2.5 Aktivitas Belajar 

Juliantara (2010) menyatakan aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas 

siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar sedangkan kegiatan psikis 

berupa keterampilan terintegrasi. Menurut Djamarah (2008 : 38) belajar tidak 

berproses dalam kehampaan sehingga tidak pernah ada orang yang belajar tanpa 

melibatkan aktivitas belajar. 

Menurut Rohmah (2012: 265) dalam aktivitas belajar ada beberapa 

prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yaitu pandangan ilmu jiwa 

lama dan modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas belajar 

didominasi oleh guru sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas 

belajar didominasi oleh siswa. 

Aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting di dalam interaksi 

pembelajaran. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas yang 

dilakukan siswa saat pembelajaran akan mengakibatkan terbentuknya 

pengetahuan dan keterampilan yang mengarah pada meningkatnya hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu, guru harus mengupayakan pembelajaran yang mengacu 

pada keaktifan siswa selama proses pembelajaran.  

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu 

indikator adanya motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki 

keaktifan dalam pembelajaran apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: 
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mampu menjawab pertanyaan yang diajukan guru maupun siswa lain, sering 

bertanya kepada guru atau siswa lain, semangat dalam mengerjakan tugas dan 

lain sebagainya. Siswa yang aktif dalam pembelajaran akan mendukung proses 

pembelajaran. Semakin banyak siswa yang aktif dalam suatu kelas, maka kelas 

akan semakin kondusif dalam pembelajaran. Kelas yang kondusif akan membuat 

siswa nyaman dalam belajar sehingga siswa akan termotivasi untuk 

memperhatikan pelajaran dengan baik.  

Berdasarkan pengertian aktivitas belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu atau siswa 

dalam proses belajar yang mendukung proses pembelajaran baik kegiatan yang 

bersifat fisik maupun yang bersifat mental. Belajar tidak akan terjadi jika tidak 

ada aktivitas. 

 

2.2.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar  

 Menurut Piaget (1977) dalam Trianto (2008: 42) tahap-tahap 

perkembangan kognitif yaitu: (1) Sensorimotor, (2) Praoperasional, (3) 

Operasional konkret, (4) Operasi formal.  

 Sensorimotor mulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Kemampuan utama 

pada tahap ini yaitu terbentuknya konsep dan kemajuan gradual dari perilaku 

refleksif ke perilaku yang mengarah pada tujuan. Praoperasional berkisar antara 

usia 2 tahun sampai 7 tahun. Kemampuan utama yang muncul pada tahap ini yaitu 

adanya perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk 

menyatakan objek-objek dunia. Operasi konkrit berkisar antara usia 7 tahun 

sampai 11 tahun. Kemampuan utama yang muncul pada tahap ini yaitu adanya 
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perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. Kemampuan-

kemampuan baru termasuk penggunaan operasi-operasi. Pemikiran tidak lagi 

sentrasi tetapi desentrasi, dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrisan.  Operasi formal berkisar antara usia 11 tahun sampai dewasa. 

Kemampuan utama yang muncul pada tahap ini yaitu pemikiran yang abstrak dan 

murni simbolis mungkin dilakukan.  

Usia siswa SD berkisar antara 7 sampai 12 tahun. Dengan demikian 

sebagian besar siswa tersebut tergolong dalam tahap perkembangan operasional 

kongkrit. Welton dan Mailan (1981) dalam (Soewarso 2010: 46) menyatakan 

bahwa ciri umum tahap operasional konkrit diantaranya adalah pemikiran anak 

masih terbatas mengenai benda konkrit dan akan kesulitan apabila 

menggeneralisasikan lebih dari itu.  

Dalam pembelajaran menulis puisi menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL), siswa akan mengamati secara langsung objek yang 

dijadikan tema atau gagasan puisi. Pembelajaran tersebut sesuai dengan tahap 

perkembangan operasional kongkrit siswa SD karena siswa mengamati benda 

konkrit yang ada di lingkungan sekolahnya. Siswa mendapatkan berbagai gagasan 

dan inspirasi dari hasil pengamatan langsung sehingga keterampilan menulis puisi 

siswa juga semakin meningkat. 

 

2.2.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Manusia saat melakukan komunikasi dengan manusia lainnya dalam 

kehidupan sehari-hari menggunakan alat atau sarana yang disebut bahasa. Bahasa 

merupakan salah satu alat komunikasi, alat untuk mengungkapkan gagasan dan 
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alat untuk mengekspresikan diri yang digunakan masyarakat sejak peradaban 

dunia ini mulai ada (Santosa, 2008: 5.3). Menurut Tarigan (1981: 1) dalam Doyin 

dan Wagiran (2009: 12) menulis, membaca, menyimak, dan berbicara merupakan 

suatu keterampilan berbahasa. Semakin sering berlatih dengan cara yang benar, 

akan semakin terampil pula dalam berbahasa. 

Secara universal pengertian bahasa adalah suatu bentuk ungkapan yang 

bentuk dasarnya ujaran. Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung 

beberapa sifat yakni sistematis, mana suka, ujar, manusiawi, dan komunikatif 

(Santosa, 2008: 1.2).  Disebut sistematis karena bahasa diatur oleh suatu sistem 

yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Bahasa disebut mana suka karena karena 

unsur-unsur  bahasa yang dipilih secara acak tanpa dasar. Bahasa disebut juga 

ujaran karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi walaupun kadang ada 

juga dalam bentuk media tulisan. Disebut manusiawi karena bahasa digunakan 

oleh manusia bukan digunakan oleh makhluk lain. Bahasa disebut sebagai alat 

komunikasi karena berfungsi sebagai penyatu keluarga, masyarakat, bangsa dalam 

segala kegiatan.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk menggali kemampuan 

belajar siswa dan pengalaman berbahasa siswa. Pembelajaran bahasa adalah proses 

memberi rangsangan belajar berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai 

kemampuan berbahasa (Santosa, 2008: 5.18). 

Usia sekolah dasar merupakan masa yang tepat untuk pembelajaran 

berbahasa. Dalam pembelajaran berbahasa di SD dimulai dari kalimat-kalimat 

minim, kalimat inti, kalimat sederhana, kalimat tunggal di kelas rendah kemudian 

meningkat mempelajari kalimat luas, kalimat majemuk, kalimat transformasi 
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sampai anak merangkai kalimat menjadi sebuah wacana sederhana (Santosa, 2008: 

5.19).   

Berdasarkan uraian tentang pembelajaran Bahasa Indonesia di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia adalah upaya pembelajaran 

bahasa kepada siswa supaya mempunyai kemampuan berbahasa. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia sebaiknya dilakukan sedini mungkin karena bahasa digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. 

 

2.2.8 Pembelajaran Sastra Anak di Sekolah Dasar 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang: (1) sastra anak dan (2) puisi. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

2.2.8.1 Sastra Anak 

Wellek (1989) dalam Santosa (2007: 8.3) menyatakan bahwa kata sastra 

anak merupakan dua patah kata yang dirangkai menjadi satu kata yaitu kata sastra 

dan kata anak. Kata sastra berarti karya seni imaginatif dengan unsur estetisnya 

dominan yang bermedium bahasa. Kata anak diartikan sebagai manusia yang 

masih kecil. Pengertian anak yang dimaksud tentunya bukan balita dan bukan pula 

remaja. Melainkan anak yang masih berumur antara 6-13 tahun, usia anak sekolah 

dasar.  

Norton (1988) dalam Djuanda (2006: 53) mengungkapkan bahwa satra 

anak-anak adalah “sastra yang mencerminkan perasaan, dan pengalaman anak-

anak yang dapat dilihat dan dipahami melalui mata anak-anak (through the eyes of 

a child)”.  
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Jadi, istilah sastra anak dapat diartikan sebagai karya seni yang imajinatif 

dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun 

tertulis, berisi tentang dunia anak-anak, yang secara khusus dapat dipahami dan 

dilihat melalui mata anak-anak.  

Menurut Santosa (2008: 8.5) seperti halnya karya sastra secara umum, jenis 

sastra anak juga terdapat bentuk prosa, puisi dan drama. Jenis prosa dan puisi 

sastra anak adalah yang paling banyak ditulis orang. Sementara itu, jenis karya 

drama anak sangat jarang ditulis dan bukan berarti tidak ada.   

Menurut Endraswara (2002) dalam Santosa (2008: 8.10) fungsi satra anak 

yaitu membentuk kepribadian dan menuntun kecerdasan emosi anak. 

Perkembangan emosi anak akan dibentuk melalui karya sastra yang dibacanya. 

Setelah menikmati karya sastra, anak secara alamiah akan terbentuk 

kepribadiannya, memahami kelebihan dan kekurangan diri, serta emosi anak 

secara wajar akan terkendali.  

Selain itu, sastra anak berfungsi sebagai pendidikan dan hiburan. Fungsi 

pendidikan pada satra anak memberi banyak informasi tentang suatu hal, memberi 

banyak pengetahuan, memberi keterampilan anak serta pendidikan moral pada 

anak. Fungsi hiburan sastra anak memberi kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan 

pada diri anak. Ketika membaca dan menghayati sastra anak, anak akan 

memperoleh hiburan yang menyenangkan dari bacaan tersebut. 

 

2.2.8.2  Puisi 

Secara etimologi, istilah puisi berasal dari Bahasa Yunani poeima 

‘membuat’ atau poeisis ‘pembuatan’, dan dalam Bahasa Inggris disebut poem atau 
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poetry (Amminudin 2011: 134). Puisi diartikan ‘membuat’ dan ‘pembuatan’ 

karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu dunia 

tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana tertentu¸ baik fisik 

maupun batiniah. “Puisi adalah pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran 

(menafsirkan) dalam bahasa berirama (bermentrum) (as the interpretive 

dramatization of experience in metrical language)” (Altenbernd 1970 dalam 

Pradopo 2007: 5).  

Menurut Pradopo (2007: 7) puisi itu mengekspresikan pemikiran yang 

membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi pancaindera dalam susunan 

berirama. Menurut Tirtawirya (1980) dalam Syahputri (2010) mengatakan bahwa 

puisi merupakan ungkapan secara implisit dan samar, dengan makna yang tersirat, 

dimana kata-katanya condong pada makna konotatif. Sedangkan menurut 

Aminuddin (2011: 197) puisi adalah keindahan dan kehikmahan. Puisi mampu 

memberikan kesenangan atau hiburan kepada pembaca. Puisi juga mampu 

memberikan manfaat bagi pembaca dalam rangka membentuk pandangan 

hidupnya.  

Para penyair baru (modern) menulis puisi tanpa mempedulikan ikatan-

ikatan formal seperti puisi lama (Pradopo, 2007: 312). Walaupun tidak 

mempedulikan aturan formal namun hasil karya para penyair baru tersebut masih 

disebut puisi. Hal ini disebabkan karena bentuk-bentuk formal tersebut merupakan 

sarana kepuitisan saja, bukan hakikat puisi. Penyair dapat menulis dan 

mengkombinasikan sarana-sarana kepuitisan yang disukainya. Para penyair baru 

memilih sarana kepuitisan berupa diksi atau pilihan kata yang tepat. Sarana 

kepuitisan yang berupa sajak akhir masih dipergunakan. Sajak akhir yang 
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dipergunakan tidak harus berupa pola bunyi yang teratur dan tetap. Selain itu, 

sajak akhir terjadi secara spontan serta tidak direkayasa. 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi adalah 

bentuk karya sastra yang bersifat imaginatif dan penafsiran serta dalam 

pembuatannya menggunakan kata-kata yang indah. Puisi berisi curahan hati 

penulisnya sehingga bisa menceritakan kesedihan, kesenangan ataupun perasaan 

yang lain sesuai dengan apa yang penulis rasakan. Puisi juga berisi sebuah pesan 

atau amanat yang ingin disampaikan. 

 

2.2.9 Keterampilan Menulis  

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai: (1) pengertian menulis, (2) 

pengertian menulis puisi, (3) pembelajaran menulis puisi, (4) penilaian 

pembelajaran menulis puisi. Uraian selengkapnya sebagai berikut:  

2.2.9.1 Pengertian Menulis 

Keterampilan berbahasa tulis terdiri dari keterampilan membaca dan 

menulis. Menulis dapat dianggap sebagai proses maupun suatu hasil. Menulis 

merupakan salah satu keterampilan yang dipergunakan dalam komunikasi secara 

tidak langsung (Doyin dan Wagiran 2009: 12). Menurut Yunus (2011: 1.3) 

menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Santosa (2007: 6.14) menyatakan bahwa menulis merupakan kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Dengan tulisan seseorang 

dapat mengungkapkan perasaan hati mengenai apa yang dilihat dan dirasakannya. 

Menurut Lado (1979: 143) dalam Tarigan (2008: 22) menulis ialah menurunkan 
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atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang 

grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu.  

Berdasarkan pengertian menulis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

menulis adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan suatu 

tulisan yang dapat digunakan sebagai media komunikasi atau penyampaian pesan. 

Seseorang dapat mengungkapkan perasaan hati mengenai apa yang dilihat dan 

dirasakannya melalui tulisan. 

2.2.9.2 Pengertian Menulis Puisi 

Pradopo (2007: 12) menyatakan bahwa menulis puisi merupakan suatu 

aktivitas yang bersifat pencurahan jiwa. Pencurahan jiwa tersebut harus padat, 

maksudnya makna yang disampaikan puisi tidak bersifat menguraikan. Sedangkan 

menurut Altenberd (1970) dalam Pradopo (2007: 316) menulis puisi itu 

merupakan aktivitas pemadatan. Tidak semua hal diceritakan dalam puisi. Hal 

yang dikemukakan dalam puisi hanyalah inti masalah, inti peristiwa atau inti 

cerita. 

Aminuddin (2011: 180) menyatakan bahwa penulisan atau penciptaan puisi 

sering kali dipengaruhi oleh pandangan tentang kesastraan pada suatu zaman. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antara puisi-puisi yang ditulis oleh 

kelompok angkatan pujangga baru dengan puisi-puisi yang ditulis oleh kelompok 

angkatan ’45. Puisi-puisi yang ditulis oleh sastrawan angkatan pujangga baru 

merupakan cermin atau potret dari objek penciptaan. Selain itu, angkatan pujangga 

baru dalam menulis puisi mengutamakan kedalaman rasa karena bagi mereka puisi 

harus diciptakan dari perasaan yang paling dalam. Angkatan ’45 memiliki 
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pandangan yang berbeda tentang kesastraan dalam .mewujudkan puisi-puisinya. 

Bagi Angkatan ’45, puisi bukanlah potret, melainkan luapan batin itu sendiri.  

Menulis puisi merupakan cara mengungkapkan pikiran, perasaan, 

informasi, dan fakta dari diri seseorang melalui bahasa yang indah dan puitis. 

Pradopo (2007: 13) menyatakan bahwa kepuitisan dalam puisi dapat dicapai 

dengan berbagai  cara misalnya: dengan susunan bait, pemilihan kata, bahasa 

kiasan, bunyi persajakan, gaya bahasa dan sebagainya.  

Selain memperhatikan aspek kepuitisan, ketika menulis puisi juga harus 

memperhatikan tema dan pilihan kata. Hal pertama yang dilakukan sebelum 

menulis puisi adalah menentukan tema puisi terlebih dahulu. Tema merupakan 

dasar dari makna atau pesan yang ingin disampaikan. Pilihan kata yang tepat 

digunakan agar makna atau pesan puisi dapat tersampaikan dengan baik. Selain 

itu, ketika menulis puisi hendaknya menggunakan perasaan yang paling dalam 

karena menulis puisi adalah kegiatan mencurahkan isi hati. Perasaan yang ada di 

dalam hati diungkapkan ke dalam bentuk baris-baris puisi kemudian 

dikembangkan menjadi bait-bait puisi. Setelah puisi jadi, jangan lupa untuk 

memberi judul yang sesuai dengan isi puisi. 

Agar bisa menulis puisi yang baik, dapat dilakukan dengan mengenal jenis 

puisi yang ada. Berdasarkan zamannya, puisi ada dua yaitu puisi lama dan puisi 

baru (Ihwah, 2012). Puisi lama adalah puisi yang masih terikat dengan aturan-

aturan formal seperti rima, jumlah baris, irama dan aturan-aturan lainnya. 

Sedangkan puisi baru atau yang sering disebut puisi modern adalah puisi yang 

tidak terikat pada aturan-aturan yang formal seperti rima, jumlah baris, irama dan 

aturan-aturan lainnya. Puisi yang banyak ditulis pada zaman sekarang adalah puisi 



31 
 

 
 

modern sehingga dalam menulis puisi tidak terikat aturan seperti rima, jumlah 

baris, irama dan aturan-aturan lainnya.  

Banyak orang menganggap bahwa menulis puisi merupakan suatu bakat, 

sehingga orang yang tidak mempunyai bakat tidak akan bisa menulis puisi. 

Anggapan seperti itu tidak sepenuhnya benar. Seseorang bisa saja terampil menulis 

puisi dengan giat berlatih karena sesungguhnya menulis puisi merupakan sebuah 

keterampilan. Semakin giat berlatih menulis puisi maka akan semakin terampil 

pula dalam menulis puisi.  

2.2.9.3 Pembelajaran Menulis Puisi 

Menulis puisi merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki siswa 

SD, seperti tertera dalam standar kompetensi KTSP kelas V tahun 2006. Standar 

kompetensi tersebut yaitu siswa diharapkan  mampu  mengungkapkan  pikiran,  

perasaan  dan  fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan dan puisi. 

Menulis puisi berbeda dengan menulis prosa. Namun bukan berarti tidak 

ada persamaan sama sekali. Ada beberapa persamaan menulis puisi dengan 

menulis prosa. Persamaan tersebut diantaranya terdapat pada tujuan dari menulis 

karya sastra tersebut. Baik menulis puisi maupun menulis prosa sama-sama 

bertujuan untuk menyampaikan pesan tertentu. Selain itu, ketika menulis prosa, 

perlu ditentukan tema atau gagasan terlebih dahulu sebelum dikembangkan. 

Demikian pula dengan menulis puisi, perlu ditentukan tema atau gagasan 

pokoknya terlebih dahulu.  

Menurut Pradopo (2007: 312) para penyair baru, menulis puisi tanpa 

mempedulikan ikatan-ikatan formal seperti puisi lama. Hal ini disebabkan di 

dalam puisi modern terkandung hakikat puisi yang tidak berupa sajak, jumlah 
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baris, ataupun jumlah kata pada tiap barisnya. Puisi yang ditulis siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi termasuk dalam puisi modern. Dalam pembelajaran 

menulis puisi, hal pertama yang perlu diperhatikan siswa adalah menentukan 

gagasan atau tema puisi. Tema puisi harus ditentukan terlebih dahulu karena tema 

puisi dijadikan sebagai acuan untuk mengemukakan isi hati penulis puisi. Isi hati 

penulis puisi meliputi pikiran, perasaan, sikap, dan maksud atau tujuan. Tema puisi 

dapat diperoleh dari lingkungan sekitar.  

Setelah menentukan gagasan pokok atau tema, siswa mulai menulis puisi. 

Gagasan pokok atau tema yang telah ditentukan dikembangkan menjadi baris-baris 

dalam puisi. Baris-baris dikembangkan menjadi bait puisi. Selain itu, perlu juga 

diperhatikan pilihan kata yang tepat agar makna yang terkandung dalam puisi 

dapat tersampaikan dengan baik. Penggunaa persamaan bunyi atau rima akan 

menjadikan puisi yang ditulis terdengar lebih indah. Setelah selesai menulis puisi, 

siswa hendaknya menyunting puisi terlebih dahulu supaya puisi yang dihasilkan 

lebih baik. Keterampilan menulis puisi adalah sebuah proses, semakin sering 

berlatih akan semakin meningkat pula. Selain berlatih, siswa hendaknya banyak 

membaca contoh-contoh puisi sehingga pengetahuan siswa tentang puisi akan 

lebih baik lagi.  

2.2.9.4  Penilaian Pembelajaran Menulis Puisi 

Menurut Aminuddin (2011: 136) bila ditinjau berdasarkan unsur 

pembentuknya, puisi terdiri atas dua unsur, yakni (1) bangun struktur dan (2) lapis 

makna. Bangun struktur puisi adalah unsur pembentuk puisi yang dapat diamati 

secara visual. Unsur tersebut meliputi: (1) bunyi, (2) kata, (3) larik atau baris, (4) 

bait dan (5) tipografi. Sedangkan lapis makna yaitu unsur yang tersembunyi 
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dibalik bangun struktur. Unsur lapis makna terdiri dari: (1) sense, (2) subject 

matter, (3) feeling, (4) tones, (5) total of meaning, (6) theme serta intention.  

Bunyi dalam puisi berkaitan dengan rima dan irama. Rima ialah persamaan 

bunyi awal, akhir atau awal-akhir pada baris puisi. Irama adalah berkaitan dengan 

keras lembutnya suara, panjang pendeknya suara, dan tinggi rendahnya suara. 

Pilihan kata dalam puisi harus tepat agar makna puisi dapat tersampaikan. Kata 

dalam puisi berdasarkan bentuk dan isinya dibedakan menjadi lambang, utterance 

atau indice, dan simbol. Lambang yaitu bila kata-kata mengandung makna dalam 

kamus sehingga acuan maknanya tidak menunjuk pada berbagai macam 

kemungkinan lain. Utterance atau indice yaitu kata-kata yang mengandung makna 

sesuai dengan keberadaan dalam konteks pemakaian. Simbol yaitu bila kata-kata 

tersebut mengandung makna ganda (makna konotatif) sehingga untuk 

memahaminya harus menafsirkan terlebih dahulu. Larik atau baris dalam puisi 

adalah satuan yang pada umumnya lebih besar dari kata dan telah mendukung 

satuan makna tertentu. Baris dalam puisi hendaknya mengalami pemadatan dan 

keefektifan bahasa. Baris-baris puisi membentuk bait puisi. Bait puisi adalah 

satuan yang lebih besar dari baris puisi. Peranan bait dalam puisi adalah untuk 

membentuk suatu kesatuan makna. Selain itu, bait berperan dalam menekankan 

suatu gagasan. 

Sense adalah sesuatu yang diciptakan atau digambarkan penyair lewat 

puisi. Sense memberi gambaran umum tentang makna puisi. Subject matter adalah 

pokok pikiran yang dikemukakan penyair lewat puisi yang ditulis. Feeling adalah 

sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkan dalam puisi. Tone adalah 

sikap penyair terhadap pembaca sejalan dengan pokok pikiran yang ditampilkan 
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dalam puisi. Totalitas makna adalah keseluruhan makna yang terdapat dalam suatu 

puisi. Theme atau tema adalah ide dasar dari suatu puisi yang menjadi inti dari 

keseluruhan makna dalam puisi.  

Seseorang yang akan menulis puisi hendaknya memahami unsur bangun 

dan lapis makna puisi sehingga akan lebih memahami tentang puisi. Dalam 

penelitian ini, penilaian menulis puisi mengacu pada kedua unsur tersebut namun 

tidak semua aspek dalam unsur-unsur tersebut digunakan dalam penilaian. Peneliti 

mengambil beberapa aspek yang sesuai dengan pembelajaran menulis puisi di 

kelas V sekolah dasar. Selain itu, disesuaikan juga dengan tingkat usia anak 

sekolah dasar. Aspek yang digunakan dalam penilaian menulis puisi meliputi: (1) 

kesesuaian judul, (2) isi puisi, (3) pilihan kata, dan (4) rima. Menurut Rofi’uddin 

dan Zuhdi (2001: 191) jika penilaian dilakukan per aspek, maka pedoman berikut 

dapat digunakan: (1) tentukan aspek-aspek yang akan dinilai, (2) tentukan bobot 

yang akan diberikan untuk setiap aspek yang akan dinilai. 

 

2.2.10 Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

Pada bagian pendekatan Contextual Teaching and Learning ini, akan 

dijelaskan secara rinci tentang: (1) pengertian pendekatan Contextual Teaching 

and Learning, (2) komponen-komponen pendekatan Contextual Teaching and 

Learning,  (3) langkah-langkah pendekatan Contextual Teaching and Learning. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

2.2.10.1 Pengertian Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

Nurhadi (2004:) dalam Hairuddin (2007: 4-2) menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar pada saat guru menghadirkan 
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dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupannya 

sehari-hari. Berawal dari konsep ini diharapkan hasil pembelajaran akan lebih 

bermakna. Menurut Trianto (2008: 10) pendekatan Contextual Teaching and 

Learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga dapat mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Sementara itu, Johnson (2010: 20) menyatakan bahwa CTL memungkinkan 

siswa membangun makna yang berkualitas dengan cara menghubungkan isi mata 

pelajaran akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan 

makna. Dewey (1959) dalam Barak (2008: 15) menyatakan bahwa: 

 “The concept of contextual learning, which means relating what is 
learned in school to children's experiences and interests and to real-
world situations. According to this approach, students are motivated 
to make connections between knowledge and its applications to 
their lives as family members, citizens, and workers”. 
 

  Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Contextual Teaching and 

Learning memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan 

penerapananya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga, warga 

negara dan pekerja, dan untuk memberi kesempatan bekerja keras. 

Berns and Erickson (2001) dalam Hudson (2007: 1) menyatakan 

pengertian CTL yaitu: 

“Contextual teaching and learning that helps teachers relate subject 
matter content to real world situations; and motivates students to 
make connections between knowledge and its applications to their 
lives as family members, citizens, and workers; and engage in the 
hard work that learning requires”. 
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Dari pernyataan tersebut Contextual Teaching and Learning membantu 

guru mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja, 

serta terlibat dalam belajar yang membutuhkan kerja keras. 

Menurut Rusman (2011: 190) melalui pendekatan kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning), mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru 

kepada siswa dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas 

dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa 

untuk mencari kemampuan bisa hidup (life skills) dari apa yang dipelajari.  

Contextual Teaching and Learning merupakan  konsep  belajar yang 

menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa akan menggunakan pengalaman dan pengetahuan 

yang dimiliki sebelumnya, untuk membangun pengetahuan baru. Dalam hal ini, 

guru akan mengaitkan materi yang diajarkan kepada siswa dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Materi yang diajarkan kepada siswa akan menjadi berarti ketika 

siswa mempelajari materi tersebut melalui kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

yang berlangsung juga menjadi lebih bermakna karena siswa merasa pembelajaran 

yang dilakukan dekat dengan kehidupan mereka. Contextual Teaching and 

Learning merupakan konsep belajar yang mengaitkan pembelajaran dengan 

lingkungan sekitar siswa. Dalam hal ini, guru ketika melaksanakan pembelajaran 

tidak harus selalu di dalam kelas. Pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas 

misalnya di sekitar lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran di luar kelas, siswa  

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung.  
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2.2.10.2 Komponen-Komponen Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

Trianto (2008: 25) menyatakan ada tujuh komponen utama dalam 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Tujuh komponen utama 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning yaitu: kontruktivisme 

(Constructivism), inkuiri (Inquiry), bertanya (Questioning), masyarakat belajar 

(Learning Community),  pemodelan (Modeling), refleksi (Reflection), penilaian 

otentik (Authentic Assesment). Penjelasan ringkasnya sebagai berikut: 

 Kontruktivisme (Constructivism) merupakan salah satu landasan teoritik 

pendidikan modern termasuk Contextual Teaching and Learning. Kontruktivisme 

menekankan pada pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka 

lewat keterlibatan aktif proses belajar-mengajar. Proses pembelajaran lebih 

diwarnai student centered daripada teacher centered. 

Inkuiri (Inquiry) merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning. Pengetahuan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan dari hasil mengingat melainkan suatu hasil dari menemukan sendiri. Guru 

harus merancang suatu kegiatan pembelajaran yang merujuk pada penemuan 

apapun materi yang diajarkan.  

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari bertanya 

(Questioning). Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Kegiatan 

bertanya dilakukan ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam kelompok, ketika 

menemui kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya. 

Dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual guru disarankan selalu 

melaksanakan pembelajaran berkelompok yang anggotanya bersifat heterogen. 
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Dalam masyarakat belajar (Learning Community), siswa yang pandai mengajari 

yang lemah, yang tahu memberitahu yang belum tahu, yang cepat menangkap 

membantu temannya yang lambat, yang mempunyai gagasan segara memberi usul. 

Dalam masyarakat belajar, dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam 

komunikasi pembelajaran saling belajar satu sama lain. Kegiatan belajar bisa 

terjadi apabila semua pihak mau saling mendengarkan. 

Dalam kegiatan pembelajaran CTL, guru perlu melakukan pemodelan 

(Modeling). Guru harus memberi contoh tentang bekerja sesuatu sebelum siswa 

melakukan tugas tersebut. Pemodelan dapat dijadikan alternatif untuk 

mengembangkan pembelajaran. Dalam pembelajaran keterampilan atau 

pengetahuan tertentu perlu ada model yang bisa ditiru. Pemodelan dapat dirancang 

dengan melibatkan siswa. Seorang bisa ditunjuk untuk memodelkan sesuatu 

berdasarkan pengalaman yang dialami. 

Refleksi (Reflection) merupakan cara berpikir mengenai apa yang telah 

dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan. Pada 

akhir pembelajaran guru menyisakan waktu untuk mengadakan refleksi 

pembelajaran. Guru membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. 

Tahap terakhir dari pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

adalah penilaian. Penilaian adalah proses pengambilan data yang bisa memberi 

gambaran perkembangan belajar  siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa 

harus diketahui oleh guru agar dapat mengetahui bahwa siswa mengalami proses 

pembelajaran dengan baik. Peniaian otentik (Authentic Assesment) dilakukan 

selama proses pembelajaran sehingga tidak hanya mengacu pada hasil belajar.   
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2.2.10.3 Langkah-Langkah Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

 Suatu kelas dikatakan telah menerapkan pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning apabila terdapat 7 komponen Contextual Teaching and Learning 

dalam pembelajaran. Secara garis besar langkah-langkah penerapan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1) Kembangkan pemikiran siswa bahwa anak akan belajar 
lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan 
mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 
barunya. 

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua 
topik Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.  

3) Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-
kelompok). 

4) Hadirkan pendekatan sebagai contoh pembelajaran. 
5) Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 
6) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara 

(Depdiknas 2006: 6 dalam Trianto 2008: 26) 
 

Sedangkan Hairuddin (2007: 4-4) menyatakan secara garis besar langkah-

langkah penerapan Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih 
bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, 
dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 
barunya. (komponen konstruktivisme).  

2. Laksanakan kegiatan menemukan sendiri untuk mencapai 
kompetisi yang diinginkan. (komponen inkuiri).  

3. Kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. 
(komponen bertanya).  

4. Ciptakan masyarakat belajar, kerja kelompok. (komponen 
masyarakat belajar).  

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. (komponen 
pemodelan).  

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan, agar peserta didik merasa 
bahwa hari ini mereka belajar sesuatu. (komponen refleksi).  

7. Lakukan penilaian yang autentik dari berbagai sumber dan 
cara. (komponen asesmen autentik). 
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2.3  Kerangka Berpikir 

Guru seharusnya dapat merancang pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa. Namun, dalam kenyataannya banyak guru yang belum mampu merancang 

pembelajaran yang demikian. Hal tersebut juga terjadi dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal khususnya materi 

menulis puisi. Proses pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 

Randugunting 6 Kota Tegal masih terpusat pada guru. Dalam kegiatan 

pembelajaran guru belum menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran 

yang bervariasi sehingga menyebabkan siswa kurang tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, siswa juga menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. 

Kurang terlibatnya siswa dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. 

Siswa kurang diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan 

yang ada di sekitar sekolah karena pembelajaran selalu dilakukan di dalam kelas. 

Dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi siswa hanya diberi penjelasan dan 

contoh tentang puisi kemudian diberi tugas untuk menulis puisi dengan 

kemampuannya  sendiri. Dalam hal ini, guru kurang memberikan peluang kepada 

siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui kehidupan nyata.  

 Dengan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL), memungkinkan siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri sehingga 

membuat siswa aktif dan pembelajaran yang berlangsung akan terpusat pada 

siswa. Dalam proses pembelajaran guru mengaitkan materi ajar dengan dunia 

nyata siswa misalnya mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar siswa 
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sehingga belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas tapi bisa dimana saja di 

sekitar lingkungan siswa. Dengan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL), siswa diajak melakukan kegiatan pengamatan langsung 

kepada objek di lingkungan sekitar yang akan dijadikan tema dalam menulis puisi 

kemudian siswa menulis puisi. Siswa mendapatkan berbagai gagasan dan inspirasi 

dari hasil pengamatan langsung sehingga keterampilan menulis puisi siswa juga 

semakin meningkat. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Dari latar belakang dan kajian pustaka di atas maka penulis merumuskan 

hipotesis tindakan yaitu pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas 

V di SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian. Metode penelitian diuraikan dalam subbab yang meliputi 

rancangan penelitian, prosedur/langkah-langkah PTK, siklus penelitian, subjek 

penelitian, tempat penelitian, faktor yang diselidiki, data, teknik pengumpulan 

data, instumen penelitian, teknik analisis data, serta indikator keberhasilan dalam 

penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Arikunto (2010: 2) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dalam sebuah kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan 

dalam bentuk siklus berulang yang di dalamnya terdapat empat tahapan kegiatan 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimulai dengan siklus 

pertama yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Apabila telah diketahui letak keberhasilan dan hambatan tindakan yang 

dilaksanakan pada siklus pertama maka peneliti menentukan rencana untuk siklus 

kedua. Kegiatan pada siklus kedua berupa kegiatan yang sama dengan kegiatan 

sebelumnya, namun kegiatan pada siklus kedua berupa perbaikan dari siklus 

pertama. Tambahan perbaikan ditujukan untuk memperbaiki hambatan dan 

kesulitan yang ditemukan pada siklus pertama. Jika dalam dua siklus indikator 
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kinerja yang dirumuskan telah memenuhi kriteria keberhasilan, maka cukup 

dilakukan penyimpulan dan pemaknaan hasil tanpa harus menambah siklus.  

Menurut  Arikunto (2010: 74) siklus PTK dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Bagan 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

3.2 Prosedur/Langkah-Langkah PTK 

Prosedur/langkah-langkah penelitian tindakan kelas yaitu: (1)  penetapan 

fokus masalah penelitian, (2) pelaksanaan siklus, (3) analisis data, (4) perencanaan 

tindak lanjut, (5) akhir tindakan. Uraian selengkapnya sebagai berikut:  

3.2.1 Penetapan Fokus Masalah Penelitian  

Penelitian tindakan kelas dimulai dari kesadaran akan adanya masalah di 

dalam kelas. Permasalahan yang diambil dalam penelitian tindakan kelas harus 
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benar-benar merupakan masalah yang perlu dipecahkan serta memberi manfaat. 

Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, 

hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Masalah-masalah tersebut selanjutnya 

diidentifikasi dan disusun menurut skala prioritas. Permasalahan yang dipilih 

untuk penelitian adalah permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi. 

Permasalahan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut agar peneliti dapat 

mengenali masalah-masalah tersebut secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil 

identifikasi dan analisis masalah, selanjutnya peneliti merumuskan masalah yang 

akan dipecahkan. Masalah hendaknya dirumuskan secara jelas dengan disertai 

penyebab munculnya masalah agar peneliti dapat merencanakan tindakan untuk 

memecahkan masalah secara tepat. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Siklus 

Setelah menetapkan fokus masalah, tahap selanjutnya adalah 

melaksanakan siklus penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan siklus penelitian 

tindakan kelas terdiri dari  empat tahap kegiatan yaitu: perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi.  

Perencanaan tindakan yang dilakukan hendaknya sesuai dengan hakikat 

masalah dan mempertimbangkan penyebab timbulnya masalah tersebut. Kegiatan 

yang dilakukan dalam perencanaan tindakan meliputi: (1) menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaan, (2) menyusun media pembelajaran, (3)menyusun 

instrumen penelitian, serta (4) menyusun alat penilaian. Perencanaan harus 

dilakukan dengan sebaik mungkin. Semakin baik perencanaan yang dilakukan 

maka hasil yang diperoleh  akan semakin optimal. 
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Setelah semua kegiatan perencanaan tindakan selesai, maka kegiatan yang 

telah dirancang  tersebut akan diterapkan dalam tindakan di kelas. Pelaksanaan 

tindakan harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar hasil yang diperoleh 

menjadi optimal. Selain itu, peneliti harus berusaha menerapkan tindakan sesuai 

dengan perencanaan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti juga melakukan pengamatan dan 

refleksi atas tindakan yang sedang berlangsung. 

Pengamatan merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa atau 

kegiatan yang terjadi selama tindakan berlangsung. Data hasil pengamatan 

dikumpulkan melalui lembar pengamatan. Hal yang perlu diamati dalam 

penelitian meliputi aktivitas belajar siswa serta performansi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pengamatan dilakukan dari awal hingga 

akhir pembelajaran.  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Refleksi dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan. Setelah tindakan tersebut dikaji kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi 

digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran di kelas selama penelitian berlangsung.  

 

3.2.3 Analisis Data  

Setelah siklus dilakukan maka akan diperoleh data penelitian. Data 

penelitian kemudian dikumpulkan. Sesudah data terkumpul maka dilakukan 

analisis data. Jika peneliti tidak menganalisis data maka data yang telah 
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dikumpulkan tidak akan memiliki nilai ilmiah yang bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan.  Analisis data dalam penelitian tindakan kelas merupakan  suatu 

kegiatan mencermati, menguraikan dan mengkaitkan setiap informasi/data  yang 

diperoleh dengan kondisi awal, proses belajar dan hasil pembelajaran. Analisis 

data harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil 

analisis data dipaparkan sebagai hasil penelitian tindakan kelas.  

 

3.2.4  Perencanaan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil refleksi, peneliti dapat mengakhiri siklus atau 

melanjutkan ke siklus berikutnya. Jika masalah utama yang dirumuskan pada awal 

penelitian belum terpecahkan maka harus melanjutkan ke siklus berikutnya. 

Apabila melanjutkan ke siklus berikutnya maka peneliti perlu membuat rencana 

tindakan (perencanaan tindak lanjut) atas dasar hasil refleksi pada siklus 

sebelumnya. Dengan demikian terdapat hubungan fungsional antara siklus satu 

dengan siklus selanjutnya.  

 

3.2.4 Akhir Tindakan (Penyusunan Laporan) 

Jika penelitian telah dianggap mampu memecahkan masalah yang terjadi, 

maka peneliti perlu menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Rincian dari tiap 

bagian laporan penelitian tindakan kelas adalah: (1) abstrak, (2) pendahuluan, (3) 

kajian, (4) pelaksanaan penelitian, (5) hasil penelitian dan pembahasan, (6) 

kesimpulan dan saran, (7) lampiran dan (8) daftar pustaka (Arikunto dkk, 2010: 

82).  
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Pada bagian abstrak berisi ringkasan hal-hal pokok tentang permasalahan, 

khususnya rumusan masalah, tujuan penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas, dan hasil penelitian. Pada bagian pendahuluan memuat tentang 

latar belakang masalah, data awal tentang permasalahan, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, pemecahan masalah serta tujuan dan 

manfaat penelitian. Bagian laporan penelitian tindakan kelas selanjutnya adalah 

kajian pustaka. Kajian pustaka menguraikan teori yang terkait dengan penelitian 

serta temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka diakhiri 

dengan hipotesis tindakan. 

Bagian laporan penelitian tindakan kelas setelah kajian pustaka adalah 

pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian berisi tentang pelaksanaan tiap 

siklus meliputi: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan serta refleksi. 

Bagian laporan penelitian tindakan kelas yang paling penting adalah hasil 

penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan memberikan 

gambaran secara menyeluruh tentang hasil penelitian. Hasil penelitian dari tiap 

siklus dapat disajikan dalam bentuk grafik atau tabel dengan diberi penjelasan 

tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi.  

Pada bagian kesimpulan dan saran menyajikan tentang simpulan hasil 

penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Setelah menyusun kesimpulan dan saran maka peneliti 

menyusun lampiran. Pada bagian lampiran berisi tentang hal-hal yang perlu 

dilampirkan seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, data penelitian, serta bukti 

pelaksanaan penelitian. Bagian akhir dari laporan penelitian tindakan kelas adalah 
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daftar pustaka. Daftar pustaka memuat sumber pustaka yang digunakan dalam 

penelitian. Sumber pustaka bisa berasal dari buku maupun sumber internet.  

 

3.3  Siklus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan, pertemuan pertama digunakan untuk pembelajaran dan pada 

pertemuan kedua, satu jam pelajaran digunakan untuk pembelajaran kemudian 

satu jam pelajaran digunakan untuk tes formatif. Setiap pertemuan membutuhkan 

waktu 2 x 35 menit. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I dan siklus II. Uraian selengkapnya sebagai berikut:  

3.3.1 Siklus I 

Siklus I terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk 

pembelajaran dan pada pertemuan kedua, satu jam pelajaran digunakan untuk 

pembelajaran kemudian satu jam pelajaran digunakan untuk tes formatif. Kegiatan 

pada siklus I terdiri dari empat tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.3.1.1 Perencanaan 

Peneliti menyusun perencanaan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan. Kegiatan tersebut meliputi: (1) menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, (2) menyusun media pembelajaran, (3) menyusun lembar observasi 

aktivitas siswa dan performansi guru, (4) menyusun instrumen tes (5) menentukan 

prosedur penilaian, dan (6)  mempersiapkan alat dokumentasi. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa dan soal tes formatif pada 

siklus I dapat dibaca pada lampiran 12, 13 dan 15 
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3.3.1.2 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti menerapkan pendekatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam proses pembelajaran. Tindakan 

ini terdiri dari tiga tahap yaitu, pendahuluan, inti dan penutup. Langkah-langkah 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) yaitu: 

(1) Guru melakukan presensi. 

(2) Guru menyebutkan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

(3) Guru mengkondisikan kelas dan memberikan apersepsi kepada siswa 

berupa kegiatan tanya jawab tentang puisi. 

(4) Guru menampilkan contoh puisi kemudian membacakannya di depan 

kelas. 

(5) Guru menyajikan informasi tentang langkah-langkah penulisan puisi. 

(6) Guru membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok belajar untuk 

melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar yang dijadikan 

tema menulis puisi.  

(7) Guru membimbing kelompok untuk bekerjasama dan belajar. 

(8) Guru melakukan penilaian terhadap hasil penulisan puisi tiap 

kelompok. 

(9) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar. 

(10) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hal yang belum 

dipahami siswa. 

(11) Guru mengadakan tes formatif berupa menulis puisi. 
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(12) Guru menyuruh siswa melakukan pengamatan langsung kepada objek 

/tema puisi yang ada di lingkungan sekitar sekolah.  

(13) Guru melakukan penilaian terhadap hasil penulisan puisi tiap siswa. 

(14) Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

(15) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum mencapai batas 

ketuntasan belajar. 

3.3.1.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan bantuan guru lain. Hal ini 

bertujuan agar hasil pengamatan menjadi lebih akurat. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: (1) aktivitas siswa dan (2) 

performansi guru. Aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) kesiapan siswa dalam 

pembelajaran, (2) keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) 

keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, (4) ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa akan ditulis pada lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa serta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 

4 dan 5. 

Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan untuk performansi guru berupa lembar Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) terdiri dari APKG 

perencanaan pembelajaran (APKG I) dan APKG pelaksanaan pembelajaran 

(APKG II). APKG perencanaan pembelajaran (APKG I) mencakup beberapa butir 

pengukuran yaitu: (1) merumuskan tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan 
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mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar, (3) 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, (4) merancang pengelolaan kelas, 

(5) merencanakan prosedur dan jenis penilaian, (6) tampilan dokumen rencana 

pembelajaran (Andayani dkk, 2009: 60-1). Lembar APKG I serta deskriptornya 

dapat dibaca pada lampiran 6 dan 7.  

APKG pelaksanaan pembelajaran (APKG II) mencakup beberapa butir 

pengukuran yaitu: (1) mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning, (3) mengelola interaksi kelas, (4) bersikap terbuka dan 

luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar, (5) 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu, (6) melaksanakan evaluasi pembelajaran dan hasil belajar, (7)  kesan 

umum kinerja guru atau calon guru (Andayani dkk, 2009: 73-5). Lembar APKG II 

serta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 8 dan 9. 

3.3.1.4 Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan 

pada siklus I. Hal-hal yang perlu dianalisis dalam kegiatan ini meliputi 

performansi guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa yaitu faktor internal 

(dari dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar siswa) juga perlu dianalisis. 

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa maka peneliti 

akan mampu menciptakan kondisi yang mendukung siswa dalam belajar. 

Berdasarkan refleksi, akan diperoleh  kelebihan dan kekurangan selama 

pelaksanaan siklus I. Hasil refleksi tersebut nantinya akan digunakan sebagai 
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acuan perencanaan siklus berikutnya. Apabila ditemukan kekurangan pada saat 

pelaksanaan siklus I maka akan dilakukan revisi untuk pelaksanaan siklus II. 

Kelebihan yang terdapat pada siklus I akan tetap dipertahankan pada siklus II. 

 

3.3.2 Siklus II 

Siklus II terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk 

pembelajaran dan pada pertemuan kedua satu jam pelajaran digunakan untuk 

pembelajaran kemudian satu jam pelajaran digunakan untuk tes formatif. Siklus II 

terdiri dari empat tahap kegiatan meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.3.2.1 Perencanaan 

Peneliti menyusun perencanaan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan. Kegiatan tersebut meliputi: (1) menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, (2) menyusun media pembelajaran, (3) menyusun lembar observasi 

aktivitas siswa dan performansi guru, (4) menyusun instrumen tes (5) menentukan 

prosedur penilaian, dan (6) mempersiapkan alat dokumentasi. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dan soal tes formatif pada siklus 

II dapat dibaca pada lampiran 16, 17 dan 19. 

3.3.2.2 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti menerapkan pendekatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam proses pembelajaran. Tindakan 

ini terdiri dari tiga tahap yaitu, pendahuluan, inti dan penutup. Langkah-langkah 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) yaitu: 
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(1) Guru melakukan presensi. 

(2) Guru menyebutkan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

(3) Guru mengkondisikan kelas dan memberikan apersepsi kepada siswa 

berupa kegiatan tanya jawab tentang puisi. 

(4) Guru menampilkan contoh puisi kemudian membacakannya di depan 

kelas. 

(5) Guru menyajikan informasi tentang langkah-langkah penulisan puisi. 

(6) Guru membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok belajar untuk 

melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar yang dijadikan 

tema menulis puisi.  

(7) Guru membimbing kelompok untuk bekerjasama dan belajar. 

(8) Guru melakukan penilaian terhadap hasil penulisan puisi tiap 

kelompok. 

(9) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar. 

(10) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hal yang belum 

dipahami siswa. 

(11) Guru mengadakan tes formatif berupa menulis puisi. 

(12) Guru menyuruh siswa melakukan pengamatan langsung kepada objek 

/tema puisi yang ada di lingkungan sekitar sekolah.  

(13) Guru melakukan penilaian terhadap hasil penulisan puisi tiap siswa. 

(14) Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

(15) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum mencapai batas 

ketuntasan belajar. 
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3.3.2.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan bantuan guru lain. Hal ini 

bertujuan agar hasil pengamatan menjadi lebih akurat. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: (1) aktivitas siswa dan (2) 

performansi guru. Aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) kesiapan siswa dalam 

pembelajaran, (2) keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) 

keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, (4) ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa akan ditulis pada lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa serta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 

4 dan 5. 

Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan untuk performansi guru berupa lembar Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) terdiri dari APKG 

perencanaan pembelajaran (APKG I) dan APKG pelaksanaan pembelajaran 

(APKG II). APKG perencanaan pembelajaran (APKG I) mencakup beberapa butir 

pengukuran yaitu: (1) merumuskan tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar, (3) 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, (4) merancang pengelolaan kelas, 

(5) merencanakan prosedur dan jenis penilaian, (6) tampilan dokumen rencana 

pembelajaran (Andayani dkk, 2009: 60-1). Lembar APKG I serta deskriptornya 

dapat dibaca pada lampiran 6 dan 7.  
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APKG pelaksanaan pembelajaran (APKG II) mencakup beberapa butir 

pengukuran yaitu: (1) mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning, (3) mengelola interaksi kelas, (4) bersikap terbuka dan 

luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar, (5) 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu, (6) melaksanakan evaluasi pembelajaran dan hasil belajar, (7)  kesan 

umum kinerja guru atau calon guru (Andayani dkk, 2009: 73-5). Lembar APKG II 

serta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 8 dan 9. 

3.3.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan pada siklus II.  Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada siklus 

I dan II terhadap hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan perfomansi guru, 

maka peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. 

Jika hasil belajar, aktivitas siswa, dan perfomansi guru mencapai indikator, maka 

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran menulis puisi.  

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 

Kota Tegal, tahun pelajaran 2012/2013. Siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 

Kota Tegal berjumlah 25 siswa, jumlah siswa laki-laki sebanyak 13 siswa dan 
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jumlah siswa perempuan sebanyak 12 siswa. Peneliti memilih siswa kelas V SD 

Negeri Randugunting 6 Kota Tegal sebagai subjek penelitian karena berdasarkan 

hasil pengamatan, siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal 

mengalami kesulitan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi. 

Berdasarkan fakta inilah maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas 

(PTK) sebagai upaya peningkatan hasil belajar menulis puisi. 

 

3.5 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal yang 

beralamat di jalan Merpati gang Kenari nomor 13 Desa Randugunting Kecamatan 

Tegal Selatan Kota Tegal. Letak SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal tidak 

begitu jauh dari jalan raya sehingga letaknya cukup straregis. Selain itu, lokasi SD 

masuk ke dalam gang, sehingga kebisingan tidak terlalu mengganggu kegiatan 

belajar mengajar. Peneliti mengambil tempat penelitian di SD Negeri 

Randugunting 6 Kota Tegal karena peneliti pernah mengajar di SD Negeri 

Randugunting 6 Kota Tegal sewaktu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Hal 

tersebut akan mempermudah penelitian karena peneliti sudah mengetahui karakter 

dan latar belakang siswa.  

 

3.6 Faktor yang Diselidiki 

Faktor yang diselidiki dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

meningkatkan hasil belajar menulis puisi di kelas V SD Negeri Randugunting 6 
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Kota Tegal. Melalui penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) siswa diajak untuk mengamati objek puisi yang ada di lingkungan sekitar 

sekolah. Pembelajaran berlangsung tidak hanya di dalam kelas namun dilakukan 

juga di luar kelas sehingga siswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

secara langsung.  

 

3.7 Data 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai sumber dan jenis data penelitian 

ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data kualitatif dan data 

kuantitatif. Untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif maka harus 

dilakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 

tes dan nontes. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:  

3.7.1 Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

sumber. Sumber data penelitian ini meliputi: (1) siswa, (2) guru, dan (3) dokumen. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut:  

3.7.1.1 Siswa 

Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Randugunting 

6 Kota Tegal, yang berjumlah 25 siswa. Data yang diperoleh dari siswa yaitu data 

aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Data aktivitas belajar siswa dikumpulkan 

melalui pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan. Sementara hasil 

belajar siswa akan dikumpulkan dengan menggunakan tes formatif. Data siswa 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 1.  
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3.7.1.2 Guru 

Data yang diperoleh juga dapat bersumber dari guru. Data yang diperoleh 

dari guru yaitu data performansi guru selama pelaksanaan siklus I dan II. Data 

performansi guru diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Ibu Sri  

Rahayu. Aspek-aspek yang diamati meliputi kemampuan guru dalam menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

3.7.1.3 Data Dokumen 

  Data yang dikumpulkan dalam penelitian juga diperoleh dari data 

dokumen. Data dokumen yang digunakan dalam penelitian berupa daftar nilai 

siswa dan daftar hadir siswa. Daftar nilai siswa berisi data nilai hasil belajar siswa 

setelah mengerjakan tes formatif menulis puisi. Daftar hadir siswa berisi data 

kehadiran siswa selama mengikuti pembelajaran.  

 

3.7.2 Jenis Data  

Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka atau bilangan. Sedangkan data 

kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, berwujud 

pernyataan, atau berupa kata-kata. Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam 

penelitian berupa hasil tes formatif. Sedangkan data kualitatif yang dikumpulkan 

dalam penelitian berupa hasil pengamatan aktivitas siswa dan performansi guru 

ketika merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 
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3.7.2.1 Data kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dapat dianalisis secara deskriptif dan 

berbentuk bilangan. Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

berupa hasil tes formatif menulis puisi. Melalui tes formatif akan diketahui 

kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diberikan. Setelah dilakukan tes 

formatif pada siswa, akan diperoleh nilai berupa angka yang dijadikan dasar 

sebagai tingkat keberhasilan peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Selain 

itu, data kuantitatif digunakan juga untuk menentukan hasil belajar rata-rata kelas, 

dan persentase tuntas belajar klasikal. 

3.7.2.2 Data kualitatif 

 Menurut Sugiyono (2011: 7) data kualitatif adalah data hasil penelitian 

yang lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di 

lapangan. Data kualitatif dapat berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Data 

kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian berupa hasil pengamatan aktivitas 

siswa dan performansi guru. Performansi guru diamati melalui lembar Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari lembar APKG I untuk 

kemampuan merencanakan pembelajaran dan APKG II untuk pelaksanaan 

pembelajaran. Sementara itu, aktivitas belajar siswa dapat diamati melalui lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik 



60 
 

 
 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan nontes. Teknik tes digunakan 

untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu data hasil belajar siswa. Teknik nontes 

digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu data aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru dalam pembelajaran. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.8.1 Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang besifat kuantitatif. 

Peneliti menggunakan teknik tes untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

menulis puisi. Jenis tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes tertulis yang 

berbentuk uraian. Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada akhir setiap siklus. 

Menurut Poerwanti (2008: 4-11) keunggulan tes uraian yaitu dapat mengukur 

kemampuan siswa dalam hal mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan 

pendapatnya, dan mengekspresikan gagasan dengan menggunakan kata-kata atau 

kalimat sendiri. Berdasarkan kelebihan tersebut maka tes uraian tepat digunakan 

untuk menilai keterampilan siswa dalam menulis puisi. Tes uraian dapat 

mendorong siswa untuk berani menulis puisi dengan menggunakan pendapat, 

gagasan, serta kata-kata mereka sendiri. Melalui tes uraian akan diketahui 

keterampilan siswa dalam menulis puisi. 

 

3.8.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 

kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui pengamatan. 

Alat yang digunakan pada teknik nontes yakni lembar pengamatan. Pengamatan 

pada penelitian ini dilakukan kepada siswa dan peneliti. Pengamatan yang 

dilakukan kepada siswa difokuskan pada aktivitas siswa selama mengikuti 
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pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan kepada peneliti difokuskan pada 

performansi saat melaksanakan pembelajaran.  

 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: (1) tes, (2) lembar pengamatan. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

3.9.1  Tes 

Menurut Poerwanti (2008: 1-5) tes adalah seperangkat tugas yang harus 

dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk 

mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Tes dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan. Jenis tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes tertulis yang 

berbentuk uraian. Melalui tes uraian akan diketahui keterampilan siswa dalam 

menulis puisi. 

Menulis puisi memiliki aspek penilaian yaitu: (1) kesesuaian judul, (2) isi 

puisi, (3) pilihan kata, (4) rima. Penilaian dilakukan per aspek, maka pedoman 

berikut dapat digunakan: (1) tentukan aspek-aspek yang akan dinilai, (2) tentukan 

bobot yang akan diberikan untuk setiap aspek yang akan dinilai (Rofi’uddin dan 

Zuhdi, 2001: 191). Untuk menilai aspek-aspek penilaian menulis puisi, maka 

digunakan deskriptor penilaian hasil belajar siswa. Lembar penilaian hasil belajar 

siswa serta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 2 dan 3.  
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3.9.2  Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan yang digunakan dalam penelitian adalah lembar 

pengamatan aktivitas siswa dan lembar pengamatan performansi guru. Lembar 

pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mengamati dan memperoleh data 

tentang aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Pada lembar aktivitas 

siswa, data bersumber dari aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu (1) kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis puisi (2) 

keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran (3) keberanian siswa 

dalam mengemukakan pendapat (4) ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru. Lembar pengamatan siswa serta deskriptornya dapat dibaca 

pada lampiran 4 dan 5. 

Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan untuk performansi guru berupa lembar Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) terdiri dari APKG 

perencanaan pembelajaran (APKG I) dan APKG pelaksanaan pembelajaran 

(APKG II). APKG perencanaan pembelajaran (APKG I) mencakup beberapa butir 

pengukuran yaitu: (1) merumuskan tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar, (3) 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan  

Contextual Teaching and Learning, (4) merancang pengelolaan kelas, (5) 

merencanakan prosedur dan jenis penilaian, (6) tampilan dokumen rencana 

pembelajaran (Andayani dkk, 2009: 60-1). Lembar APKG I serta deskriptornya 

dapat dibaca pada lampiran 6 dan 7. 
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APKG pelaksanaan pembelajaran (APKG II) mencakup beberapa butir 

pengukuran yaitu: (1) mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning, (3) mengelola interaksi kelas, (4) bersikap terbuka dan 

luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar, (5) 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu, (6) melaksanakan evaluasi pembelajaran dan hasil belajar, (7)  kesan 

umum kinerja guru atau calon guru (Andayani dkk, 2009: 73-5). Lembar APKG II 

serta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 8 dan 9. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data kualitatif dan data 

kuantitatif. Setelah data diperoleh maka langkah yang dilakukan adalah 

menganalisis data yang diperoleh. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai 

teknik yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang 

telah diperoleh. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.10.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini yakni data hasil belajar siswa. Rumus-

rumus yang akan digunakan untuk mengolah data kuantitatif meliputi: 

3.10.1.1  Nilai Akhir Belajar Siswa 

Untuk menentukan nilai akhir belajar yang diperoleh masing-masing siswa 

dapat digunakan rumus berikut: 

100x
SM
SPNA =     
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Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SP = Skor Perolehan 

SM = Skor Maksimal  

(BSNP, 2007: 25) 

3.10.1.2  Nilai Rata-Rata Kelas 

Untuk menentukan rata-rata kelas dapat digunakan rumus berikut: 

NR  =  

Keterangan:  

  NR    = Nilai Rata-rata 

 = Nilai Akhir  

    = Jumlah siswa keseluruhan  

(Poerwanti, 2008: 6-25)  

3.10.1.3  Persentase Tuntas Belajar Klasikal 

Untuk menentukan presentase tuntas belajar klasikal siswa dapat 

digunakan rumus berikut: 

100% X 
seluruhnya siswaJumlah 

KKM memenuhi yang siswaJumlah  TBK =  

Keterangan:   TBK = Tuntas Belajar Klasikal   

(Aqib dkk, 2010: 41 ). 

Setelah data-data pada siklus I dan siklus II tentang hasil belajar, rata-rata 

kelas, serta persentase tuntas belajar klasikal telah diperoleh maka perlu 

dibandingkan. Data tersebut perlu dibandingkan agar diketahui apakah terjadi 
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peningkatan atau tidak dari siklus sebelumnya. Data yang diperoleh dari siklus I 

dan siklus II dibandingkan dengan cara menghitung selisih antara data yang 

diperoleh pada siklus II dengan data yang diperoleh pada siklus I. Jika terdapat 

selisih antara data yang diperoleh pada siklus II dan siklus I maka terjadi 

peningkatan.  

 

3.10.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini yakni data hasil pengamatan aktivitas 

belajar siswa dan data hasil pengamatan performansi guru dalam pembelajaran 

siklus I dan siklus II. Untuk mendapatkan data kualitatif maka digunakan teknik 

nontes yaitu pengamatan. Hasil pengamatan inilah yang merupakan data kualitatif 

dari penelitian. Data kualitatif dikuantifikasi sehingga menjadi data yang berupa 

angka-angka. Rumus-rumus yang akan digunakan untuk mengkuantifikasi data 

kualitatif meliputi: 

3.10.2.1 Persentase Keaktifan Belajar Siswa Secara Klasikal  

Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari pengamatan selama pelaksanaan 

penelitian siklus I dan II. Untuk menentukan persentase keaktifan belajar siswa 

secara klasikal digunakan rumus: 

 =  X 100% 

Keterangan: 

 = Persentase keaktifan siswa 

 = Jumlah skor perolehan 

 = Jumlah siswa 
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 = Skor maksimal 

(Yonny dkk,  2010: 176) 

Setelah data persentase keaktifan belajar siswa secara klasikal diperoleh 

maka data tersebut harus dikualifikasikan. Kualifikasi persentase keaktifan siswa 

dapat dibaca pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa  

PERSENTASE KRITERIA 
75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 
25% - 49,99% Sedang 
0% - 24,99% Rendah 

 
(Yonni, dkk 2010: 175-6) 
 

3.10.2.2. Performansi Guru 

Data performansi guru diperoleh dari pengamatan selama pelaksanaan 

siklus I dan II. Untuk mengkuantifikasi data performansi guru maka dapat 

digunakan rumus berikut: 

Nilai APKG I = R 

R =  

Nilai APKG II = K 

K =  

PG   =  (R) + (2 x K)  

 3 

Keterangan: 

R = APKG I (nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran) 
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K = APKG II (nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran) 

PG  = Nilai performansi guru  (Andayani dkk, 2009: 47) 

Setelah nilai performansi guru diperoleh maka nilai tersebut dikonversikan 

ke dalam nilai huruf. Penentuan kriteria nilai performansi guru dapat dibaca pada 

tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Skala Nilai Perfomansi Guru  

No Nilai Angka Nilai Huruf 
1 86 – 100 A 
2 81 – 85 AB 
3 71 – 80 B 
4 66 – 70 BC 
5 61 – 65 C 
6 56 – 60 CD 
7 51 – 55 D 
8 < 51 E 

 
(UNNES 2010: 55) 

 

3.11  Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan ketentuan SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal, 

pembelajaran materi menulis puisi dikatakan berhasil jika performansi guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar mencapai indikator keberhasilan. Kriteria 

indikator keberhasilan tersebut  sebagai berikut:  

3.11.1  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang diperoleh 

siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Kriteria tercapainya hasil belajar 

yaitu: (1) apabila siswa tuntas belajar dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) > 64, sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan oleh SD Negeri 
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Randugunting 6 Kota Tegal, (2) persentase tuntas belajar klasikal minimal 75% 

dari jumlah siswa keseluruhan memperoleh nilai belajar ≥ 64, (3) nilai rata-rata 

kelas ≥ 64. 

 

3.11.2  Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa ketika belajar. 

Kriteria aktivitas belajar siswa yaitu: (1) kehadiran klasikal siswa minimal 75%, 

(2) keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi minimal 75%. 

 

3.11.3  Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Performansi guru akan dikatakan berhasil dalam pembelajaran jika nilai 

akhir performansi guru mendapat nilai minimal 71. Berdasarkan sistem penilaian 

pedoman akademik Universitas Negeri Semarang (2011: 49), maka nilai 71 jika 

dikonversikan ke nilai huruf akan memperoleh nilai B.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang: (1) deskripsi data, (2) hasil penelitian, 

(3) pembahasan, (4) implikasi hasil penelitian. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

4.1  Deskripsi Data 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas. Hasil 

penelitian ini meliputi hasil tes pratindakan, siklus I dan siklus II yang berupa hasil 

tes dan nontes.  Hasil  tes  berupa  penilaian menulis puisi dengan bentuk soal 

uraian sedangkan hasil non tes berupa hasil pengamatan aktivitas siswa dan 

performansi guru. Pengambilan data dilakukan tanggal 18 Maret 2013 sampai 

dengan 31 Maret 2013 di SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. Berikut akan 

diuraikan mengenai: (1) deskripsi data tes pratindakan, (2) deskripsi data siklus I 

dan (3) deskripsi data siklus II. Uraian selengkapnya sebagai berikut:  

4.1.1 Deskripsi Data  Tes Pratindakan  

Sebelum melaksanakan tindakan siklus I, peneliti melakukan tes pratindakan 

terlebih dahulu. Tes pratindakan  diikuti oleh 25 siswa, terdiri dari 13 siswa laki-

laki dan 12 siswa perempuan. Hasil tes pratindakan dianalisis untuk mengetahui 

keadaan awal hasil belajar siswa, sebelum peneliti melakukan tindakan siklus. Tes 

yang digunakan dalam pratindakan adalah tes formatif berbentuk uraian. Tes yang 

dilakukan berupa menulis puisi, namun tanpa keluar kelas untuk melakukan 

pengamatan langsung kepada objek yang dijadikan tema atau gagasan puisi. 

Penilaian meliputi kesesuaian judul, isi puisi, pilihan kata, dan rima. Hasil 
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rekapitulasi tes pratindakan dapat dibaca pada tabel 4.1 dan data selengkapnya 

mengenai tes pratindakan dapat dibaca pada lampiran 20. 

 
Tabel 4.1. Rekapitulasi Data Hasil Belajar Menulis Puisi Tes Pratindakan 

 

No. Nilai Kategori F Jumlah % Rata-rata

1 86-100 Sangat Baik 0 0 0 

 
 

= 59,75 

2 71-85 Baik 2 150 8 
3 66-70 Cukup 4 275 16 
4 56-65 Kurang 13 768,75 52 
5 <55 Sangat Kurang 6 300 24 

Jumlah 25 1493,75 100 
  
 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil belajar menulis puisi tes pratindakan. Pada tes 

pratindakan menulis puisi tidak ada (0%) siswa yang mencapai kategori sangat 

baik. Siswa yang mendapat kategori baik hanya 2 (8%). Siswa yang mencapai 

kategori cukup hanya 4 (16%). Sebagian besar (52%) siswa berada pada kategori 

kurang. Sedangkan siswa yang mencapai kategori sangat kurang ada 6 (24%).  

Hasil ketuntasan belajar siswa pada tes pratindakan dapat dibaca pada diagram 4.1.   

 

 

Diagram 4.1 Hasil Ketuntasan Belajar Pratindakan Menulis Puisi 

Diagram 4.1 menunjukkan hasil ketuntasan belajar tes pratindakan. Siswa yang 

tuntas belajar hanya 6 siswa atau 24%. Sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar 
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berjumlah 19 siswa atau 76%. Hasil belajar siswa pada tes pratindakan belum 

memenuhi nilai standar ketuntasan belajar SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal 

yaitu rata-rata kelas minimal 64 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. 

Nilai rata-rata kelas pada tes pratindakan sebesar 59,75 dan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 24%. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan siklus I dan siklus 

II sebagai perbaikan pembelajaran menulis puisi.  

 

4.1.2 Deskripsi Data Siklus I 

Pengambilan data penelitian yang dilakukan pada siklus I meliputi data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian yaitu berupa data 

hasil belajar siswa. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian yaitu berupa hasil 

pengamatan terhadap aktivitas siswa, performansi guru saat melaksanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam merancang RPP pada siklus I. Pada 

deskripsi data siklus I akan diuraikan mengenai: (1) data hasil belajar siswa, (2) 

data hasil pengamatan aktivitas belajar siswa, (3) data hasil pengamatan 

performansi guru, (4) refleksi siklus I. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

4.1.2.1  Data Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh setelah siswa mengerjakan tes formatif 

berupa menulis puisi. Tes yang digunakan pada siklus I adalah tes formatif 

berbentuk uraian. Tujuan pemberian tes tersebut adalah untuk mengetahui 

keterampilan siswa dalam menulis puisi. Siswa menulis puisi dengan objek yang 

ada di lingkungan sekolah. Siswa melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

yang dijadikan tema atau gagasan puisi. Aspek-aspek yang dinilai dalam menulis 

puisi meliputi (1) kesesuaian judul, (2) isi puisi, (3) pilihan kata, dan (4) rima. 
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Masing-masing aspek tersebut kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan. Rekapitulasi hasil belajar menulis puisi siswa pada siklus I dapat dibaca 

pada tabel 4.2. Data selengkapnya mengenai hasil belajar menulis puisi siswa pada 

siklus I dapat dibaca pada lampiran 21. 

 
Tabel 4.2. Rekapitulasi Data Hasil Belajar Menulis Puisi Siklus I 

 

No. Nilai Kategori F Jumlah % Rata-rata

1 86-100 Sangat Baik 2 181,25 8 

25
5,1812

 = 72,50 

2 71-85 Baik 11 862,5 44 
3 66-70 Cukup 5 343,75 20 
4 56-65 Kurang 7 425 28 
5 <55 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 25 1812,5 100 
 
 

Tabel 4.2 menunjukkan data hasil belajar menulis puisi pada siklus I. Siswa 

secara klasikal mendapatkan nilai sebanyak 1812,5 dengan rata-rata kelas 72,50. 

Nilai rata-rata kelas yang diperoleh telah memenuhi indikator yang ditentukan yaitu 

nilai rata-rata kelas ≥ 64. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik 

dengan rentang 86-100 yakni sebanyak 2 siswa atau 8%. Siswa yang memperoleh 

nilai dalam kategori baik dengan rentang nilai 71-85 yakni sebanyak 11 siswa atau 

44%. Siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori cukup dengan rentang nilai 

66-70 yakni sebanyak 5 siswa atau 20%. Siswa yang mendapatkan nilai pada 

rentang 56-65 dengan kategori kurang yakni sebanyak 7 siswa atau 28%. Siswa 

yang mendapatkan nilai dalam kategori sangat kurang dengan nilai <55 yakni 

sebanyak 0 siswa atau 0%. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I dapat dibaca 

pada diagram 4.2.  
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Diagram 4.2 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus I 

Diagram 4.2 menunjukkan ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus I. 

Siswa yang tuntas belajar sebanyak 18 siswa atau 72%. Sedangkan siswa yang 

belum tuntas belajar sebanyak 7 siswa atau 28%. Persentase ketuntasan belajar 

klasikal yang diperoleh pada siklus I belum memenuhi kriteria yang ditentukan 

yakni 75 %. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada siklus I, pembelajaran menulis 

puisi pada siklus I dapat dikatakan belum memenuhi harapan. Hal tersebut 

dikarenakan persentase ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh pada siklus I 

belum memenuhi kriteria yang ditentukan yakni 75 %. Persentase ketuntasan 

belajar klasikal yang diperoleh pada siklus I hanya sebesar 72%. 

4.1.2.2 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

 Untuk mendapatkan data mengenai aktivitas belajar siswa, maka digunakan 

teknik nontes yakni melalui pengamatan. Pengamatan dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang harus diamati dalam proses 

pembelajaran meliputi: (1) kesiapan siswa dalam pembelajaran, (2) keantusiasan 

siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat, (4) ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

72%

28%
Tuntas

Tidak Tuntas
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diberikan guru. Rekapitulasi data aktivitas belajar siswa pada siklus I dapat dibaca 

pada tabel 4.3. Data selengkapnya mengenai data aktivitas belajar siswa pada siklus 

I dapat dibaca pada lampiran 23, 24 dan 25. 

 
 Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 
 

No Rentang 
Skor Frekuensi Jumlah 

Skor % Persentase 
Keaktifan Siswa 

1 13-16 9 116,5 36 PK =  400
299x100 

    
=  74,75 

2 9-12 16 182,5 64 
3 5-8 0 0 0 
4 1-4 0 0 0 

Jumlah 25 299 100 
Kriteria Tinggi 

 
Tabel 4.3 menunjukkan data hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I. 

Siswa secara klasikal mendapat skor sebanyak 299 dan persentase keaktifan siswa 

sebesar 74,75% dengan kriteria tinggi. Siswa yang mendapat skor dengan rentang 

13-16 yaitu sebanyak 9 dari 25 siswa atau 36%. Siswa yang mendapat skor dengan 

rentang 9-12 yakni sebanyak 16 dari 25 siswa atau 64%. Siswa yang mendapat skor 

dengan rentang 5-8  dan rentang 1-4 yakni sebanyak 0 siswa atau 0%. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa persentase aktivitas belajar 

siswa pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

minimal 75%. Persentase keaktifan siswa pada siklus I yakni sebesar 74,75% 

sehingga belum memenuhi kriteria keaktifan siswa yang ditetapkan.  

4.1.2.1  Data Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Performansi guru diamati menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). Pengamatan yang dilakukan difokuskan pada kompetensi guru dalam 

merencanakan pembelajaran (APKG I) dan kompetensi guru dalam melaksanakan 
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pembelajaran (APKG II). Data performansi guru dikumpulkan melalui lembar Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Lembar APKG I digunakan untuk 

mengumpulkan data performansi guru dalam merencanakan pembelajaran. Lembar 

APKG II digunakan untuk mengumpulkan data performansi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Rekapitulasi hasil pengamatan performansi guru pada 

siklus I dapat dibaca pada tabel 4.4. Data selengkapnya mengenai hasil pengamatan 

performansi guru pada siklus I dapat dibaca pada lampiran 26, 27, 28, 29 dan 30. 

 
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Performansi Guru pada Siklus I 

 

No Aspek Penilaian Nilai Rata-rata Bobot Jumlah PI PII 
1 Kemampuan 

guru dalam 
merencanakan 
pembelajaran 

80,75 84,5 82,65 1 82,65 

2 Kemampuan 
guru dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 

78 
 

82,5 
 

80,25 2 160,5 

Jumlah    3 243,15 
Nilai Akhir 78,92 83,17 81,05  81,05 
Kriteria AB 

 
 

Tabel 4.4 menunjukkan data hasil pengamatan performansi guru pada siklus 

I. Rata-rata perolehan skor kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

atau menyusun RPP yakni sebesar 82,65 dengan kriteria AB. Perolehan tersebut 

telah mencapai kriteria yang ditentukan yakni minimal 71 dengan kriteria B. Rata-

rata perolehan skor kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yakni 

sebesar 80,25 dengan kriteria B. Perolehan tersebut telah mencapai kriteria yang 

ditentukan yakni minimal 71 dengan kriteria B. Setelah dilakukan rekapitulasi data 



76 
 

 
 

hasil pengamatan performansi guru, maka dapat diketahui nilai akhir performansi 

guru pada siklus I yakni sebesar 81,05 dengan kriteria AB. Perolehan tersebut telah 

mencapai kriteria yang ditentukan yakni minimal 71 dengan kriteria B. Perolehan 

nilai akhir performansi guru tersebut menunjukkan bahwa performansi guru dalam 

pembelajaran menulis puisi menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada siklus I  berhasil. 

4.1.2.4 Refleksi 

Rata-rata kelas hasil tes siklus I yakni sebesar 72,50 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 72%. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh telah 

memenuhi indikator yang ditentukan yaitu nilai rata-rata kelas ≥ 64. Persentase 

ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus I belum memenuhi kriteria yang 

ditentukan yakni 75 %. Hasil tersebut menujukkan bahwa pembelajaran pada siklus 

I belum berhasil. Pada pelaksanaan tes formatif siklus I, siswa diberi kebebasan 

untuk menentukan objek menulis puisi. Objek menulis puisi yang diamati berada di 

lingkungan sekolah. Objek menulis puisi yang dibebaskan ternyata membuat siswa 

terlalu lama dalam menentukan apa yang akan dijadikan objek dalam menulis puisi. 

Waktu untuk mengerjakan tes formatif menjadi banyak terbuang karena siswa 

terlalu lama menentukan apa yang akan dijadikan objek dalam menulis puisi. 

Pada pembelajaran siklus I dapat diketahui bahwa siswa belum sepenuhnya 

aktif mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat dibaca dari data hasil pengamatan 

yang diperoleh. Persentase keaktifan belajar siswa pada siklus 1 sebesar 74,75%. 

Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Pada hasil pengamatan aktivitas siswa 

siklus I, ada beberapa aspek yang nilainya belum sesuai harapan, diantaranya yaitu 
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pada aspek keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dan 

keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Pada aspek keantusiasan siswa 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, masih banyak siswa yang belum bertanya. 

Pada aspek keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, masih banyak siswa 

yang malu berpendapat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai aktivitas 

siswa pada aspek keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

keberanian siswa dalam mengemukakan  pendapat belum sesuai harapan. Faktor 

tersebut yaitu siswa merasa takut salah apabila dia ingin bertanya dan 

mengungkapkan pendapat karena apabila dalam bertanya maupun berpendapat 

salah maka teman-temannya akan mengejeknya.  

Hasil pengamatan performansi guru untuk siklus I yaitu 81,05, sudah 

memenuhi kriteria keberhasilan yaitu minimal 75 (B). Nilai performansi guru saat 

merencanakan pembelajaran sudah baik dan setiap aspek sudah mendapatkan nilai 

yang baik. Sedangkan pada performansi guru saat melaksanakan pembelajaran, ada 

beberapa aspek yang nilainya masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi, yakni pada 

aspek memulai kegiatan pembelajaran, mengelola waktu pembelajaran secara 

efisien dan membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. Nilai pada aspek 

memulai kegiatan pembelajaran masih perlu ditingkatkan karena guru kurang 

memotivasi siswa pada awal pembelajaran. Nilai pada aspek mengelola waktu 

pembelajaran secara efisien pada siklus I masih perlu ditingkatkan karena alokasi 

waktu yang telah ditentukan dalam RPP ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan 

tepat ketika pembelajaran. Nilai pada aspek  membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri perlu ditingkatkan, karena pada siklus I guru kurang memotivasi 

siswa untuk berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 
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Pembelajaran siklus I belum menunjukkan keberhasilan bagi peneliti karena 

masih ada kriteria yang belum tercapai. Perlu adanya perbaikan pada siklus I agar 

hasil belajar, aktivitas siswa dan performansi guru pada siklus II mencapai kriteria 

keberhasilan yang ditentukan. Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan 

tersebut, tindakan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: (1) memberikan 

motivasi kepada siswa pada awal pembelajaran misalnya dengan tepuk semangat 

sehingga siswa lebih semangat dalam pembelajaran, (2) melakukan komunikasi 

kepada siswa agar lebih tepat waktu dalam menyelesaikan tugas dan soal sehingga 

pembelajaran akan berjalan sesuai dengan waktu yang dialokasikan, (3) 

meningkatkan pemberian penguatan kepada siswa berupa tepuk tangan, hadiah 

(gambar senyum dan bintang), dan pujian kepada siswa yang berani bertanya serta 

berani mengungkapkan pendapat, (4) memotivasi siswa untuk tidak bosan berlatih 

menulis puisi dengan memperhatikan aspek kesesuaian judul, isi puisi, pilihan kata, 

dan rima, (5) objek puisi pada tes formatif II akan ditentukan terlebih dahulu 

sehingga siswa tidak membuang waktu karena bingung menentukan objek dalam 

menulis puisi. 

 

4.1.3 Deskripsi Data Siklus II  

Pengambilan data penelitian yang dilakukan pada siklus II meliputi 

pengambilan data kuantitatif dan data kulitatif. Data kuantitatif dalam penelitian 

yaitu berupa data hasil belajar siswa. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian 

yaitu berupa hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan performansi guru saat 

merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Pada deskripsi data 

siklus II akan diuraikan mengenai: (1) data hasil belajar siswa, (2) data hasil 
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pengamatan aktivitas belajar siswa, (3) data hasil pengamatan performansi guru, (4) 

refleksi siklus II. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

4.1.2.1 Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Data hasil belajar siswa diperoleh setelah siswa mengerjakan tes formatif 

berupa menulis puisi. Tes yang digunakan pada siklus II adalah tes formatif 

berbentuk uraian. Tujuan pemberian tes tersebut adalah untuk mengetahui 

keterampilan siswa dalam menulis puisi. Pada tes formatif siklus II, siswa menulis 

puisi dengan objek puisi yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Objek puisi pada 

tes formatif siklus II adalah sekolah. Siswa melakukan pengamatan langsung 

kepada objek puisi tersebut. Aspek-aspek yang dinilai dalam menulis puisi meliputi 

(1) kesesuaian judul (2) isi puisi, (3) pilihan kata, dan (4) rima. Rekapitulasi hasil 

belajar menulis puisi pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.5. Data selengkapnya 

mengenai hasil belajar menulis puisi pada siklus II dapat dibaca pada lampiran 31.  

 
 Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Hasil Belajar Menulis Puisi Siklus II 
 

No. Nilai Kategori F Jumlah % Rata-rata 

1 86-100 Sangat Baik 8 737,5 32 

25
2025

 = 81 
 

2 71-85 Baik 13 1025 52 
3 66-70 Cukup 2 137,5 8 
4 56-65 Kurang 2 125 8 
5 <55 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 25 2025 100 
  
 

Tabel 4.5 menunjukkan data hasil belajar menulis puisi pada siklus II. 

Siswa secara klasikal mendapatkan perolehan nilai sebanyak 2025 dengan rata-rata 

kelas 81. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang 
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nilai 86-100 yakni sebanyak 8 siswa atau 32%. Siswa yang mendapatkan nilai 

dalam kategori baik dengan rentang nilai 71-85 yakni sebanyak 13 siswa atau 52%. 

Siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 66-70 dengan kategori cukup yakni 

sebanyak 2 siswa atau 8%. Siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 56-65 

dengan kategori kurang yakni sebanyak 2 siswa atau 8%. Siswa yang mendapat 

nilai <55 dengan kategori sangat kurang yakni sebanyak 0 siswa atau 0%. 

Ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus II dapat dibaca pada diagram 4.3. 

 
 
 

 

 

 

 
Diagram 4.3 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus II 

Diagram 4.3 menunjukkan ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus II. 

Pada siklus II terdapat 23 siswa atau 92% yang tuntas belajar. Siswa yang belum 

tuntas belajar sebanyak 2 siswa atau 8%. Berdasarkan perolehan tersebut, 

pembelajaran menulis puisi pada siklus II dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut 

dikarenakan pembelajaran menulis puisi pada siklus II telah memenuhi kriteria 

yang ditentukan. Kriteria tersebut yaitu persentase ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 75 % dan nilai rata-rata kelas minimal 64. 

4.1.3.2  Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Untuk mendapatkan data mengenai aktivitas siswa, maka digunakan teknik 

nontes yakni melalui pengamatan. Aspek-aspek yang diamati dalam proses 

92%

8%

Tuntas

Tidak Tuntas
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pembelajaran, meliputi: (1) kesiapan siswa dalam pembelajaran, (2) keantusiasan 

siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat, (4) ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. Rekapitulasi data aktivitas belajar siswa pada siklus II dapat dibaca 

pada tabel 4.6 dan data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 33, 34 dan 35. 

 
 Tabel 4.6  Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 
 

No Rentang 
Skor Frekuensi Jumlah 

Skor % Persentase 
Keaktifan Siswa 

1 13-16 23 320,5 92 PK =  400
343x100 

    
=  85,75 

2 9-12 2 22,5 8 
3 5-8 0 0 0
4 1-4 0 0 0 

Jumlah 25 343 100 
Kriteria Sangat Tinggi 

 
 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II. 

Siswa secara klasikal mendapat skor sebanyak 343 dan persentase keaktifan siswa 

sebesar 85,75% dengan kriteria sangat tinggi. Siswa yang mendapatkan skor 

dengan rentang 13-16 sebanyak 23 dari 25 siswa atau sebesar 92%. Siswa yang 

mendapat skor dengan rentang 9-12 sebanyak 2 dari 29 siswa atau sebesar 8%. 

Siswa yang mendapat skor dengan rentang 5-8 dan 1-4 sebanyak 0 siswa atau 0%. 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis puisi 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning pada siklus II berhasil. Hal 

tersebut dapat dibaca dari hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus II 

yang telah mencapai kriteria yang telah ditentukan. Persentase keaktifan siswa pada 

siklus II yakni sebesar 85,75% telah memenuhi kriteria keberhasilan yang 

ditentukan yakni 75%. 
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4.1.3.1 Hasil Performansi Guru 

Selain melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, pengamatan 

juga dilakuan terhadap performansi guru. Pengamatan yang dilakukan difokuskan 

pada kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran (APKG I) dan 

kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran (APKG II). Rekapitulasi hasil 

pengamatan performansi guru pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.7, sedangkan 

data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 36, 37, 38, 39 dan 40. 

 
Tabel 4.7  Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru pada Siklus II 

 

No Aspek Penilaian Nilai Rata-rata Bobot Jumlah PI PII 
1 Kemampuan 

guru dalam 
merencanakan 
pembelajaran 

91,25 93,75 92,5 1 92,5 

2 Kemampuan 
guru dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 

85 87,75 86,38 2 172,75 

Jumlah    3 265,25 
Nilai Akhir 87,08 89,75 88,42  88,42 
Kriteria A 

 
 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengamatan performansi guru pada siklus II. 

Rata-rata perolehan skor kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

sebesar 92,25 dengan kriteria A. Perolehan tersebut telah mencapai kriteria yang 

ditentukan yakni minimal 71 dengan kriteria B. Rata-rata perolehan skor 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yakni sebesar 86,36 dengan 

kriteria A. Perolehan tersebut telah mencapai kriteria yang ditentukan yakni 

minimal 71 dengan kriteria B. Setelah dilakukan rekapitulasi data hasil pengamatan 
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performansi guru, maka dapat diketahui nilai akhir performansi guru pada siklus II 

yakni sebesar 88,42 dengan kriteria A. Perolehan tersebut telah mencapai kriteria 

yang ditentukan yakni minimal sebesar 71 dengan kriteria B. Berdasarkan hasil 

tersebut, performansi guru dalam pembelajaran menulis puisi dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning pada siklus II dikatakan berhasil. 

4.1.3.4  Refleksi 

 Penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran menulis puisi pada siklus II berhasil meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 

Randugunting 6 Kota Tegal. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dalam 

siklus II. Data tersebut meliputi data hasil belajar siswa, data hasil pengamatan 

aktivitas belajar siswa dan data hasil pengamatan performansi guru pada siklus II.   

Hasil belajar siswa pada siklus II telah mencapai kriteria yang ditentukan. 

Kriteria tersebut yaitu persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75% dengan 

nilai rata-rata kelas minimal 64. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata kelas yang 

sebesar 81 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 92%. Pada 

pembelajaran siklus II, masih terdapat 2 siswa yang belum tuntas belajar. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor dari guru dan siswa. Faktor dari siswa meliputi: 

(1) kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran masih rendah, (2) 

kurangnya keseriusan siswa ketika memperhatikan guru mencontohkan cara 

menulis puisi yang benar sesuai dengan langkah-langkah menulis puisi dan (3) 

kurangnya keseriusan siswa dalam mengamati objek puisi. Hal tersebut 

menyebabkan hasil belajar menjadi rendah. Selain faktor dari siswa, juga terdapat 

faktor dari guru yang menyebabkan hasil belajar kedua siswa tersebut menjadi 
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rendah. Faktor dari guru yaitu guru kurang tepat dalam mengatur tempat duduk 

siswa, seharusnya siswa yang kurang aktif maupun kurang mendengarkan materi 

pembelajaran diberi tempat duduk pada baris depan. 

Aktivitas belajar siswa pada siklus II telah mencapai kriteria keberhasilan 

yang ditentukan yakni minimal 75%. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Persentase keaktifan belajar yang 

diperoleh siswa pada pertemuan pertama siklus II yakni sebesar 84% dan pada 

pertemuan 2 meningkat menjadi 87,5%. Nilai rata-rata aktivitas belajar siswa 

pertemuan I dan pertemuan II pada siklus II yaitu 85,75% dengan kriteria sangat 

tinggi. Siswa yang pada pembelajaran siklus I belum bertanya, pada pembelajaran 

siklus II sudah mulai berani bertanya. Siswa juga sudah mulai berani 

mengemukakan pendapatnya tanpa ditunjuk terlebih dahulu. Persentase kehadiran 

siswa pada siklus II sebesar 100%. Hasil tersebut telah mencapai kriteria 

keberhasilan yaitu kehadiran klasikal siswa minimal 75%.  

Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II telah mencapai 

kriteria keberhasilan yang ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

pengamatan performansi guru pada pelaksanaan pembelajaran siklus II. Nilai 

performansi guru yang diperoleh pada pertemuan pertama sebesar dan 87,08 

meningkat menjadi 89,75 pada pertemuan kedua. Berdasarkan nilai performansi 

tersebut maka diperoleh nilai akhir performansi guru sebesar 88,42 dengan kriteria 

A. Nilai akhir performansi guru tersebut telah mencapai kriteria keberhasilan 

performansi guru yaitu minimal 71 dengan kriteria B.  

Hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus II menunjukkan bahwa 

pembelajaran menulis puisi pada siklus II sudah berlangsung dengan baik. 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus II maka dapat diambil 

keputusan bahwa peneliti tidak perlu melakukan siklus III. Hal ini dikarenakan 

hasil belajar siswa, hasil pengamatan aktivitas siswa, serta performansi guru pada 

saat merncanakan dan melaksanakan pembelajaran siklus II sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. 

 

4.2  Hasil Penelitian 

Setelah penelitian tindakan kelas dilakukan maka diperoleh data mengenai 

hasil belajar, aktivitas siswa, serta performansi guru. Data hasil belajar siswa 

diperoleh dari tes formatif. Data aktivitas belajar siswa dan performansi guru 

diperoleh dari pengamatan selama pelaksanaan penelitian siklus I dan II. Pada 

bagian ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 

4.2.1 Hasil Belajar Siswa 

Pada kegiatan tes pratindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 59,75. 

Nilai tersebut belum memenuhi kriteria keberhasilan yaitu ≥ 64. Siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar hanya 6 siswa atau (24%) siswa dari 25 siswa. 

Persentase tuntas belajar klasikal siswa sebelum dilaksanakan tindakan belum 

memenuhi standar ketuntasan SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal yaitu 75%.  

Setelah diadakan tindakan penelitian pada siklus I, terjadi peningkatan pada 

nilai rata-rata hasil belajar siswa. Pada pelaksanaan tes formatif siklus I diperoleh 

nilai rata-rata kelas sebesar 72,50. Rata-rata hasil belajar menulis puisi setelah 

diadakan siklus I mengalami peningkatan sebesar 12,75. Nilai rata-rata kelas pada 

siklus I sudah berada di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SD Negeri 
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Randugunting 6 Kota Tegal yaitu ≥ 64. Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

pada siklus I sebesar 72%. Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa belum 

memenuhi kriteria ketuntasan belajar klasikal yaitu 75%.  

Pembelajaran pada siklus I belum dapat dikatakan berhasil karena belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Untuk dapat dikatakan berhasil, 

maka harus mencapai nilai rata-rata kelas minimal 64 dengan persentase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 75%. Kurang berhasilnya pembelajaran pada siklus I 

dikarenakan siswa yang belum terbiasa dengan penggunaan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning. Saat kegiatan di luar kelas, terdapat beberapa siswa yang 

kurang serius dalam melakukan kegiatan pengamatan terhadap objek dalam 

menulis puisi. Selain itu, terdapat beberapa siswa yang kurang memperhatikan 

penjelasan guru sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II. 

Pada pelaksanaan tes formatif siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 81 dengan 

persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 92%. Peningkatan ini terjadi karena 

pada pelaksanaan pembelajaran siklus II siswa sudah mulai terbiasa dengan 

penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran 

menulis puisi. Siswa sudah mulai serius ketika melaksanakan kegiatan pengamatan 

objek dalam menulis puisi. Siswa juga sudah tidak malu untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, siswa sudah memperhatikan penjelasan 

guru dengan antusias. Berdasarkan data hasil belajar siswa diketahui bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar menulis puisi  secara 

keseluruhan mulai dari tes pratindakan, siklus I dan siklus II dapat dibaca pada 

tabel 4.8. 
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 Tabel 4.8  Peningkatan Hasil Belajar Menulis Puisi  secara Keseluruhan 
 

No Nama Siswa Pratindakan Siklus I Siklus II 

1. Gilang R. 56,25  (Tidak Tuntas) 75       (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 
2. Mukhaenur 50       (Tidak Tuntas) 68,75  (Tuntas) 68,75    (Tuntas) 
3. Ahmad Wahyudi 50      (Tidak Tuntas) 62,5   (Tidak Tuntas) 62,5  (Tidak Tuntas) 
4. Maulani 56,25 (Tidak Tuntas) 62,5   (Tidak Tuntas) 75        (Tuntas) 
5. Silviana Riska F 68,75  (Tuntas) 81,25  (Tuntas) 93,75   (Tuntas) 
6. Ika Nurjanah 56,25  (Tidak Tuntas) 68,75  (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 
7. M. Sahrulloh 50       (Tidak Tuntas) 68,75  (Tuntas) 81,25    (Tuntas) 
8. M. Misbakh 62,5    (Tidak Tuntas) 56,25 (Tidak Tuntas) 75        (Tuntas) 
9. Nur Janahtin 68,75  (Tuntas) 75       (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 
10. Abdan Fauzan 75        (Tuntas) 93,75   (Tuntas) 93,75   (Tuntas) 
11. Andrian Rizqi S 62,5   (Tidak Tuntas) 81,25   (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 
12. Arnanda Dwi S. 62,5   (Tidak Tuntas) 75        (Tuntas) 87,5     (Tuntas) 
13. Miftakhul Huda 50      (Tidak Tuntas) 62,5 (Tidak Tuntas) 62,5 (Tidak Tuntas) 
14. M. Ibnu Arkan 50      (Tidak Tuntas) 62,5 (Tidak Tuntas) 75        (Tuntas) 
15. Rafi Kurniawan 75      (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 93,75   (Tuntas) 
16. Siti Nur Aisyah 68,75 (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 
17. Syifa Rizqi S. 56,25 (Tidak Tuntas) 68,75   (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 
18. Tegar Cahyono 50      (Tidak Tuntas) 56,25 (Tidak Tuntas) 75        (Tuntas) 
19. Dea Trinanda P 56,25 (Tidak Tuntas) 81,25   (Tuntas) 100      (Tuntas) 
20. Anisa Tri W. 62,5   (Tidak Tuntas) 62,5  (Tidak Tuntas) 68,75   (Tuntas) 
21. Nobfita Sari 68,7   (Tuntas) 75        (Tuntas) 87,5     (Tuntas) 
22. Anis Qorry A. 56,25 (Tidak Tuntas) 68,75   (Tuntas) 75        (Tuntas) 
23. Putri Yuniar 62,5   (Tidak Tuntas) 87,5     (Tuntas) 87,5     (Tuntas) 
24. Tiara Oktavia P. 62,5   (Tidak Tuntas) 75        (Tuntas) 81,25   (Tuntas) 
25. Bagas 56,25 (Tidak Tuntas) 81,25   (Tuntas) 93,75   (Tuntas) 
Jumlah  1493,75 1812,5 2025 
Rata-rata 59,75 72,50 81 
Persentase Ketuntasan 24% 72% 92% 

 
 

Tabel 4.8 menunjukkan persentase ketuntasan belajar klasikal dan nilai rata-

rata kelas dari hasil tes pratindakan, siklus I dan siklus II. Pada hasil pratindakan 

diketahui siswa yang tuntas belajar hanya sebanyak 6 siswa atau 24%. Siswa yang 

tidak tuntas belajar sebanyak 19 siswa atau 76%. Nilai rata-rata kelas pada tes 

pratindakan sebesar 59,57. Pada Siklus I siswa yang tidak tuntas belajar sebanyak 7 

siswa atau 28%, sedangkan siswa yang tuntas belajar 18 siswa atau 72%. Nilai rata-
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rata kelas pada siklus I sebesar 72,50. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-

rata tes pratindakan ke nilai rata-rata siklus I mengalami peningkatan sebesar 12,75 

poin. Pada siklus II siswa yang tidak tuntas belajar sebanyak 2 siswa atau 8% dan 

siswa yang tuntas belajar sebanyak 23 siswa atau 92%. Nilai rata-rata kelas pada 

siklus II sebesar 81 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 8,5 poin dari 

siklus I dan 21,25 poin dari tes pratindakan.  

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus II dianggap memuaskan bagi 

peneliti. Hal tersebut dikarenakan hasil belajar yang diperoleh siswa telah 

mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh pada siklus II yakni sebesar 81 dengan persentase ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 92%. Sedangkan kriteria keberhasilan yang ditentukan yakni rata-

rata kelas minimal 64 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. 

Perolehan hasil belajar tersebut membuktikan bahwa pembelajaran pada siklus II 

berhasil.  

 

4.2.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Data mengenai aktivitas belajar siswa dapat diperoleh melalui pengamatan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa dilakukan selama proses pembelajaran siklus I dan II berlangsung. Aspek-

aspek yang diamati meliputi: (1) kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis puisi 

(2) keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran (3) keberanian 

siswa dalam mengemukakan pendapat (4) ketekunan siswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. Melalui proses pengamatan dapat diperoleh data 

mengenai aktivitas belajar siswa. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I 
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yaitu sebesar 74,75% dengan kategori keaktifan siswa tinggi. Hasil tersebut belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu keaktifan siswa ≥ 75%. 

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I siswa masih merasa malu untuk 

mengungkapkan pendapatnya maupun bertanya. Siswa lebih banyak duduk diam 

pada saat pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan guru. Selain itu, siswa kurang serius ketika mengerjakan 

tugas. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II terjadi peningkatan aktivitas belajar 

siswa.  

Persentase keaktifan belajar siswa pada siklus I sebesar 74,75% dengan 

kategori tinggi. Pada siklus II persentase keaktifan belajar siswa meningkat 

menjadi 85,75% dengan kategori keaktifan belajar sangat tinggi. Artinya terjadi 

peningkatan persentase keaktifan belajar siswa sebesar 11%. Pada pelaksanaan 

siklus II siswa sudah mulai tidak malu untuk bertanya dan mengemukakan 

pendapat. Perhatian siswa selama pelaksanaan siklus II juga mengalami 

peningkatan. Siswa tidak lagi berbicara sendiri pada saat pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung sehingga suasana kelas lebih  kondusif. Siswa ketika mengerjakan 

tugas tepat waktu dan penuh dengan tanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus II.  

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus II, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menulis puisi dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

pada siklus II berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan aktivitas 

belajar siswa pada siklus II yang telah mencapai kriteria yang telah ditentukan. 

Persentase keaktifan siswa pada siklus II yakni sebesar 85,75% telah memenuhi 
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kriteria keberhasilan yang ditentukan yakni 75%. Data mengenai peningkatan 

aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini dapat dibaca pada tabel 4.9. 

 
Tabel 4.9 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

 

No. Nama  Skor Perolehan Peningkatan KeteranganSiklus I Siklus II 
1. Gilang R. 10,5 13 2,5 Meningkat 
2. Mukhaenur 10 12,5 2,5 Meningkat 
3. Ahmad W. 11 11 0 Tetap 
4. Maulani 11,5 13,5 2 Meningkat 
5. Silviana Riska F 11,5 13 1,5 Meningkat 
6. Ika Nurjanah 12 14 2 Meningkat 
7. M. Sahrulloh 12 14,5 2,5 Meningkat 
8. M. Misbakh 12,5 13 0,5 Meningkat 
9. Nur Janahtin 13,5 14,5 1 Meningkat 
10. Abdan Fauzan 12,5 13,5 1 Meningkat 
11. Andrian Rizqi S 12,5 13 0,5 Meningkat 
12. Arnanda Dwi S. 12 13,5 1,5 Meningkat 
13. Miftakhul Huda 11 11,5 0,5 Meningkat 
14. M. Ibnu Arkan 11 13,5 2,5 Meningkat 
15. Rafi Kurniawan 12 15,5 3,5 Meningkat 
16. Siti Nur Aisyah 12 14,5 2,5 Meningkat 
17. Syifa Rizqi S. 12 14 2 Meningkat 
18. Tegar Cahyono 10 13 3 Meningkat 
19. Dea Trinanda P 12 15 3 Meningkat 
20. Anisa Tri W. 12 13,5 1,5 Meningkat 
21. Nobfita Sari 13 15 2 Meningkat 
22. Anis Qorry A. 12,5 14 1,5 Meningkat 
23. Putri Yuniar 13 14,5 1,5 Meningkat 
24. Tiara Oktavia P. 12,5 14 1,5 Meningkat 
25. Bagas 14,5 16 1,5 Meningkat 

 Jumlah 299 343 44 Meningkat 
 PK 74,75% 85,75% 11% Meningkat 
 Kriteria Tinggi Sangat Tinggi  Meningkat 

 
 

Tabel 4.9 menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa. Jumlah skor 

aktivitas belajar yang diperoleh siswa pada siklus I yakni sebanyak 299. Jumlah 

tersebut meningkat pada siklus II. Jumlah skor aktivitas belajar yang siswa peroleh 

pada siklus II yakni sebanyak 343. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan 
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jumlah skor aktivitas belajar yang siswa peroleh sebanyak 44. Persentase keaktifan 

belajar siswa pada siklus I yakni sebesar 74,75%. Persentase keaktifan belajar 

tersebut mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II. Pada pelaksanaan 

pembelajaran siklus II diperoleh persentase keaktifan belajar siswa sebesar 85,75%. 

Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan persentase keaktifan belajar siswa 

sebesar 11%. Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui terdapat satu orang siswa yang 

tidak mengalami peningkatan. Namun, secara klasikal skor aktivitas belajar siswa 

telah mengalami peningkatan. 

 

4.2.3 Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan untuk performansi guru berupa lembar Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) terdiri dari APKG 

perencanaan pembelajaran (APKG I) dan APKG pelaksanaan pembelajaran 

(APKG II). Pada siklus I nilai performansi  guru dalam merencanakan 

pembelajaran sebesar 82,65 dan nilai dalam melaksanakan pembelajaran sebesar 

80,25. Setelah dilakukan rekapitulasi, diperoleh nilai performansi guru pada siklus 

I sebesar 81,05 dengan kategori AB. Pada siklus II nilai performansi  guru dalam 

merencanakan pembelajaran sebesar 92,5 dan nilai dalam melaksanakan 

pembelajaran sebesar 86,38. Setelah dilakukan rekapitulasi, diperoleh nilai 

performansi guru pada siklus II sebesar 88,42 dengan kategori A. Hasil tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan performansi guru dalam pembelajaran. 
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Peningkatan nilai performansi guru dalam penelitian ini dapat dibaca pada tabel 

4.10. 

Tabel 4.10 Peningkatan Nilai Performansi Guru 
 

No Aspek yang Diamati 
Nilai Performansi 

Guru Peningkatan Keterangan 
Siklus I Siklus II 

1 
Kemampuan guru 
dalam merencanakan 
pembelajaran 

82,65 92,5 9,85 Meningkat 

2 
Kemampuan guru 
dalam pelaksanaan 
pembelajaran 

80,25 86,38 6,13 Meningkat 

Nilai Akhir 81,05 88,42 7,37 Meningkat 
Kriteria AB A  Meningkat 

 
 

Tabel 4.10 menunjukkan peningkatan nilai performansi guru. Pada siklus I 

nilai performansi guru dalam merencanakan pembelajaran yakni sebesar 82,65. 

Pada siklus II nilai performansi guru dalam merencanakan pembelajaran meningkat 

menjadi 92,5. Artinya terjadi peningkatan nilai kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran yakni sebesar 9,85. Nilai performansi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran pada siklus I yakni sebesar 80,25. Pada siklus II nilai 

performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran meningkat menjadi 86,38. 

Perolehan nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai performansi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran sebesar 6,13. Nilai akhir performansi guru yang 

diperoleh pada siklus I yakni sebesar 81,05 dengan kriteria AB. Pada siklus II nilai 

akhir performansi guru meningkat menjadi 88,42 dengan kriteria A. Artinya terjadi 

peningkatan nilai akhir performansi guru sebesar 7,37. 

Nilai hasil pengamatan terhadap performansi guru dianggap sudah 

memuaskan bagi peneliti. Hal tersebut dikarenakan nilai hasil pengamatan 
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performansi guru yang diperoleh telah mencapai kriteria keberhasilan yang telah 

ditentukan. Nilai  performansi guru yang diperoleh pada siklus II yakni sebesar 

88,42 dengan kriteria A. Sedangkan kriteria yang ditentukan untuk nilai 

performansi guru yakni minimal sebesar 71 dengan kriteria B. Berdasarkan nilai 

performansi guru yang diperoleh pada siklus II dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran menulis puisi pada siklus II berhasil. 

 

4.3 Pembahasan 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pembahasan data penelitian yang 

telah diperoleh. Data penelitian ini diperoleh dari pelaksanaan tes pratindakan, 

siklus I dan siklus II. Pembahasan data penelitian yang dilakukan meliputi: (1) 

Pemaknaan temuan penelitian, dan (2) Implikasi hasil penelitian. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 

4.3.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia  di kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. 

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menetapkan rumusan masalah. 

Rumusan masalah yang ditentukan peneliti yaitu: “Apakah Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Puisi 

pada Siswa Kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal?”. Hipotesis dari 

rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu pendekatan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar menulis puisi pada 

siswa kelas V di SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. Pada bagian ini akan 
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dikemukakan mengenai pemaknaan temuan penelitian. Pemaknaan temuan 

penelitian dikaitkan dengan tujuan penelitian, rumusan masalah, hipotesis tindakan 

dan indikator keberhasilan yang ditentukan. Uraian selengkapnya sebagai berikut:  

4.3.1.1 Hasil Belajar 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada tes pratindakan yaitu 59,75. Nilai 

tersebut belum memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan yaitu nilai 

rata-rata kelas ≥ 64. Siswa yang tuntas belajar hanya 6 siswa atau 24%. Sedangkan 

siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 19 siswa atau 76%. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan tindakan siklus I dan siklus II sebagai perbaikan pembelajaran menulis 

puisi sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai batas ketuntasan SD Negeri 

Randugunting 6 Kota Tegal.  

 Setelah peneliti menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi menulis puisi, hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas 

sebesar 72,50. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan peningkatan dari nilai tes 

pratindakan ke siklus I sebesar 12,75 poin. Nilai rata-rata kelas pada siklus I telah 

memenuhi kriteria yaitu ≥ 64. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus I 

sebesar 72%. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus I belum memenuhi 

kriteria keberhasilan yaitu 75%. Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I, 

hasil belajar siswa pada siklus I belum dapat mencapai kriteria keberhasilan yang 

ditentukan. Hal tersebut dikarenakan guru kurang mengoptimalkan pemberian 

motivasi pada siswa. 

 Pada siklus II diketahui bahwa nilai rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 

81. Nilai rata-rata kelas tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai dari siklus 
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I ke siklus II sebesar 8,5 poin. Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa pada 

siklus II sebesar 92%. Hasil yang diperoleh pada siklus II telah mencapai kriteria 

keberhasilan yang ditentukan. Kriteria keberhasilan tersebut yaitu nilai rata-rata 

kelas ≥ 64 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal minimal 75%. Hasil 

belajar yang diperoleh pada siklus II membuktikan bahwa penerapan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran menulis puisi di kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. 

Dengan demikian tujuan penelitian dan indikator keberhasilan telah tercapai, 

rumusan masalah telah terpecahkan, dan hipotesis penelitian telah terbukti. 

4.3.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

 Selain hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa juga mengalami 

peningkatan. Persentase keaktifan siswa pada siklus I sebesar 74,75% dengan 

kategori tinggi. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada pelaksanaan 

siklus II. Hal tersebut terlihat dari data hasil pengamatan yang diperoleh. 

Persentase keaktifan belajar siswa pada siklus II sebesar 85,75% dengan kategori 

keaktifan sangat tinggi. Aktivitas belajar pada siklus II telah mencapai indikator 

yang ditentukan yakni persentase keaktifan siswa minimal 75%. Hasil aktivitas 

belajar pada siklus II membuktikan bahwa pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

menulis puisi di kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. Dengan demikian 

tujuan penelitian dan indikator keberhasilan telah tercapai. Selain itu, rumusan 

masalah penelitian telah terpecahkan, dan hipotesis tindakan penelitian telah 

terbukti. 
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Peningkatan aktivitas belajar tersebut terjadi karena melalui pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) guru dapat merancang pembelajaran 

yang terpusat pada siswa. Selain itu, siswa merasa senang ketika pembelajaran 

karena pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam kelas tetapi juga di luar kelas. 

Apabila siswa merasa senang dalam pembelajaran maka siswa juga akan 

termotivasi untuk lebih semangat mengikuti pembelajaran. 

4.3.1.3 Performansi Guru 

 Performansi guru dalam merencanakan pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

pengamatan terhadap performansi guru pada pelaksanaan siklus I dan II. Nilai 

performansi  guru dalam merencanakan pembelajaran pada siklus I sebesar 82,65. 

Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I sebesar 80,25. Setelah 

dilakukan rekapitulasi, diperoleh nilai akhir performansi guru pada siklus I sebesar 

81,05 dengan kategori AB. Hasil tersebut telah mencapai indikator yang ditentukan 

yakni minimal 71 dengan kategori B, namun hasil tersebut dirasakan kurang 

memuaskan. Pada siklus II performansi guru mengalami peningkatan. Performansi  

guru dalam merencanakan pembelajaran pada siklus II meningkat menjadi 92,5 dan 

performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran meningkat menjadi 86,38. 

Setelah dilakukan rekapitulasi, diperoleh nilai akhir performansi guru pada siklus II 

sebesar 88,42 dengan kategori A. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan performansi guru dalam 

pembelajaran menulis puisi di kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal.  

 Penelitian tindakan kelas yang dilakukan dikatakan berhasil. Keberhasilan 

ini dapat dilihat dari tercapainya semua indikator keberhasilan yang telah 
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ditentukan. Indikator keberhasilan tersebut meliputi hasil belajar siswa, aktivitas 

belajar siswa, serta performansi guru. 

 Berdasakan uraian di atas, diketahui bahwa pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis 

puisi di kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. Peningkatan kualitas 

pembelajaran tersebut meliputi hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa serta 

performansi guru. Dengan demikian, tujuan penelitian ini telah tercapai dan 

rumusan masalah telah terpecahkan. Selain itu, hipotesis penelitian telah terbukti.  

 

4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada siklus I dan siklus II membuktikan bahwa pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil 

belajar menulis puisi, aktivitas belajar siswa, serta performansi guru. Pada bagian 

ini akan dikemukakan tentang implikasi hasil penelitian. Implikasi hasil penelitian 

merupakan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan penelitian. 

Akibat atau dampak dari hasil penelitian dapat diterima oleh peneliti maupun 

subyek penelitian. Implikasi hasil pembelajaran melalui pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada materi menulis puisi  adalah: 

4.3.2.1 Bagi Siswa 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)  membantu siswa 

memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan konteks 

kehidupan sehari-hari siswa. Melalui pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  pada pembelajaran menulis puisi dapat membantu siswa untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran menulis puisi. Ketika 
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proses pembelajaran, siswa diajak melakukan kegiatan pengamatan langsung 

kepada objek di lingkungan sekitar yang akan dijadikan tema dalam menulis puisi. 

Siswa mendapatkan berbagai gagasan dan inspirasi dari hasil pengamatan langsung 

sehingga keterampilan menulis siswa juga semakin meningkat. Selain itu, melalui 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), pembelajaran terpusat pada 

siswa sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

4.3.2.2 Bagi Guru 

Penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pembelajaran menulis puisi dapat memberikan masukan pada guru untuk 

menerapkan pendekatan yang tepat. Penerapan pendekatan yang tepat dalam 

pembelajaran akan membantu guru menciptakan pembelajaran yang bermakna dan 

terpusat pada siswa. Selain itu, guru dapat menciptakan kegiatan pembelajaran 

yang menarik dan tidak membosankan. Penerapan pendekatan yang tepat akan 

membuat siswa lebih semangat dan antusias dalam menerima materi pembelajaran.  

4.3.2.3 Bagi sekolah 

Penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)  pada 

materi menulis puisi dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kualitas akademik SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat juga digunakan pada 

pembelajaran selain mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penggunakan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) akan membuat siswa menemukan 

pengetahuan dan pengalaman secara langsung sehingga pembelajaran lebih 

bermakna. Selain itu, pembelajaran akan lebih tepusat pada siswa sehingga siswa 

aktif dalam pembelajaran. Keaktifan siswa akan mempengaruhi hasil belajar siswa.  
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BAB 5 

PENUTUP 

Penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Menulis Puisi Melalui 

Pendekatan Pembelajaran CTL pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Randugunting 6 Kota Tegal” telah dilaksanakan selama dua siklus. Berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dibuat simpulan dari penelitian ini. 

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran yang diperoleh dari 

penelitian. Simpulan merupakan sintesis dari seluruh hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Saran merupakan tindak lanjut dari simpulan, dapat berupa anjuran atau 

ajakan. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal. Adapun 

peningkatan pembelajaran secara rinci disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 

Kota Tegal dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran menulis dapat diketahui dari hasil tes pratindakan, 

siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata kelas pada tes pratindakan adalah 59,75 

dengan persentase ketuntasan sebesar 24%. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas 
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menjadi 72,50 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 72%. 

Denagn demikian terjadi kenaikan nilai rata-rata kelas dari tes pratindakan ke 

siklus I sebesar 12,75 dan kenaikan persentase ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 48%. Setelah dilaksanakan siklus II, nilai rata-rata kelas menjadi 81 

dan persentase ketuntasan belajar klasikal menjadi 92%. Dengan demikian 

terdapat peningkatan nilai rata-rata kelas dari siklus I ke siklus II sebesar 8,5 

dan kenaikan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 20%. Persentase 

ketuntasan belajar yang diperoleh pada siklus II sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. Peningkatan hasil 

belajar tersebut membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

(2) Penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 

Kota Tegal dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Peningkatan aktivitas 

belajar siswa dikumpulkan melalui lembar pengamatan. Peningkatan aktivitas 

belajar siswa terlihat dari hasil pengamatan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan jumlah skor aktivitas 

belajar siswa pada siklus I yakni sebanyak 299 dengan persentase keaktifan 

belajar siswa sebesar 74,75% dengan kriteria tinggi. Aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II. Jumlah skor aktivitas 

belajar siswa pada siklus II yakni sebanyak 343 dengan persentase keaktifan 

belajar siswa sebesar 85,75% dengan kriteria sangat tinggi.  

(3) Penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 



101 
 

 
 

Kota Tegal dapat meningkatkan performansi guru. Hal tersebut dapat dilihat 

pada perolehan nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

maupun dalam melaksanakan pembelajaran. Perolehan nilai performansi guru 

pada siklus I yakni 81,05 dengan kriteria AB dan mengalami peningkatan pada 

siklus II menjadi 88,42 dengan kriteria A. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

guru sudah menguasai materi pelajaran dan langkah-langkah dalam 

menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada saat 

proses pembelajaran. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

(1) Pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), dapat 

dijadikan alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan guru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya menerapkan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dalam proses pembelajaran. 

(2) Pihak sekolah hendaknya memberikan kesempatan, sarana dan prasarana bagi 

guru yang hendak melakukan inovasi pembelajaran baik kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di dalam maupun di luar ruang kelas. 

(3) Praktisi pendidikan atau peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian di 

bidang keterampilan menulis puisi melalui pendekatan yang lain untuk 

menambah khasanah penerapan pendekatan dalam pembelajaran.  
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Lampiran 1 

 

Tabel Daftar Nama Siswa Kelas V SD Negeri  Randugunting 6 Kota Tegal 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Nomor Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 Gilang Ramadhan L 
2 Mukhaenur L 
3 Ahmad Wahyudi L 
4 Maulani P 
5 Silviana Riska F P 
6 Ika Nurjanah P 
7 M. Sahrulloh L 
8 M. Misbakh L 
9 Nur Janahtin P 
10 Abdan Fauzan L 
11 Andrian Rizqi S L 
12 Arnanda Dwi Syahputra L 
13 Miftakhul Huda L 
14 M. Ibnu Arkan L 
15 Rafi Kurniawan L 
16 Siti Nur Aisyah P 
17 Syifa Rizqi Shofaria P 
18 Tegar Cahyono L 
19 Dea Trinanda P P 
20 Nobfita Sari P 
21 Anis Qorry Arraftu P 
22 Putri Dwi Andini A P 
23 Putri Yuniar P 
24 Tiara Oktavia Putri P 
25 Bagas L 

 
 
          

Peneliti 
 
 
 
               Slamet Sabar R. 
            NIM 1401409002 
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Lampiran 2 

LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR 

MENULIS PUISI 

Petunjuk 

1. Nilailah keterampilan menulis puisi siswa dengan cara mengisi lembar 

penilaian berikut! 

2. Penjelasan tentang cara pengisian lembar penilaian hasil belajar menulis puisi 

dapat dilihat di bawah tabel pada bagian keterangan cara pengisian. 

 

No Nama 
Siswa 

Aspek yang Dinilai Jml 
Skor Nilai Ket. A B C D 

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

Jumlah   
Rata-rata kelas  
Persentase ketuntasan klasikal  

 

Keterangan cara pengisian:  

1. Untuk mengisi kolom nama siswa dan nomor diisi dengan menulis nama siswa 

kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal secara urut sesuai dengan 

nomor absen. 

2. Untuk mengisi format penilaian pada kolom aspek yang dinilai diisi dengan 

membubuhkan tanda (√) pada kolom skor yang sesuai. Aspek A adalah 

kesesuaian judul, aspek B adalah isi puisi, aspek C adalah pilihan kata, dan 

aspek D adalah rima. Keterangan pengisian skor dapat dilihat pada deskriptor 

penilaian hasil belajar menulis puisi. 

3. Untuk mengisi kolom jumlah skor diisi dengan cara menjumlahkan perolehan 

skor dari seluruh aspek. 

4. Untuk mengisi kolom nilai akhir dapat menggunakan rumus: 



104 
 

 
 

100x
SM
SPNA =

    
 

Keterangan:   

NA    = Nilai Akhir 

SP     =  Skor perolehan 

SM    = Skor maksimal 

5. Untuk mengisi kolom keterangan maka digunakan tanda (T/TT). 

Tanda T diberikan pada siswa yang mencapai nilai 64 (Tuntas Belajar) 

Tanda TT diberikan pada siswa yang belum mencapai nilai 64 (Tidak Tuntas 

Belajar). 

6. Untuk mengisi kolom jumlah, diisi dengan cara menjumlahkan seluruh skor 

atau nilai yang diperoleh setiap siswa. 

7. Untuk mengisi kolom rata-rata kelas maka digunakan rumus: 

NR  =  

Keterangan:  

NR    = Nilai Rata-rata Kelas 

 = Jumlah Nilai Akhir Seluruh Siswa 

 = Jumlah Siswa Keseluruhan 

8. Untuk mengisi kolom persentase ketuntasan klasikal maka digunakan rumus: 
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Lampiran 3 

DESKRIPTOR PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA 

MENULIS PUISI 

 
A. Kesesuaian Judul  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 1 diberikan jika judul puisi tidak sesuai dengan isi. 

Skor 2 diberikan jika judul puisi kurang sesuai dengan isi. 

Skor 3 diberikan jika judul puisi cukup sesuai dengan isi. 

Skor 4 diberikan jika judul puisi sesuai dengan isi. 

 

B. Isi puisi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 1 diberikan jika isi puisi tidak sesuai dengan objek puisi. 

Skor 2 diberikan jika isi puisi kurang sesuai dengan objek puisi. 

Skor 3 diberikan jika isi puisi cukup sesuai dengan objek puisi. 

Skor 4 diberikan jika isi puisi sesuai dengan objek puisi. 

 

C. Pilihan Kata 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 1 diberikan jika pilihan kata yang digunakan tidak tepat. 

Skor 2 diberikan jika pilihan kata yang digunakan kurang tepat. 

Skor 3 diberikan jika pilihan kata yang digunakan sebagian besar tepat. 

Skor 4 diberikan jika pilihan kata yang digunakan tepat. 

 

D. Rima  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 1 diberikan jika puisi tidak menggunakan rima. 

Skor 2 diberikan jika puisi kurang kaya akan rima. 

Skor 3 diberikan jika puisi cukup kaya akan rima. 

Skor 4 diberikan jika puisi kaya akan rima. 
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Lampiran 4  

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

MENULIS PUISI 

 

Petunjuk 

1. Amatilah dengan cermat aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran 

kemudian isilah lembar pengamatan berikut! 

2. Penjelasan tentang cara pengisian lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

menulis puisi dapat dilihat di bawah tabel pada bagian keterangan cara 

pengisian. 

 

No Nama 
Siswa 

Aspek yang Diamati Jml 
Skor Nilai A B C D 

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

Jumlah                                  
Persentase keaktifan siswa  
Kriteria keaktifan siswa  

 

Keterangan cara pengisian: 

1. Untuk mengisi kolom nama siswa dan nomor diisi dengan cara menulis nama 

siswa kelas V SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal secara urut sesuai dengan 

nomor absen. 

2. Aspek yang diamati pada aktivitas belajar siswa meliputi: 

A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran  

B. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

C. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat.  

D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

3. Untuk mengisi format penilaian pada kolom aspek yang diamati diisi dengan 

membubuhkan tanda (√) pada kolom skor yang sesuai.  

Keterangan pengisian skor: 
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Skor 1 apabila hanya satu indikator muncul 

Skor 2 apabila hanya dua indikator yang muncul 

Skor 3 apabila tiga indikator yang muncul 

Skor 4 apabila empat indikator yang muncul. 

4. Untuk mengisi kolom jumlah skor diisi dengan cara menjumlahkan perolehan 

skor dari seluruh aspek. 

5. Untuk mengisi kolom nilai dapat menggunakan rumus: 

100x
SM
SPNilai =

   
Keterangan:   SP    = Skor perolehan 

SM   = Skor maksimal 

6. Untuk mengisi kolom jumlah, diisi dengan cara menjumlahkan seluruh skor 

atau nilai yang diperoleh setiap siswa. 

7. Untuk mengisi kolom persentase keaktifan siswa dapat menggunakan rumus: 

 =  X 100% 

Keterangan: 

 = Persentase keaktifan siswa 

= Jumlah skor perolehan 

 = Jumlah siswa 

 = Skor maksimal 

8. Untuk mengisi kolom kriteria keaktifan siswa dapat mengacu pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

PERSENTASE KRITERIA 
75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 
25% - 49,99% Sedang 
0% - 24,99% Rendah 
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Lampiran 5 

DESKRIPTOR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

MENULIS PUISI 

 

A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa datang tepat waktu. 

2. Siswa menjawab atau memberi  salam kepada guru.  

3. Siswa duduk dengan rapi. 

4. Siswa mempersiapkan alat pembelajaran yang diperlukan. 

 
    

 

 

 

 

B.Keantuasiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.  

  Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

1. Siswa memperhatikan materi yang dijelaskan guru. 

2. Siswa tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses pembelajaran. 

3. Siswa mencatat materi yang dijelaskan guru. 

4. Siswa bertanya tentang materi yang belum jelas. 

 

 

 

 

 

 

C. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

   Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

1. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih dahulu. 

Skor penilaian Keterangan 
1 Satu  deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor  tampak 
3 Tiga  deskriptor tampak 
4 Empat  deskriptor tampak 

Skor penilaian Keterangan 
1 Satu  deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor  tampak 
3 Tiga  deskriptor tampak 
4 Empat  deskriptor tampak 
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2. Siswa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. 

3. Siswa mengemukakan pendapat yang logis. 

4. Siswa mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran yang 

sedang dipelajarinya. 

 

 

 

 

 

D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

  Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru. 

2. Siswa mengerjakan tugas secara sistematis. 

3. Siswa tidak melakukan kegiatan lain, selain menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

4. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor penilaian Keterangan 
1 Satu  deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor  tampak 
3 Tiga  deskriptor tampak 
4 Empat  deskriptor tampak 

Skor penilaian Keterangan 
1 Satu  deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor  tampak 
3 Tiga  deskriptor tampak 
4 Empat  deskriptor tampak 
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Lampiran 6 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

Perencanaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru / calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1 2 3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

 dengan CTL 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

        

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan CTL 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran sesuai dengan CTL 

 

1. NAMA   :   

2. SEKOLAH   :  

3. KELAS   :  

4. MATA PELAJARAN :  

5. WAKTU   :  

6. TANGGAL  : 
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2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan CTL   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran CTL 

3.1.1  Konstruktivisme 

3.1.2  Bertanya 

3.1.3  Menemukan 

3.1.4  Masyarakat belajar 

3.1.5  Refleksi  

3.1.6  Permodelan 

3.1.7  Penilaian sebenarnya 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran CTL 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

 yang sesuai dengan CTL 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran CTL 

   Rata-rata butir 4 = D 
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5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan CTL 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

    

 

   Pengamat  

    

 

   _________________ 

   NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG I = R 
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Lampiran 7  

DESKRIPTOR ALAT PENILIAN KEMAMPUAN GURU 1 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

CTL. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c.  Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari 

yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 
jelas tetapi lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan 
logis, atau lengkap dan logis 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara 
logis. 

 

 Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan  

  hidup (life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi 
tidak operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional tetapi tidak sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional dan sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran sesuai dengan CTL 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan CTL 
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 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Direncanakan penggunaan satu macam 
media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan 
Direncanakan penggunaan satu macam 
media yang sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar yang sesuai dengan CTL 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL 

 Penjelasan : Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam 

pendekatan CTL dalam rencana kegiatan pembelajaran, yaitu: 

3.1.1 Konstruktivisme. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

seperti di bawah ini: 

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 membangun pemahaman dengan menghubungkan

 materi pembelajaran melalui lingkungan dan

 pengalaman sehari-hari siswa. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang

 memberikan kesempatan pada siswa untuk 

 menemukan  idenya sendiri. 

c.  Guru merancang kegiatan pembelajaran yang

 memberikan kesempatan pada siswa untuk

 menerapkan  idenya sendiri. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang

 menuntut  keterlibatan aktif siswa untuk

 membangun pengetahuan  siswa.   

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3.1.2 Bertanya.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

seperti di bawah ini: 
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a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 memberikan kesempatan siswa menanggapi dan

 menjawab pertanyaan teman yang lain. 

b.  Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 memberikan kesempatan bertanya kepada siswa

 tentang materi pembelajaran yang masih kurang 

 jelas. 

c. Guru merancang kegiatan apersepsi dengan

 melakukan tanya jawab terkait dengan materi

 pembelajaran yang akan dibahas. 

d.  Guru merancang kegiatan menyimpulkan

 pembelajaran dengan melakukan tanya jawab 

 terkait dengan materi pembelajaran yang telah 

 dipelajari. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3.1.3  Menemukan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

seperti di bawah ini: 

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran berupa

 observasi terkait dengan materi pembelajaran agar

 siswa dapat menemukan konsep materi disekitar

 lingkungan siswa. 



118 
 

 
 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran dengan

 memulai pembelajaran (apersepsi) dengan 

 menyajikan permasalahan. 

c.  Guru merancang kegiatan pembelajaran agar siswa

 dapat mencatat dan menganilisis sendiri konsep 

 materi pembelajaran yang didapat melalui 

 observasi. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 memberikan kesempatan siswa untuk menyajikan 

 hasil  penemuannya dalam kegiatan observasi. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3.1.4  Masyarakat belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

seperti di bawah ini: 

a.  Guru merancang media dan tugas pembelajaran 

 untuk dikerjakan dalam belajar kelompok. 

b.  Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 mengelompokan siswa yang anggotanya terdiri 

 dari siswa yang memiliki kemampuan yang 

 heterogen. 

c.  Guru merancang kegiatan pembelajaran agar

 siswa dapat bekerjasama dengan anggota

 kelompoknya untuk menyelesaikan tugas

 dari guru. 
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d.  Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 memberikan kesempatan pada siswa untuk

 mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3.1.5  Refleksi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

seperti di bawah ini: 

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 memberikan kesempatan siswa belajar dalam

 kelompok agar satu sama lain dapat saling belajar 

 dan  dapat mengukur pemahamannya dengan 

 siswa lain. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 senantiasa memberikan masukan kesan dan saran

 mengenai hal-hal yang dilakukan siswa dalam

 kegiatan pembelajaran. 

c. Guru merancang kegiatan untuk selalu menilai

 dan memberikan masukan terhadap hasil

 pekerjaan siswa. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk

 membantu siswa membuat hubungan-hubungan

 antara pengetahuan sebelumnya dengan

 pengetahuan yang akan dipelajari, misalnya 

 dalam apersepsi siswa disuruh mengingat materi 

 pembelajaran yang lalu. 



120 
 

 
 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3.1.6  Permodelan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

seperti di bawah ini: 

a. Guru merancang media pembelajaran yang 

 sesuai dengan materi pembelajaran. 

b. Guru merancang media pembelajaran yang 

 efektif untuk memudahkan siswa  memahami 

 materi pembelajaran. 

c. Guru merancang model pembelajaran yang 

 sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk 

menunjukkan contoh cara kerja alat-alat 

disekitar lingkungan siswa yang terkait dengan 

materi pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3.1.7  Penilaian sebenarnya 

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor di 

bawah ini: 
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a. Guru merancang penilaian aktivitas belajar 

siswa. 

b. Guru merancang penilaian hasil kerja 

kelompok siswa. 

c. Guru merancang penilaian hasil belajar siswa 

secara individual melalui tes formatif. 

d. Guru merancang penilaian sebelum proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 

      dengan CTL. 

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

 sistematis dan sesuai dengan pendekatan CTL. 

b. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari 

 pembukaan, inti, dan penutup yang sesuai dengan 

 pendekatan CTL. 

c. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

 sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan 

 pendekatan CTL. 
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d. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang

 sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan

 pendekatan CTL. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut: 

a. Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana

 pembelajaran. 

    b. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

     inti, dan penutup) dicantumkan. 

    c. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

     inti, dan penutup) dicantumkan dengan proporsional. 

d. Alokasi waktu untuk setiap kegiatan eksplorasi, elaborasi

 dan konfirmasi dalam langkah-langkah  pembelajaran  

dirinci. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

    cara memotivasi siswa  sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan pemahaman. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, menilai 

siswa selama proses belajar dan  menilai/memotivasi pada 

penutupan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Pertanyaan yang menuntut ingatan (pengetahuan). 

b. Pertanyaan yang menuntut pemahaman. 

c. Pertanyaan yang menuntut penerapan. 
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d. Pertanyaan yang sesuai dengan materi dan tujuan 

 pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (setting)  pembelajaran yang  

      sesuai dengan CTL 

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut: 

a. Penataan latar (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran 

yang kontekstual. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran CTL. 
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 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang   

      sebenarnya sesuai dengan CTL 

Penjelasan : Penilaian yang sebenarnya adalah suatu proses pengumpulan 

berbagai data yang memberikan gambaran perkembangan 

belajar siswa secara menyeluruh, tidak hanya hasil belajar saja 

yang dinilai tetapi penilaian yang sebenarnya juga menilai 

aktivitas siswa selama proses kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Penilaian dirancang selama proses pembelajaran (aktivitas 

belajar siswa) 

b. Penilaian dirancang secara berkesinambungan. 

c. Penilaian dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Penilaian di akhir pembelajaran dirancang dalam bentuk 

latihan soal dan tes formatif. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif disertai 
pencantuman kunci jawaban 
 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 
 

Lampiran 8 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.              1  2  3       4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

                Rata-rata butir 1 = P 

  

 
1. NAMA GURU :  

2. SEKOLAH :  

3. KELAS : 

4. MATA PELAJARAN :  

5. WAKTU :  

6.   TANGGAL  : 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan CTL 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual. 

2.6. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara kelompok 

2.7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara klasikal 

2.8. Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

    Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 



130 
 

 
 

3.5. Memantapkan penguasaan materi 

 pelajaran 

Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1. Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2. Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat 

5.4. Melaksanakan kemampuan khusus dalam  

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan  

pendekatan pembelajaran CTL 
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5.4.1 Konstruktivisme 

5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 

5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 

5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

Rata-rata butir 5 =  T      

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 =  U 

7. Kesan umum kemampuan guru/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

     Rata-rata butir 7 = V 

Nilai APKG II = K 

 

 

Pengamat 

 

---------------------------- 

NIP 

 

 

Nilai APKG II = K 
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Lampiran 9  

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.  

  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 



133 
 

 
 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan 

kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan  pembelajaran 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental 

siswa untuk mulai belajar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

 Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (Contextual 

Teaching and Learning). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
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1 
2 
 

 
3 
 
4 

Guru tidak menggunakan media  
Guru menggunakan satu media namun tidak 
sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta 
didik. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak. 
Guru menggunakan lebih dari satu media 
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 
anak  

 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a.  Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

 d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 
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a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan 

tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 

waktu dan fasilitas pembelajaran. 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) yang sedang dikelola. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat / lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 
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3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha 
guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan mudah 
dipahami siswa. 

 

 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 

 
 
3 
 
 
4 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat 
siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 
pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

 Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 
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 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

 a. Pembicaraan lancar. 

 b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

 c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

 d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut: 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 
ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut: 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara 

guru dengan siswa. *) 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

*)  Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d 

tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian 

terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif 

berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, 

sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 

yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 

salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi 

nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila 

keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai 

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak 

diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

  

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

    Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

menghadapi kesulitan. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 
sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan.  

 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai 

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkanpenyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 
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d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

Indikator  : 5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Penjelasan : Materi pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi 4 aspek 

yaitu kebahasaan, pemahaman.penggunaan, dan apresiasi 

sastra. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan kemunculan penguasaan guru 

dalam keempat aspek berikut: 

a. Kebahasaan. 

b.Pemahaman. 

c. Penggunaan, dan 

d.Apresiasi sastra. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.2 Memberikan latihan keterampilan berbahasa. 

  Penjelasan : Latihan keterampilan berbahasa diberikan dengan tujuan 

agar siswa mampu mengungkapkan perasaan dan 

pikirannya dengan bahasa yang benar secara lisan dan 

tulisan. Latihan berbahasa dianggap efektif bila dilakukan 

terpadu antara keterampilan membaca, menyimak, 

berbicara, dan menulis. Setiap siswa memperoleh 

kesempatan sesuai dengan tujuan. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Siswa mendapat keterampilan berbahasa, tetapi tidak 
terpadu. 
Sebagian kecil siswa mendapat latihan secara terpadu 
sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar siswa mendapat latihan secara terpadu 
sesuai dengan tujuan. 
Hampir semua siswa mendapatkan latihan secara 
terpadu sesuai dengan tujuan.  
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Indikator : 5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dalam  pembelajaran 

Bahasa Indonesia     dengan pendekatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL).  

Penjelasan: Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam 

pendekatan CTL selama kegiatan pembelajaran. 

5.4.1  Konstruktivisme. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

seperti di bawah ini: 

a. Guru membangun pemahaman materi dengan 

 menghubungkan materi pembelajaran melalui 

 lingkungan dan pengalaman sehari-hari siswa. 

b. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan 

idenya sendiri. 

c. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menerapkan 

idenya sendiri. 

d. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

menuntut keterlibatan aktif siswa untuk membangun 

pengetahuan siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5.4.2  Kegiatan bertanya.  

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti 

   di bawah ini: 
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a. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk   

memberikan kesempatan siswa menanggapi dan 

menjawab pertanyaan teman  yang lain. 

b. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa 

 tentang materi pembelajaran yang masih kurang jelas. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya 

 jawab terkait dengan materi pembelajaran yang akan 

 dibahas. 

d. Guru menyimpulkan pembelajaran dan mengetahui 

 tingkat pemahaman siswa dengan melakukan tanya 

 jawab terkait dengan materi pembelajaran yang telah 

 dipelajari. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5.4.3  Menemukan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor: 

a. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran berupa 

 observasi terkait dengan materi pembelajaran agar siswa 

 dapat menemukan konsep materi disekitar lingkungan 

 siswa. 

b. Guru memulai pembelajaran (apersepsi) dengan 

 menyajikan permasalahan. 

c. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran agar siswa 

 dapat mencatat dan menganilisis sendiri konsep materi 

 pembelajaran yang didapat melalui observasi. 

d.  Guru memberikan kesempatan siswa untuk menyajikan 

 hasil penemuannya dalam kegiatan observasi.   



146 
 

 
 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 5.4.4  Masyarakat belajar. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti 

   di bawah ini: 

a. Guru memberikan media dan tugas pembelajaran untuk 

 di kerjakan dalam belajar berkelompok. 

b. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 

 mengelompokan siswa yang anggotanya terdiri dari 

 siswa yang memiliki kemampuan yang heterogen. 

c. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran agar siswa 

 dapat bekerjasama dengan anggota kelompoknya untuk 

 menyelesaikan tugas dari guru. 

d.  Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

 mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5.4.5  Refleksi 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti 

   di bawah ini: 

a. Guru memberikan kesempatan siswa untuk belajar 

 dalam kelompok agar satu sama lain dapat saling 

 belajar dan dapat mengukur pemahamannya dengan 

 siswa lain. 
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b.  Guru senantiasa memberikan masukan kesan dan saran 

 mengenai hal-hal yang dilakukan siswa dalam 

 kegiatan pembelajaran. 

c.  Guru selalu menilai dan memberikan masukan 

 terhadap  hasil pekerjaan siswa. 

d.  Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 

 membantu siswa membuat hubungan-hubungan 

 antara pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan 

 yang akan dipelajari, misalnya dalam apersepsi siswa 

 disuruh mengingat materi pembelajaran yang lalu.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5.4.6  Permodelan 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti 

  di bawah ini: 

a.  Guru menyajikan media pembelajaran yang sesuai 

 dengan materi pembelajaran. 

b. Guru menyajikan media pembelajaran yang efektif 

 untuk memudahkan siswa memahami materi 

 pembelajaran. 

c.  Guru menyajikan media pembelajaran yang sesuai 

 dengan tujuan pembelajaran. 

d.  Guru menunjukkan contoh alat-alat disekitar 

 lingkungan siswa yang terkait dengan materi 

 pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

  

   

5.4.7  Penilaian sebenarnya 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti 

   di bawah ini: 

a. Guru melakukan penilaian aktivitas belajar siswa 

 selama proses pembelajaran. 

b. Guru menilai hasil kerja kelompok siswa. 

c.  Guru menilai hasil belajar siswa secara individual 

 melalui tes formatif. 

d.  Guru melaksanakan penilaian sebelum proses 

 pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator  : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

   

 

 



149 
 

 
 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
Tidak melakukan penilaian selama proses 
pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas 
kepada siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kemampuan yang 
ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 
ditunjukkan siswa. 

 

 

 Indikator  : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 
2 
3 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7.  Kesan umum kemampuan guru/ calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

 d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator  : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah 

atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia 

secara baik dan benar.  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan *) 
1 
2 
3 
4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa 
tanpa memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 
kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 
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 *)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

  

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 10 

SILABUS 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Standar Kompetensi :  8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 
Bahan Belajar 

Menulis puisi 
bebas dengan 
pilihan kata 
yang tepat 

Menulis puisi Menulis puisi 
 
 

 

Siswa mampu 
menulis puisi 
sesuai dengan 
langkah-langkah 
menulis puisi. 

Jenis: 

Tertulis 

Unjuk kerja 
melakukan 
diskusi dan 
praktik 

8 jp 1) Lingkungan 
sekitar 
sekolah 

2) Buku 
Bahasa 
Indonesia 
kelasV. 

3) Buku 
penunjang 
yang 
relevan. 
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Lampiran 11  

 PROGAM SEMESTER  

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi. 

Menulis 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi 
Pokok 

A
W 

Januari Februari Maret Apri Mei Juni 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Menulis 
puisi bebas 
dengan 
pilihan kata 
yang tepat. 

Siswa 
mampu 
menulis 
puisi 
sesuai 
dengan 
langkah-
langkah 
menulis 
puisi. 

Menulis 
puisi 

8 
JP 

         x x            
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I  

 

Sekolah              :  SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester :  V/ II 

Materi pokok : Menulis puisi 

Alokasi Waktu :  4 x 35 menit ( 2 x pertemuan) 

Pelaksanaan  : Kamis, 21 Maret 2013 

     Sabtu, 23 Maret 2013 

 

A. Standar  Kompetensi  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas.  

 

B. Kompetensi Dasar 

8.3  Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat 

 

C. Indikator 

8.3.1 Mampu menulis puisi sesuai dengan langkah-langkah menulis puisi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan guru mengenai langkah-langkah menulis 

puisi, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menulis puisi. 

2. Melalui penugasan dari guru, siswa dapat menulis puisi sesuai dengan 

langkah-langkah menulis puisi. 

3. Melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), siswa 

mampu menulis puisi dengan memperhatikan diksi atau pilihan kata yang 

tepat, kesesuaian judul, isi puisi, dan rima. 
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Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, menghormati orang lain, tekun, 

dapat berkerjasama dan bertanggung jawab. 

 

E. Materi Ajar 

Puisi adalah salah satu bentuk curahan hati penulisnya, biasanya 

menggunakan kata-kata yang indah. Puisi bebas adalah puisi yang tidak terikat 

oleh aturan-aturan tertentu. Aturan yang dimaksud misalnya jumlah kata, 

jumlah baris, jumlah bait. Dalam menulis puisi harus memperhatikah langkah-

langkah menulis puisi. 

Perhatikan langkah-langkah menulis puisi berikut ini. 

a. Pilihlah tema yang menarik. 

b. Carilah sumber tema yang sesuai dengan pilihan. 

c. Cermati objek kemudian datalah objek-objek yang dijadikan bahan 

penulisan puisi. 

d. Deskripsikan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik puisi yang 

sesuai bentuknya. 

e. Gunakan diksi atau pilihan kata, rima yang tepat. 

f. Tulislah puisi secara runtut. 

g. Suntinglah puisi yang kamu tulis agar menjadi lebih sempurna. 

Unsur intrinsik sebuah puisi meliputi : 

a. Irama dan rima. 

b. Diksi atau pilihan kata yang tepat. 

c. Baris dan bait. 

d. Tema. 

Perhatikan contoh puisi berikut. 

Bus Sekolah 

Pagi kau jemputku 

Mengantarku ke sekolah 

Siang kau jemput aku 

Mengantarku ke rumah 
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Tempat dudukku 

Selalu di dekat jendela 

Hingga aku selalu bisa 

Memandang ke luar sana 

 

Betapa ramai lalu lintas 

Kau merayap di tengah mereka 

Kau setia bersahaja 

Di tengah ramainya kota 

    Karya Subarwati 

 

F. Metode, Model, dan Media Pembelajaran 

1. Metode : ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. 

a) Metode ceramah adalah memberikan informasi bahan pelajaran kepada 

siswa dan melatih siswa memahami bahan pelajaran tersebut. Metode 

ceramah digunakan guru saat menjelaskan materi. 

b) Metode diskusi untuk melatih siswa saling berinteraksi dalam 

memecahkan permasalahan. Metode diskusi digunakan saat siswa 

berdiskusi mengerjakan LKS bersama kelompoknya. 

c) Metode tanya jawab adalah pemberian informasi yang dilakukan 

melalui proses tanya jawab baik dari guru kepada siswa maupun siswa 

kepada guru. Metode tanya jawab digunakan saat guru bertanya kepada 

siswa maupun siswa bertanya kepada guru tentang materi pelajaran 

selama proses pembelajaran. 

d) Metode pemberian tugas adalah pemberian tugas kepada siswa untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

Metode pemberian tugas digunakan saat guru menugaskan siswa untuk 

mengerjakan LKS maupun saat evaluasi. 

2. Pendekatan : Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 
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  Langkah-langkah pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam kelas sebagai berikut: 

a) Guru mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b) Guru melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua 

topik materi yang diajarkan. 

c) Guru mngembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d) Guru menciptakan masyarakat belajar. 

e) Guru menggunakan model sebagai contoh pembelajaran. 

f) Guru melakukan refleksi diakhir pertemuan. 

3. Media Pembelajaran : Bagan langkah-langkah menulis puisi. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran: 

  Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Pengkondisian kelas 

1) Guru menyampaikan salam dan memimpin  berdoa. 

2) Guru melakukan presensi. 

b. Apersepsi 

Guru memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, yaitu: 

- Apakah kalian pernah melihat orang membaca puisi? 

- Pernahkah kalian menulis puisi? 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi  (10 menit) 

a. Guru menampilkan contoh puisi kemudian membacakannya di depan 

kelas. (Komponen CTL : Permodelan) 
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b. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, hingga siswa menemukan 

sendiri pengertian dari puisi. (Komponen CTL : Inkuiri dan bertanya) 

c. Guru menjelaskan materi menulis puisi. 

d. Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru. (Komponen 

CTL : Bertanya) 

e. Guru melakukan penilaian proses selama pembelajaran. (Komponen 

CTL: Penilaian otentik) 

 

Elaborasi (35 menit) 

a. Guru membagi 25 siswa kelas V menjadi 6 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang 

heterogen. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok agar tertib dalam 

kegiatan di luar kelas. (Komponen CTL : Masyarakat belajar). 

b. Guru menugaskan setiap kelompok untuk mengerjakan LKS yaitu 

membuat puisi tentang bendera merah putih berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan bersama dengan kelompoknya. 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa keluar dari ruang kelas 

untuk melihat dan menemukan bendera merah putih di lingkungan 

sekolahnya. Sebelum keluar kelas, terlebih dahulu siswa 

mendengarkan penjelasan guru tentang prosedur pelaksanaan 

pembelajaran CTL. 

d. Pada saat di luar kelas, siswa diminta untuk mengamati bendera merah 

putih tersebut. Selama mengamati objek, siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya. Setelah itu, guru bertanya jawab dengan siswa tentang 

bendera merah putih yang menjadi objek puisi. (Komponen CTL: 

Bertanya) 

e. Dari pengamatan objek (gagasan puisi) dan tanya jawab yang telah 

dilakukan, setiap siswa mencatat data/informasi yang diperlukan agar 

bisa dikembangkan untuk menulis puisi. (Komponen CTL: Inkuiri dan 

Konstruktivisme) 
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f. Setiap kelompok menulis puisi berdasarkan langkah-langkah menulis 

puisi. 

g. Perwakilan kelompok menuliskan puisinya di papan tulis kemudian 

membacakannya di depan kelas. 

h. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja siswa. (Komponen 

CTL: penilaian otentik) 

 

Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru memberikan penguatan kepada siswa terhadap keaktifan siswa 

dalam pembelajaran. 

b. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan bertanya jawab 

tentang kegiatan menulis puisi yang telah dilakukan. (Komponen 

CTL : refleksi) 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hal yang belum 

dipahami siswa. (Komponen CTL: bertanya) 

 

3.  Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru memberikan PR kepada setiap siswa. 

Suntinglah puisi yang telah kamu buat bersama kelompokmu, agar 

menjadi lebih baik lagi! 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Pengkondisian kelas 

1) Guru menyampaikan salam dan memimpin berdoa. 

2) Guru melakukan presensi. 

b. Apersepsi 

Guru memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, yaitu: 

- Apakah kalian masih ingat apakah puisi itu? 
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- Bagaimana langkah-langkah menulis puisi?  

(Komponen CTL: Bertanya) 

 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru menampilkan contoh puisi yang telah ditulis pada pertemuan 

sebelumnya sekaligus menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. 

(Komponen CTL: Permodelan) 

b. Guru mempersilakan siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. 

(Komponen CTL : Bertanya) 

c. Guru melakukan penilaian proses, selama pembelajaran. (Komponen CTL: 

Penilaian otentik) 

 

Elaborasi (35 menit) 

a. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan 

untuk mengerjakan LKS tentang persamaan kata, hal ini bertujuan agar 

pilihan kata siswa menjadi semakin baik lagi dalam menulis puisi. 

(Komponen CTL: Masyarakat belajar)  

b. Guru bersama siswa bertanya jawab membahas hasil diskusi. (Komponen 

CTL: Bertanya) 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa keluar dari ruang kelas 

untuk melihat lingkungan sekolahnya. Guru mendampingi siswa dalam 

kegiatan di luar kelas. 

d. Guru melakukan evaluasi dengan menugaskan setiap siswa untuk 

menulis puisi. Puisi tersebut ditulis berdasarkan objek-objek yang bisa 

diamati di lingkungan sekolah. Bisa berupa benda mati ataupun makhluk 

hidup, ataupun interaksi makhluk hidup. 

e. Siswa menentukan objek yang akan diamati. 

f. Pada saat di luar kelas, siswa diminta untuk mengamati objek puisinya 

masing-masing. (Komponen CTL: Bertanya) 
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g. Dari pengamatan objek yang telah dilakukan, setiap siswa mencatat data 

atau informasi yang diperlukan agar bisa dikembangkan untuk menulis 

puisi. (Komponen CTL: Inkuiri dan Konstruktivisme) 

h. Setiap siswa menulis puisi berdasarkan langkah-langkah menulis puisi.  

i. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja siswa. (Komponen: 

Penilaian otentik) 

 

Konfirmasi (10 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

a. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. (Komponen CTL : Refleksi) 

b. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

H. Sumber Belajar 

1. Lingkungan sekitar sekolah. 

2. Samidi, Tri Puspitasari. 2009. Bahasa Indonesia 5 : untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Sri Rahayu. 2009. Bahasa Indonesia 4 : untuk SD/MI Kelas 4. Jakarta : 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian 

1) Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2) Jenis Penilaian       : Tes tertulis 

3) Bentuk tes              : Uraian 

4) Alat Penilaian        :  

a. Soal LKS 
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b. Soal Tes Formatif 

c. Pedoman penilaian 

d. Lembar Pengamatan 

 

Tegal,    Maret 2013 

 

                       Pengamat                                                      Peneliti 

 

 

                 Sri  Rahayu, S. Pd. SD                                      Slamet Sabar Riyadi 

   NIP 196612311991112001                                NIM 1401409002 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Randugunting 6 

 

 

Arif Santoso, S. Pd. 

NIP 196703231991031012 
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Lampiran 13 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

PERTEMUAN I SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu   : 35 menit 

 

Petunjuk 

a. Sediakan alat tulis yang diperlukan untuk menulis puisi. 

b. Amatilah bendera merah putih yang ada di lingkungan sekolahmu. 

c. Catat hal yang diperlukan. 

d. Kerjakan soal di bawah ini secara berkelompok. 

 

Soal 

1. Buatlah puisi tentang “bendera merah putih” yang ada di lingkungan 

sekolahmu dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Puisi ditulis minimal dalam 3 bait.  

b. Judul puisi dibebaskan, namun harus sesuai dengan isi puisi. 

c. Isi puisi harus sesuai dengan objek  yang diamati.  

d. Pilihan kata yang digunakan tepat. 

e. Memperhatikan penggunaan rima. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

      PERTEMUAN II SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu   : 10 menit 

 

Petunjuk 

Kerjakan soal di bawah ini dengan cara menghubungkan tanda panah pada 

kata yang memiliki persamaan arti! 

 

Malam     Harum 

      Gelap 

Bulan     Elok 

      Bercahaya 

Bersinar     Engkau 

      Petang 

Wangi     Ganteng 

      Rembulan 

Indah     Rupa 

 
Jawaban : 

Malam     Harum 

      Gelap 

Bulan     Elok 

      Bercahaya 

Bersinar     Engkau 

      Petang 

Wangi     Ganteng 

      Rembulan 

Indah     Rupa    
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Lampiran 14 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS I  

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/ II 

Materi Pokok   : Menulis puisi 

Standar Kompetensi     : Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan 

fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, 

laporan, dan puisi.  

   

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Nomor 

Soal 
Jumlah 

Soal 

Menulis puisi 
bebas dengan 
pilihan kata 
yang tepat 
 

 

Siswa mampu 
menulis puisi 
sesuai dengan 
langkah-langkah 
menulis puisi 

Uraian C3 1 1 
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Lampiran 15 

Soal tes tes formatif siklus I sama dengan tes pratindakan, namun pada tes 

pratindakan tidak dilakukan pengamatan terhadap objek menulis puisi terlebih 

dahulu.  

 

SOAL TES FORMATIF MENULIS PUISI SIKLUS I  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu   : 40 menit 

 

Petunjuk 

a. Sediakan alat tulis yang diperlukan dalam menulis puisi. 

b. Amatilah lingkungan sekolahmu. Pilihlah salah satu objek yang ada di 

lingkungan sekolahmu untuk dijadikan objek menulis puisi.  

c. Kegiatan pengamatan di luar kelas dilakukan maksimal selama 10 menit. 

d. Catat hal yang diperlukan. 

e. Soal tes formatif di bawah ini dikerjakan dengan kemampuanmu sendiri. 

 

Soal 

1.  Buatlah puisi berdasarkan objek yang telah kamu amati, sesuai langkah-

langkah menulis puisi, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Puisi ditulis minimal dalam 3 bait.  

b. Judul puisi dibebaskan, namun harus sesuai dengan isi puisi. 

c. Isi puisi harus sesuai dengan objek  yang diamati.  

d. Pilihan kata yang digunakan tepat. 

e. Memperhatikan penggunaan rima. 
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Lampiran 16 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Sekolah              :  SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester :  V/ II 

Materi pokok : Menulis puisi 

Alokasi Waktu :  4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

Pelaksanaan :  Kamis, 28 Maret 2013 

      Sabtu, 30 Maret 2013 

 

A. Standar  Kompetensi  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas.  

 

B. Kompetensi Dasar 

8.3  Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat 
 

C. Indikator 

8.3.1 Mampu menulis puisi sesuai dengan langkah-langkah menulis puisi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan guru mengenai langkah-langkah menulis 

puisi, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menulis puisi. 

2. Melalui penugasan dari guru, siswa dapat menulis puisi sesuai dengan 

langkah-langkah menulis puisi. 

3. Melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), siswa 

mampu menulis puisi sesuai objek yang diamati dengan memperhatikan 

kesesuaian judul, isi puisi, pilihan kata dan rima. 
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Karakter siswa yang diharapkan:  

Disiplin, menghormati orang lain, tekun, dapat berkerjasama dan bertanggung 

jawab. 

 

E. Materi Ajar 

 Puisi bebas merupakan salah satu ragam kesusastraan. Menulis puisi 

merupakan satu cara mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta 

dari diri seseorang. Perlu diperhatikan dalam menulis puisi, yaitu ketepatan 

kata, kesesuaian judul, isi puisi dan rima. 

1. Jenis-jenis puisi 

Jenis-jenis puisi berdasarkan bentuknya: 

a. Puisi yang terkait aturan-aturan bait dan baris, misalnya pantun. 

b. Puisi bebas yaitu puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan bait, baris, 

maupun rima. Contoh: puisi karangan Chairil Anwar, Taufik Ismail, 

W.S. Rendra. 

Jenis puisi berdasarkan isinya: 

a. Romansa, yaitu puisi yang berisi curahan cinta. 

b. Elegi, yaitu puisi yang berisikan cerita sedih (dukacita). 

c. Ode, yaitu puisi yang berisikan sanjungan kepada tokoh (pahlawan). 

d. Himne, yaitu puisi yang berisikan doa dan pujian kepada Tuhan. 

e. Epigram, yaitu puisi berisikan slogan, semboyan, untuk 

membangkitkan perjuangan dan semangat hidup. 

f. Satire, yaitu puisi yang berisikan kisah atau cerita. 

 

2. Langkah-langkah menulis puisi 

 Dalam menulis puisi harus memperhatikah langkah-langkah menulis 

puisi. Perhatikan langkah-langkah menulis puisi berikut ini! 

a. Pilihlah tema yang menarik. 

b. Carilah sumber tema yang sesuai dengan pilihan. 

c. Cermati objek kemudian datalah objek-objek yang dijadikan bahan 
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penulisan puisi. 

d. Deskripsikan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik puisi yang 

sesuai bentuknya. 

e. Gunakan diksi atau pilihan kata, rima yang tepat. 

f. Tulislah puisi secara runtut. 

g. Suntinglah puisi yang kamu tulis agar menjadi lebih sempurna. 

 

Perhatikan contoh puisi berikut! 

IKAN EMAS 

(Karya Zaffa Yurihana) 

Ikan emas yang cantik 

Elok benar rupanya 

Berenang ke sana ke mari 

Untuk menggapai sang matahari 

Ikan emas di kolam 

Berenang dengan kebingungan 

Mencari rembulan 

Yang telah lama hilang 

Ikan emas dengan ibundanya 

Di permukaan air 

Sedang bermain dengan pelangi 

Yang berwarna warni 

Ikan emas warnamu indah 

Sungguh cantik rupawan 

Sedang mencari malam 

Sampai keringatnya memenuhi malam 

Di tengah keremangan malam 

Ikan emas mendengar nyanyian bintang 

Lalu tidur di pinggir kolam 
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F. Metode, Model, dan Media Pembelajaran 

1. Metode : ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. 

a) Metode ceramah adalah memberikan informasi bahan pelajaran kepada 

siswa dan melatih siswa memahami bahan pelajaran tersebut. Metode 

ceramah digunakan guru saat menjelaskan materi. 

b) Metode diskusi untuk melatih siswa saling berinteraksi dalam 

memecahkan permasalahan. Metode diskusi digunakan saat siswa 

berdiskusi mengerjakan LKS bersama kelompoknya. 

c) Metode tanya jawab adalah pemberian informasi yang dilakukan 

melalui proses tanya jawab baik dari guru kepada siswa maupun siswa 

kepada guru. Metode tanya jawab digunakan saat guru bertanya kepada 

siswa maupun siswa bertanya kepada guru tentang materi pelajaran 

selama proses pembelajaran. 

d) Metode pemberian tugas adalah pemberian tugas kepada siswa untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

Metode pemberian tugas digunakan saat guru menugaskan siswa untuk 

mengerjakan LKS maupun saat evaluasi. 

2. Pendekatan : Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

  Langkah-langkah pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam kelas sebagai berikut: 

a) Guru mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b) Guru melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua 

topik materi yang diajarkan. 

c) Guru mngembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d) Guru menciptakan masyarakat belajar. 

e) Guru menggunakan model sebagai contoh pembelajaran. 

f) Guru melakukan refleksi diakhir pertemuan. 

3. Media Pembelajaran : Bagan langkah-langkah menulis puisi, teks puisi. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Pengkondisian Kelas 

1) Guru menyampaikan salam dan memimpin berdoa. 

2) Guru melaksanakan presensi. 

b. Apersepsi 

1) Guru memberi motivasi berupa tepuk semangat agar siswa semangat 

dalam proses pembelajaran. 

2)  Guru memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, yaitu: 

Objek atau gagasan pokok apakah yang kemarin kalian gunakan untuk 

menulis puisi? (Komponen CTL: Bertanya) 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru melakukan permodelan dengan membacakan contoh puisi yang 

dibuat siswa pada pertemuan sebelumnya, sekaligus menjelaskan 

langkah-langkah menulis puisi. (Komponen CTL: Permodelan) 

b. Guru melakukan penilaian proses kepada siswa selama pembelajaran. 

(Komponen CTL: Penilaian otentik) 

 

Elaborasi (35 menit) 

a. Guru membagi 25 siswa kelas V menjadi 5 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 siswa yang memiliki kemampuan yang 

heterogen. (Komponen CTL : Masyarakat belajar) 

b. Guru menugaskan setiap kelompok untuk mengerjakan LKS yaitu 

membuat puisi tentang bunga yang ada di lingkungan  sekolah. 
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c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa keluar dari ruang kelas 

untuk melihat dan menemukan bunga di lingkungan sekitarnya. 

Sebelum keluar kelas, terlebih dahulu siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran CTL. 

d. Pada saat di luar kelas, siswa diminta untuk mengamati bunga. Setelah 

itu, guru bertanya jawab dengan siswa tentang bunga yang dijadikan 

sebagai objek menulis puisi. (Komponen CTL: Bertanya) 

e. Dari pengamatan objek dan tanya jawab yang telah dilakukan, setiap 

siswa mencatat data atau informasi yang diperlukan agar bisa 

dikembangkan untuk menulis puisi. (Komponen CTL: Inkuiri dan 

Konstruktivisme) 

f. Setiap kelompok menulis puisi berdasarkan langkah-langkah menulis 

puisi. 

g. Perwakilan kelompok menuliskan puisinya di papan tulis kemudian 

membacakannya di depan kelas. 

h. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

(Komponen CTL : Penilaian otentik) 

 

Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan bertanya jawab 

tentang materi yang belum dipahami siswa. (Komponen CTL: Refleksi) 

b. Guru memberikan penguatan dalam pembelajaran berupa tepuk tangan, 

pujian maupun hadiah. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit)  

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru memberikan PR kepada setiap siswa. 

Suntinglah puisi yang telah kamu buat bersama kelompokmu, dengan 

memperhatikan kesesuaian judul, isi puisi, pilihan kata dan rima! 

c. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 
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Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru menyampaikan  salam dan memimpin berdoa. 

b. Guru melakukan absen. 

c. Apersepsi 

1) Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat dalam proses 

pembelajaran melalui tepuk semangat. 

2)   Guru memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, yaitu: 

-  Apakah judul puisi yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya?  

-  Sudahkah puisi yang kalian buat sesuai dengan langkah-langkah 

menulis puisi? (Komponen CTL: Bertanya) 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 
 
Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru melakukan permodelan dengan menampilkan contoh puisi yang 

berbeda dari pertemuan sebelumnya. (Komponen CTL: Permodelan) 

b. Guru menanyakan kepada siswa mengenai hal-hal yang kurang jelas. 

(Komponen CTL : Bertanya) 

c. Guru melakukan penilaian proses kepada siswa selama pembelajaran. 

(Komponen CTL: Penilaian otentik) 

 

Elaborasi (35 menit) 

a.   Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan 

untuk mengerjakan LKS tentang persamaan kata, hal ini bertujuan agar 

pilihan kata siswa menjadi semakin baik lagi dalam menulis puisi. 

(Komponen CTL: Masyarakat belajar)  

b.  Guru bersama siswa membahas hasil diskusi. (Komponen: Bertanya) 

c.  Setelah mengerjakan LKS, guru melakukan evaluasi dengan 

menugaskan setiap siswa untuk menulis puisi tentang sekolah. 
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d.   Guru memberikan kesempatan kepada siswa keluar dari ruang kelas 

untuk melihat dan mengamati sekolah mereka. Guru mendampingi 

siswa ketika kegiatan di luar kelas. 

e. Dari pengamatan objek yang telah dilakukan, setiap siswa mencatat data 

atau informasi yang diperlukan agar bisa dikembangkan untuk menulis 

puisi. (Komponen CTL: Inkuiri dan Konstruktivisme) 

f. Kegiatan di luar kelas dilakukan selama 10 menit, setelah itu siswa 

masuk ke dalam kelas. 

g. Setiap siswa menulis puisi berdasarkan langkah-langkah menulis puisi. 

h. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerja siswa. (Komponen 

CTL : Penilaian otentik) 

 

Konfirmasi (10 menit) 

a. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. (Komponen CTL : 

Refleksi)  

b. Guru memberikan penguatan dalam pembelajaran berupa tepuk tangan, 

pujian maupun hadiah. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran.  

b. Guru mengingatkan siswa untuk selalu rajin belajar baik di sekolah 

maupun di rumah. 

c. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

H. Sumber Belajar. 

1. Lingkungan sekitar sekolah. 

2. Samidi, Tri Puspitasari. 2009. Bahasa Indonesia 5 : Untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta :Departemen Pendidikan Nasional. 



175 
 

 
 

3. Sri Rahayu. 2009. Bahasa Indonesia 4 : Untuk SD/MI Kelas 4. Jakarta : 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian 

1) Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2) Jenis Penilaian       : Tes tertulis 

3) Bentuk tes              : Uraian 

4) Alat Penilaian        :  

a. Pedoman penilaian 

b. Lembar Pengamatan 

c. Soal LKS 

d. Soal Evaluasi 

 

Tegal,   Maret 2013 

 

                       Pengamat                                                     Peneliti 

 

 

                    Sri  Rahayu, S.Pd. SD                                 Slamet Sabar Riyadi 

  NIP 196612311991112001                  NIM 1401409002 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Randugunting 6 

 

 

 

Arif Santoso, S.Pd. 

NIP 196703231991031012 
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Lampiran 17 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

PERTEMUAN I SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu   : 35 menit 

 

Petunjuk 

a. Sediakan alat tulis yang diperlukan untuk menulis puisi. 

b. Amatilah bunga yang ada di lingkungan sekolahmu.  

c. Catat hal yang diperlukan. 

d. Kerjakan soal di bawah ini secara berkelompok. 

 

Soal 

1.  Buatlah puisi tentang “bunga” yang ada di lingkungan sekolahmu dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Puisi ditulis minimal dalam 3 bait.  

b. Judul puisi dibebaskan, namun harus sesuai dengan isi puisi. 

c. Isi puisi harus sesuai dengan objek  yang diamati.  

d. Pilihan kata yang digunakan tepat. 

e. Memperhatikan penggunaan rima. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

      PERTEMUAN II SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu   : 10 menit 

 

Petunjuk 

Kerjakan soal di bawah ini dengan cara menghubungkan tanda panah pada 

kata yang memiliki persamaan arti! 

Matahari     Sang surya.    

      Sunyi  

Berjalan     Melangkah 

      Raga  

Berlindung    Bernaung  

      Jiwa  

Tubuh      Ramai  

      Memandang 

Sepi   

Melihat          

Jawaban: 

Matahari     Sang surya.    

      Sunyi  

Berjalan     Melangkah 

      Raga  

Berlindung    Bernaung  

      Jiwa  

Tubuh      Ramai      

      Memandang 

Sepi   

Melihat        
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Lampiran 18 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/ II 

Materi Pokok   : Menulis puisi bebas 

Standar Kompetensi     : Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan 

fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, 

laporan, dan puisi.  

   

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Nomor 

Soal 
Jumlah 

Soal 

Menulis puisi 
bebas dengan 
pilihan kata 
yang tepat 
 

 

Siswa mampu 
menulis puisi 
sesuai dengan 
langkah-langkah 
menulis puisi 

Uraian C3 1 1 
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Lampiran 19 

SOAL TES FORMATIF MENULIS PUISI SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu   : 40 menit 

 

Petunjuk 

a. Sediakan alat tulis yang diperlukan dalam menulis puisi. 

b. Objek dalam menulis puisi adalah “sekolah”. Amatilah objek puisi 

tersebut dengan cermat.  

c. Kegiatan pengamatan di luar kelas dilakukan maksimal selama 10 menit. 

d. Catat hal yang diperlukan. 

e. Soal tes formatif di bawah ini dikerjakan dengan kemampuanmu sendiri. 

 

Soal 

1.  Buatlah puisi berdasarkan objek yang telah kamu amati, sesuai langkah-

langkah menulis puisi, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Puisi ditulis minimal dalam 3 bait.  

b. Judul puisi dibebaskan, namun harus sesuai dengan isi puisi. 

c. Isi puisi harus sesuai dengan objek  yang diamati.  

d. Pilihan kata yang digunakan tepat. 

e. Memperhatikan penggunaan rima. 
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Lampiran 20 

Hasil Belajar  Menulis Puisi Tes Pratindakan 
 

 
 
Keterangan:  

A. Kesesuaian judul   TT  = Tidak Tuntas 
B. Isi puisi 
C. Pilihan Kata    T    = Tuntas 
D. Rima   

 

Tegal,  Maret 2013  

       Pengamat  

 

Slamet Sabar Riyadi 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 
Akhir Ket A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Gilang R.     √     √    √    √    9 56,25 TT 

2  Mukhaenur   √       √    √    √   8 50 TT 

3 Ahmad  W.   √       √    √    √   8 50 TT 

4 Maulani     √     √    √    √   9 56,25 TT 

5 Silviana R.        √  √       √   √   11 68,75 T 

6 Ika N.      √     √    √    √   9 56,25 TT 

7 M. Sahruloh   √       √    √    √   8 50 TT 
8 M. Misbakh       √   √    √    √   10 62,5 TT 
9 Nur Janahtin       √  √     √   √   11 68,75 T 

10 Abdan F.     √       √    √    √  12 75 T 

11 Andrian R.     √    √   √    √   10 62,5 TT 

12 Arnanda D.      √   √     √   √   10 62,5 TT 

13 Miftakhul    √       √    √    √   8 50 TT 

14 M. Ibnu A.   √       √    √    √   8 50 TT 

15 Rafi K.       √   √    √   √   12 75 T 

16 Siti Nur A.       √   √   √    √   11 68,75 T 

17 Syifa Rizqi    √       √     √   √   9 56,25 TT 

18 Tegar C.   √       √    √    √   8 50 TT 

19 Dea T.P.   √       √     √   √   9 56,25 TT 

20 Anisa Tri    √        √    √   √   10 62,5 TT 

21 Nobfita Sari       √   √   √    √   11 68,75 T 

22 Anis Qorry      √     √    √    √   9 56,25 TT 
23 Putri Yuniar   √        √    √   √   10 62,5 TT 
24 Tiara O.     √     √     √   √   10 62,5 TT 

25 Bagas     √     √    √    √   9 56,25 TT 

Jumlah 238 1493,75 
Rata-rata kelas 59,75 

Persentase ketuntasan  belajar klasikal 24% 
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Lampiran  21 

Hasil Belajar  Menulis Puisi Siklus I 

 
Keterangan:  

A. Kesesuaian judul  TT= Tidak Tuntas 
B. Isi puisi 
C. Pilihan Kata  T  = Tuntas 
D. Rima 

         Tegal, Maret 2013  

    Pengamat 

      
     
      Slamet Sabar Riyadi 

Lampiran 22 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 
Akhir Ket. A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Gilang R.     √    √  √     √  12 75 T 
2  Mukhaenur     √    √   √     √  11 68,75 T 
3 Ahmad  W.   √      √    √   √   10 62,5 TT 
4 Maulani       √  √    √    √   10 62,5 TT 
5 Silviana R.        √  √  √   √   13 81,25 T 
6 Ika N.        √  √    √     √  11 68,75 T 
7 M. Sahruloh       √   √   √    √   11 68,75 T 
8 M. Misbakh   √     √   √    √   9 56,25 TT 
9 Nur Janahtin       √    √  √    √   12 75 T 

10 Abdan F.       √   √   √     √ 15 93,75 T 
11 Andrian R.      √   √    √    √  13 81,25 T 
12 Arnanda D.       √   √    √   √   12 75 T 
13 Miftakhul      √    √   √    √   10 62,5 TT 
14 M. Ibnu A.     √    √   √    √   10 62,5 TT 
15 Rafi K.       √   √    √    √  13 81,25 T 
16 Siti Nur A.       √   √    √    √  13 81,25 T 
17 Syifa Rizqi        √   √   √    √   11 68,75 T 
18 Tegar C.     √   √    √    √   9 56,25 TT 
19 Dea T.P.       √   √    √    √  13 81,25 T 
20 Anisa Tri      √    √   √    √   10 62,5 TT 
21 Nobfita Sari     √    √    √    √  12 75 T 
22 Anis Qorry        √   √   √    √   11 68,75 T 
23 Putri Yuniar       √   √    √     √ 14 87,5 T 
24 Tiara O.       √   √    √   √   12 75 T 
25 Bagas       √   √    √    √  13 81,25 T 
Jumlah                                290 1812,5 
Rata-rata Kelas 72,50 
Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 72% 
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Contoh Hasil Menulis Puisi Siswa pada Tes Formatif I 

 

Nilai tertinggi 
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Nilai Sedang 
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Nilai Terendah 
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Lampiran 23 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan I Siklus I 

 
Keterangan : 
A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran  
B. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
C. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat.  
D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 

Tegal,  Maret 2013 

Pengamat 

 

Slamet Sabar Riyadi 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jml 

Skor 
Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Gilang R.   √  √    √     √  10 62,5 
2  Mukhaenur  √  √    √     √  9 56,25 
3 Ahmad  W.   √  √    √     √  10 62,5 
4 Maulani   √   √   √     √  11 68,75 
5 Silviana R.    √  √   √   √  11 68,75 
6 Ika N.    √   √    √    √  12 75 
7 M. Sahruloh   √   √   √     √  11 68,75 
8 M. Misbakh   √  √    √    √  12 75 
9 Nur Janahtin   √   √    √    √  13 81,25 

10 Abdan F.   √  √   √      √ 12 75 
11 Andrian R.    √   √   √     √  12 75 
12 Arnanda D.    √     √  √     √  12 75 
13 Miftakhul    √  √     √    √  11 68,75 
14 M. Ibnu A.   √  √    √      √ 11 68,75 
15 Rafi K.   √  √     √    √  11 68,75 
16 Siti Nur A.   √   √   √     √  12 75 
17 Syifa Rizqi    √   √   √     √  12 75 
18 Tegar C.   √  √    √    √   9 56,25 
19 Dea T.P.   √  √     √    √  12 75 
20 Anisa Tri    √   √    √    √  12 75 
21 Nobfita Sari   √    √  √     √  13 81,25 
22 Anis Qorry    √   √    √    √  12 75 
23 Putri Yuniar   √   √   √      √ 13 81,25 
24 Tiara O.   √   √   √     √  12 75 
25 Bagas   √    √  √      √ 14 87,5 

Jumlah                                289 1806,25 
Persentase keaktifan siswa 72,25% 
Kriteria keaktifan siswa Tinggi 



186 
 

 
 

Lampiran 24 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan II Siklus I 
 

 
Keterangan : 
A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran  
B. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
C. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat.  
D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Tegal,  Maret 2013 

Pengamat 

 

Slamet Sabar Riyadi 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jml 

Skor 
Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Gilang R.   √   √    √   √   11 68,75 
2  Mukhaenur   √   √   √     √  11 68,75 
3 Ahmad  W.   √   √   √     √  12 75 
4 Maulani   √   √   √     √  12 75 
5 Silviana R.    √  √   √    √ 12 75 
6 Ika N.    √   √   √     √  12 75 
7 M. Sahruloh   √   √    √     √ 13 81,25 
8 M. Misbakh   √   √   √    √  13 81,25 
9 Nur Janahtin   √   √    √     √ 14 87,5 
10 Abdan F.   √  √    √    √  13 81,25 
11 Andrian R.    √  √     √     √ 13 81,25 
12 Arnanda D.    √    √   √      √ 12 75 
13 Miftakhul    √  √     √    √  11 68,75 
14 M. Ibnu A.   √  √     √    √  11 68,75 
15 Rafi K.   √   √    √     √ 13 81,25 
16 Siti Nur A.   √   √   √     √  12 75 
17 Syifa Rizqi    √   √    √    √  12 75 
18 Tegar C.   √   √   √     √  11 68,75 
19 Dea T.P.   √  √     √    √  12 75 
20 Anisa Tri    √   √   √      √ 12 75 
21 Nobfita Sari   √   √   √      √ 13 81,25 
22 Anis Qorry    √   √   √      √ 13 81,25 
23 Putri Yuniar   √    √  √     √  13 81,25 
24 Tiara O.   √   √    √     √ 13 81,25 
25 Bagas   √    √   √     √ 15 93,75 

Jumlah 309 1931,25 
Persentase keaktifan siswa 77,25% 
Kriteria keaktifan siswa Sangat Tinggi 



187 
 

 
 

Lampiran 25 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Nama Skor Perolehan Skor 
Rata-rata 

Nilai 
Akhir P I P II 

1 Gilang R. 10 11 10,5 65,63 
2 Mukhaenur 9 11 10 62,5 
3 Ahmad  W. 10 12 11 68,75 
4 Maulani 11 12 11,5 71,88 
5 Silviana R.  11 12 11,5 71,88 
6 Ika N.  12 12 12 75 
7 M. Sahruloh 11 13 12 75 
8 M. Misbakh 12 13 12,5 78,13 
9 Nur Janahtin 13 14 13,5 84,38 

10 Abdan F. 12 13 12,5 78,13 
11 Andrian R. 12 13 12,5 78,13 
12 Arnanda D.  12 12 12 75 
13 Miftakhul  11 11 11 68,75 
14 M. Ibnu A. 11 11 11 68,75 
15 Rafi K. 11 13 12 75 
16 Siti Nur A. 12 12 12 75 
17 Syifa Rizqi  12 12 12 75 
18 Tegar C. 9 11 10 62,5 
19 Dea T.P. 12 12 12 75 
20 Anisa Tri  12 12 12 75 
21 Nobfita Sari 13 13 13 81,25 
22 Anis Qorry  12 13 12,5 78,13 
23 Putri Yuniar 13 13 13 81,25 
24 Tiara O. 12 13 12,5 78,13 
25 Bagas 14 15 14,5 90,63 

Jumlah 289 309 299 1868,75 
Persentase keaktifan siswa 72,25% 77,25% 74,75% 74,75% 

Kriteria  Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

i i
Tinggi 

         

Tegal,  Maret 2013 

        Pengamat 

 

Slamet Sabar Riyadi 
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Lampiran 26 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

Perencanaan Pembelajaran 

Pertemuan I Siklus I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru / calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran        1       2       3         4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

 dengan CTL 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)      

 Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

 

1. NAMA PENELITI :  SLAMET SABAR RIYADI 

2. SEKOLAH  :  SD NEGERI RANDUGUNTING 6 

3. KELAS  :   V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN  :  BAHASA INDONESIA 

5. WAKTU  :  2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL  : 21 MARET 2013 
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materi pembelajaran sesuai dengan CTL 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran sesuai dengan CTL 

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan CTL   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL 

3.1.1  Konstruktivisme 

3.1.2  Bertanya 

3.1.3  Menemukan 

3.1.4  Masyarakat belajar 

3.1.5  Refleksi  

3.1.6  Permodelan 

3.1.7  Penilaian sebenarnya 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran CTL 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

 yang sesuai dengan CTL 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran CTL 

   Rata-rata butir 4 = D 
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5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan CTL 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

    

 

    

     

 

 

 

Tegal,   Maret 2013 

                              Pengamat 

 

 

                                                                                   Sri  Rahayu, S. Pd. SD 

                                                                             NIP 196612311991112001 

 

 

 

 

Nilai APKG I = R 

 

       R = 
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Lampiran 27 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan I siklus I 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2        3         4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

                Rata-rata butir 1 = P  

 

1. NAMA PENELITI : SLAMET SABAR RIYADI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI RANDUGUNTING 6 

3. KELAS : V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL : 21 MARET 2013 



192 
 

 
 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan CTL 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok dan klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

    Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

  isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi pelajaran 

Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah,  
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hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

  pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

  kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1. Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2. Mengembangkan pemahaman konsep 

 waktu 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

  yang tepat 

5.4. Melaksanakan kemampuan khusus dalam  

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan  

pendekatan pembelajaran CTL 

5.4.1 Konstruktivisme 

5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 

5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 
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5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

Rata-rata butir 5 =  T      

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

  proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

  akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 =  U 

7. Kesan umum kemampuan guru/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

     Rata-rata butir 7 = V 

 

Tegal,   Maret 2013 

                              Pengamat 

 

 

                                                                                   Sri  Rahayu, S. Pd. SD 

                                                                           NIP 196612311991112001 

 

 

 

 

Nilai APKG II = K 

 

K  = 
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Lampiran 28 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

Perencanaan Pembelajaran 

Pertemuan II Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru / calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran          1        2        3         4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

 dengan CTL 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan CTL 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran sesuai dengan CTL 

 

1. NAMA PENELITI :  SLAMET SABAR RIYADI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI RANDUGUNTING 6 

3. KELAS : V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL :  23 MARET 2013 
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2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan CTL   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL 

3.1.1  Konstruktivisme 

3.1.2  Bertanya 

3.1.3  Menemukan 

3.1.4  Masyarakat belajar 

3.1.5  Refleksi  

3.1.6  Permodelan 

3.1.7  Penilaian sebenarnya 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran CTL 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

 yang sesuai dengan CTL 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran CTL 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan CTL 
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5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

    

 

    

    

 

    

 

 

 

Tegal,   Maret 2013 

                              Pengamat 

 

 

                                                                                   Sri  Rahayu, S. Pd. SD 

                                                                           NIP 196612311991112001 

 

 

 

 

Nilai APKG I = R 

 

       R = 
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Lampiran 29 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan II siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2        3         4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

                Rata-rata butir 1 = P  

 

1. NAMA : SLAMET SABAR RIYADI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI RANDUGUNTING 6 

3. KELAS : V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL : 23 MARET 2013 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan CTL 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok dan klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

    Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan 

  respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

  isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan  

  siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi pelajaran 

Rata-rata butir 3 = R 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah,  

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

  pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

  kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1. Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2. Mengembangkan pemahaman konsep  

waktu 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

  yang tepat 

5.4. Melaksanakan kemampuan khusus dalam  

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan  

pendekatan pembelajaran CTL 

5.4.1 Konstruktivisme 

5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 
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5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 

5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

Rata-rata butir 5 =  T      

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

  proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

  akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 =  U 

7. Kesan umum kemampuan guru/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

     Rata-rata butir 7 = V 

Tegal,   Maret 2013 

                              Pengamat 

 

 

                                                                                   Sri  Rahayu, S. Pd. SD 

                                                                       NIP 196612311991112001 

 

 

 

Nilai APKG II = K 

 

K  = 
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Lampiran 30 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru pada Siklus I 

 

No Aspek Penilaian Nilai Rata-rata Bobot Jumlah PI PII 

1 

Kemampuan 
guru dalam 
merencanakan 
pembelajaran 

     

2 

Kemampuan 
guru dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 

     

Jumlah   
Nilai Akhir  
Kriteria  
 

Tegal,   Maret 2013 

 

                            Pengamat                                                         Peneliti 

 

 

                       Sri  Rahayu, S. Pd. SD                                 Slamet Sabar Riyadi 

     NIP 196612311991112001                      NIM 1401409002 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Randugunting 6 

 

 

Arif Santoso, S. Pd. 

NIP 196703231991031012 
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Lampiran 31  

Hasil Belajar  Menulis Puisi Siklus II 

 
Keterangan:  

A. Kesesuaian judul  TT = Tidak Tuntas 
B. Isi puisi 
C. Pilihan Kata  T    = Tuntas 
D. Rima 

        Tegal,  Maret 2013  

    Pengamat 

 
 

      Slamet Sabar Riyadi 

No Nama Siswa 

Aspek yang Dinilai 
Jml 
Skor 

Nilai 
Akhir Ket A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Gilang R.       √  √   √    √  13 81,25 T 

2  Mukhaenur     √    √   √     √  11 68,75 T 

3 Ahmad  W.     √    √   √    √   10 62,5 TT 

4 Maulani       √   √    √   √   12 75 T 

5 Silviana R.        √  √  √  √  15 93,75 T 

6 Ika N.      √     √   √    √  13 81,25 T 

7 M. Sahruloh       √   √    √    √  13 81,25 T 

8 M. Misbakh     √   √    √    √  12 75 T 

9 Nur Janahtin       √   √    √    √  13 81,25 T 

10 Abdan F.       √   √   √     √ 15 93,75 T 

11 Andrian R.      √   √    √    √  13 81,25 T 

12 Arnanda D.       √   √    √     √ 14 87,5 T 

13 Miftakhul      √    √   √    √   10 62,5 TT 

14 M. Ibnu A.     √    √    √    √  12 75 T 

15 Rafi K.       √    √   √     √ 15 93,75 T 

16 Siti Nur A.       √   √    √    √  13 81,25 T 

17 Syifa Rizqi        √   √    √    √  13 81,25 T 

18 Tegar C.       √   √   √     √  12 75 T 

19 Dea T.P.       √    √    √    √ 16 100 T 

20 Anisa Tri      √    √   √     √  11 68,75 T 

21 Nobfita Sari       √   √    √     √ 14 87,5 T 

22 Anis Qorry        √   √   √     √  12 75 T 

23 Putri Yuniar       √   √     √   √  14 87,5 T 

24 Tiara O.       √    √   √   √   13 81,25 T 

25 Bagas       √    √   √     √ 15 93,75 T 

Jumlah                                324 2025  
Rata-rata kelas  81 
Persentase ketuntasn klasikal 92% 
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Lampiran 32 

Contoh Hasil Menulis Puisi Siswa pada Tes Formatif II 

 

Nilai tertinggi 
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Nilai Sedang 
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Nilai Terendah 
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Lampiran 33 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan I Siklus II 

 

Keterangan : 
A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran  
B. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
C. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat.  
D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 
Tegal,  Maret 2013 

Pengamat 

 

Slamet Sabar Riyadi 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jml 

Skor 
Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Gilang R.   √   √    √    √  13 81,25 
2  Mukhaenur   √   √    √    √  12 75 
3 Ahmad  W.   √  √     √    √  11 68,75 
4 Maulani   √   √    √    √  13 81,25 
5 Silviana R.    √  √   √    √ 13 81,25 
6 Ika N.    √   √    √     √ 14 87,5 
7 M. Sahruloh   √    √   √    √  14 87,5 
8 M. Misbakh   √  √    √    √  13 81,25 
9 Nur Janahtin   √   √    √     √ 14 87,5 

10 Abdan F.   √  √    √    √  13 81,25 
11 Andrian R.   √    √    √     √ 13 81,25 
12 Arnanda D.    √     √   √    √  13 81,25 
13 Miftakhul    √   √    √   √   11 68,75 
14 M. Ibnu A.   √   √     √   √  13 81,25 
15 Rafi K.   √   √     √    √ 15 93,75 
16 Siti Nur A.   √   √    √     √ 14 87,5 
17 Syifa Rizqi    √   √     √    √ 14 87,5 
18 Tegar C.   √  √     √    √  12 75 
19 Dea T.P.   √    √   √     √ 15 93,75 
20 Anisa Tri    √   √    √     √ 13 81,25 
21 Nobfita Sari   √    √   √    √  14 87,5 
22 Anis Qorry    √    √   √     √ 14 87,5 
23 Putri Yuniar   √   √    √     √ 14 87,5 
24 Tiara O.   √   √    √     √ 14 87,5 
25 Bagas   √    √    √    √ 16 100 

Jumlah 335 2093,75 
Persentase keaktifan siswa 83,75% 
Kriteria keaktifan siswa Sangat Tinggi 
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Lampiran 34 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan II Siklus II 

 

Keterangan : 
A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran  
B. Keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
C. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat.  
D. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 
Tegal,  Maret 2013 

Pengamat 

 

Slamet Sabar Riyadi 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati Jml 

Skor 
Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Gilang R.   √   √    √    √  13 81,25 
2  Mukhaenur   √   √    √     √ 13 81,25 
3 Ahmad  W.   √   √   √     √  11 68,75 
4 Maulani   √   √    √     √ 14 87,5 
5 Silviana R.    √  √  √   √  13 81,25
6 Ika N.    √   √     √    √ 14 87,5
7 M. Sahruloh   √    √   √     √ 15 93,75
8 M. Misbakh   √   √   √    √  13 81,25 
9 Nur Janahtin   √   √     √    √ 15 93,75 
10 Abdan F.   √  √     √   √  14 87,5 
11 Andrian R.    √   √    √    √  13 81,25 
12 Arnanda D.    √     √   √     √ 14 87,5 
13 Miftakhul    √   √   √      √ 12 75 
14 M. Ibnu A.   √    √   √    √  14 87,5 
15 Rafi K.   √    √    √    √ 16 100 
16 Siti Nur A.   √   √     √    √ 15 93,75 
17 Syifa Rizqi    √   √     √   √  14 87,5 
18 Tegar C.   √   √    √     √ 14 87,5 
19 Dea T.P.   √    √   √     √ 15 93,75 
20 Anisa Tri    √   √     √   √  14 87,5 
21 Nobfita Sari   √    √    √    √ 16 100 
22 Anis Qorry    √    √   √    √  14 87,5 
23 Putri Yuniar   √    √   √     √ 15 93,75 
24 Tiara O.   √   √    √     √ 14 87,5 
25 Bagas   √    √    √    √ 16 100 
Jumlah 351 2193,75 
Persentase keaktifan siswa 87,75% 
Kriteria keaktifan siswa                                                                                         Sangat Tinggi 
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Lampiran 35 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Skor Perolehan Skor 
Rata-rata 

Nilai  
Akhir P 1 P II 

1 Gilang R. 13 13 13 81,25 
2 Mukhaenur 12 13 12,5 78,13 
3 Ahmad  W. 11 11 11 68,75 
4 Maulani 13 14 13,5 84,38 
5 Silviana R.  13 13 13 81,25 
6 Ika N.  14 14 14 87,5 
7 M. Sahruloh 14 15 14,5 90,63 
8 M. Misbakh 13 13 13 81,25 
9 Nur Janahtin 14 15 14,5 90,63 

10 Abdan F. 13 14 13,5 84,38 
11 Andrian R. 13 13 13 81,25 
12 Arnanda D.  13 14 13,5 84,38 
13 Miftakhul  11 12 11,5 71,88 
14 M. Ibnu A. 13 14 13,5 84,38 
15 Rafi K. 15 16 15,5 96,88 
16 Siti Nur A. 14 15 14,5 90,63 
17 Syifa Rizqi  14 14 14 87,5 
18 Tegar C. 12 14 13 81,25 
19 Dea T.P. 15 15 15 93,75 
20 Anisa Tri  13 14 13,5 84,38 
21 Nobfita Sari 14 16 15 93,75 
22 Anis Qorry  14 14 14 87,5 
23 Putri Yuniar 14 15 14,5 90,63 
24 Tiara O. 14 14 14 87,5 
25 Bagas 16 16 16 100 

Jumlah 335 351 343 2143,75 
Persentase keaktifan siswa 83,75% 87,75% 85,75% 85, 75% 
Kriteria  Sangat Tinggi

         

Tegal,  Maret 2013 

        Pengamat 

 

 

Slamet Sabar Riyadi 
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Lampiran 36 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

Perencanaan Pembelajaran 

Pertemuan I Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru / calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1 2 3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

 dengan CTL 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

        

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan CTL 

 

1. NAMA PENELITI : SLAMET SABAR RIYADI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI RANDUGUNTING 6 

3. KELAS : V (LIMA) 

4. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL : 28 MARET 2013 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran sesuai dengan CTL 

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan CTL   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL 

3.1.1  Konstruktivisme 

3.1.2  Bertanya 

3.1.3  Menemukan 

3.1.4  Masyarakat belajar 

3.1.5  Refleksi  

3.1.6  Permodelan 

3.1.7  Penilaian sebenarnya 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran CTL 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

 yang sesuai dengan CTL 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran CTL 

   Rata-rata butir 4 = D 
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5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan CTL 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

    

 

    

    

 

    

 

 

 

Tegal,   Maret 2013 

                              Pengamat 

 

 

                                                                                   Sri  Rahayu, S. Pd. SD 

                                                                           NIP 196612311991112001 

 

Nilai APKG I = R 

 

       R = 
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Lampiran 37 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan I siklus II 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2        3         4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

                Rata-rata butir 1 = P  
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan CTL 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok dan klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

       Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

  isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan  

  siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi pelajaran 

Rata-rata butir 3 = R 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah,  

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

  pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

  kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1. Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2. Mengembangkan pemahaman konsep 

 waktu 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

  yang tepat 

5.4. Melaksanakan kemampuan khusus dalam  

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan  

pendekatan pembelajaran CTL 

5.4.1 Konstruktivisme 

5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 
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5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 

5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

Rata-rata butir 5 =  T      

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

  proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

 akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 =  U 

7. Kesan umum kemampuan guru/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

      

Rata-rata butir 7 = V 

Tegal,   Maret 2013 

                              Pengamat 
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Nilai APKG II = K 

 

K  = 
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Lampiran 38 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

Perencanaan Pembelajaran 

Pertemuan II Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru / calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran          1        2        3         4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

 dengan CTL 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan CTL 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran sesuai dengan CTL 
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2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan CTL   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran CTL 

3.1.1  Konstruktivisme 

3.1.2  Bertanya 

3.1.3  Menemukan 

3.1.4  Masyarakat belajar 

3.1.5  Refleksi  

3.1.6  Permodelan 

3.1.7  Penilaian sebenarnya 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran CTL 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

 yang sesuai dengan CTL 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran CTL 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 yang sesuai dengan CTL 
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5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

    

   Tegal,   Maret 2013 

                              Pengamat 
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Nilai APKG I = R 

 

       R = 
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Lampiran 39 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan II siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2        3         4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

                Rata-rata butir 1 = P  
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan CTL 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok dan klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

    Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

  isyarat dan gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi pelajaran 

Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah,  
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hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

  pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

  kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1. Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2. Mengembangkan pemahaman konsep  

waktu 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

  yang tepat 

5.4. Melaksanakan kemampuan khusus dalam  

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan  

pendekatan pembelajaran CTL 

5.4.1 Konstruktivisme 

5.4.2 Bertanya 

5.4.3 Menemukan 

5.4.4 Masyarakat belajar 

5.4.5 Refleksi 
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5.4.6 Permodelan 

5.4.7 Penilaian 

 

Rata-rata butir 5 =  T      

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  

  proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

  akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 =  U 

7. Kesan umum kemampuan guru/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

     Rata-rata butir 7 = V 

 

Tegal,   Maret 2013 

                              Pengamat 
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Nilai APKG II = K 

 

K  = 
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Lampiran 40 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru pada Siklus II 

 

No Aspek Penilaian 
Nilai 

Rata-rata Bobot Jumlah 
PI PII 

1 

Kemampuan 
guru dalam 
merencanakan 
pembelajaran 

     

2 

Kemampuan 
guru dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 

     

Jumlah   

Nilai Akhir  

Kriteria  

 

Tegal,   Maret 2013 

 

                            Pengamat                                                         Peneliti 

 

 

                       Sri  Rahayu, S. Pd. SD                                 Slamet Sabar Riyadi 

   NIP 196612311991112001                                   NIM 1401409002 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Randugunting 6 

 

 

Arif Santoso, S. Pd. 

NIP 196703231991031012 
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Lampiran 41 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

UPPD KECAMATAN TEGAL SELATAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI 

RANDUGUNTING 6 
Jl. Merpati Gang Kenari Telp. (0283) 324446 TEGAL 52131 

 

 
SURAT KETERANGAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama   : Arif Santoso,S.Pd. 
NIP   : 19670323 199103 1 012 
Jabatan  : Kepala Sekolah 
Unit Kerja  : SD Negeri Randugunting 6 Kota Tegal 
Menerangkan bahwa 
Nama   : Slamet Sabar Riyadi 
NIM   : 1401409002 
Program studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 
Fakultas  : FIP – UNNES 
 

Telah menyelasaikan penelitian tindakan kelas dengan judul ”Peningkatan 

Hasil Belajar Menulis Puisi Melalui Pendekatan Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Randugunting 6 Kota Tegal” mulai tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 13 

April 2013. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

Tegal,  15 April 2013 
Kepala SD Negeri 

Randugunting 6 

 

 

    Arif Santoso,S.Pd. 
              NIP 19670323 199103 1 012 
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