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ABSTRAK 

 

Walidaini, Nurul. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Sederhana melalui Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata pada 

Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I: Sri Susilaningsih, M. Pd., Pembimbing II: Umar Samadhy, M. Pd. 230 

halaman. 

 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

produktif, karena merupakan salah satu cara berkomunikasi menggunakan tulisan. 
Masalah dalam penelitian ini adalah siswa kesulitan menuliskan ide yang mereka 

miliki, siswa mengalami permasalahan dalam menulis karangan sederhana. Per-

olehan hasil menulis karangan sederhana semester 1 tahun pelajaran 2012/2013, 

hanya 44% (11 dari 25 siswa) yang mencapai KKM (65). Oleh karena itu, perlu 

diadakan perbaikan keterampilan menulis karangan sederhana melalui model 

concept sentence dengan media kartu kata. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: (1) bagaimana cara meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis karangan sederhana di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang? (2) bagai-

mana cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang? (3) bagaimana cara meningkat-

kan keterampilan menulis karangan sederhana siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang? Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan keterampilan menulis karangan sederhana siswa melalui 

model concept sentence dengan media kartu kata. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas empat tahapan penelitian, yaitu pe-

rencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, yang dilaksanakan dalam tiga 

siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan 25 siswa kelas IV SDN Sekaran 02. 

Hasil penelitian ini menunjukkan keterampilan guru meningkat, pada siklus I 

memperoleh skor 25 dengan kategori baik, pada siklus II menjadi 32 dengan 

kategori sangat baik, pada siklus III menjadi 34 dengan kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa juga meningkat, pada siklus I memperoleh rata-rata klasikal 20,2 

dengan kategori baik, pada siklus II menjadi 24,04 dengan kategori baik, pada 

siklus III menjadi 28,68 dengan kategori sangat baik.  Selain itu keterampilan me-

nulis karangan sederhana siswa juga meningkat, pada siklus I persentase ketuntas-

an sebesar 80%, pada siklus II 92%, pada siklus III menjadi 100%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model concept sentence dengan media 

kartu kata dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampil-

an menulis karangan sederhana siswa. Peneliti menyarankan agar guru menerap-

kan model pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan kualitas pem-

belajaran. 

 

Kata kunci: karangan sederhana, concept sentence, kartu kata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mem-

pelajari semua bidang studi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah program 

pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan berbahasa dan sikap positif 

terhadap bahasa, terutama bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa diharapkan 

dapat membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang 

lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia secara khusus dijelaskan dalam Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan 2006 sebagai berikut. 

 

Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia adalah: (1) berkomunikasi 

secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara; (3) 

memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan 

emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta me-

ningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) menghargai 

dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (BSNP, 2006: 119). 

. 



2 

 

 
 

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat berperan dalam 

banyak segi kehidupan siswa. Dikatakan demikian karena dengan bahasa, siswa 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan informasi. Oleh karena 

itu, guru sebagai pelaksana dan pengelola pembelajaran di sekolah dituntut untuk 

dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetensi umum dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi-kompetensi dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia yang dimaksud adalah: (1) menyimak, yaitu kemampuan me-

mahami pesan melalui tahap mendengarkan bunyi-bunyi yang telah dikenal untuk 

memaknai bunyi-bunyi itu; (2) berbicara, yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-

bunyi bahasa untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau perasaan secara lisan; 

(3) membaca, yaitu kemampuan memahami bahasa tulis, memaknai simbol-

simbol tertulis, dan menghubungkan informasi tertulis dengan struktur penge-

tahuan yang telah ada; dan (4) menulis, yaitu kemampuan menggunakan bahasa 

tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan (Santosa, 2005: 6.3-6.26). 

Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Tarigan (2008: 4) menyatakan bahwa ke-

mampuan menulis merupakan ciri orang atau bangsa yang terpelajar. Kemajuan 

suatu negara dan bangsa dapat diukur dari maju atau tidaknya komunikasi tulis 

bangsa tersebut. Tulisan digunakan oleh orang-orang terpelajar untuk merekam, 

meyakinkan, melaporkan, dan mempengaruhi orang lain. Tujuan tersebut hanya 

dapat tercapai jika seseorang dapat menyusun gagasannya dengan jelas dan 

mudah dipahami. 
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Suparno dan Yunus (2003: 1.4) menyebutkan bahwa seseorang tidak suka 

menulis karena tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak berbakat menulis, 

dan merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. Ketidaksukaan tersebut terjadi 

sebagai akibat dari pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakatnya, serta peng-

alaman pembelajaran menulis atau mengarang di sekolah yang kurang memotivasi 

dan merangsang minat. 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan evaluasi dalam menulis karangan, 

menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SDN 

Sekaran 02 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan guru belum maksimal 

dalam melaksanakan pembelajaran bahasa aspek keterampilan menulis. Guru 

belum menemukan model yang tepat digunakan dalam pembelajaran menulis. Hal 

ini berdampak pada aktivitas dan hasil belajar siswa selama pembelajaran bahasa 

Indonesia. Aktivitas belajar siswa masih kurang, siswa belum memiliki keberani-

an dalam mengemukakan pendapatnya, siswa belum berani bertanya dan mem-

presentasikan hasil pekerjaannya. Siswa juga mengalami permasalahan dalam me-

nulis karangan sederhana, khususnya pada pemilihan kata dan penempatan tanda 

baca. Hal ini didukung dengan data hasil evaluasi menulis karangan sederhana 

pada siswa kelas IV semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 masih di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Data hasil belajar 

menunjukkan skor terendah adalah 50 dan skor tertinggi adalah 70, dengan rerata 

kelas 61,6. Persentase siswa yang belum memenuhi KKM adalah 56%. Ber-

dasarkan data tersebut, perbaikan pembelajaran perlu dilakukan sebagai upaya 
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meningkatkan keterampilan menulis, mengingat peran penting bahasa Indonesia 

dalam berbagai segi kehidupan siswa. 

Melihat kenyataan pembelajaran menulis karangan di kelas IV SDN 

Sekaran 02 yang belum memenuhi harapan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Hendaknya pembelajaran di kelas dapat 

membangkitkan minat siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu 

perlu adanya penerapan suatu model baru untuk membangkitkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran serta dapat membantu mengatasi permasalahan menulis 

siswa. Alternatif model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran 

concept sentence. 

Model pembelajaran concept sentence dapat memudahkan siswa dalam 

menulis karangan sederhana, karena dalam model ini guru menyajikan kata-kata 

kunci yang harus digunakan siswa untuk menulis karangan. Pembelajaran menulis 

karangan sederhana menggunakan model concept sentence dapat melibatkan 

siswa dalam pembelajaran yang terarah dan menyenangkan. Siswa akan lebih 

aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi kelas. 

Selain model concept sentence, peneliti juga menggunakan media pem-

belajaran sebagai pendukung model ini dalam upaya peningkatan keterampilan 

menulis karangan sederhana. Media pembelajaran yang peneliti gunakan adalah 

kartu kata. Kartu kata merupakan kartu yang bertuliskan kata tunggal. Pem-

belajaran menggunakan kartu kata memiliki keunggulan, yaitu dapat memacu 

kreativitas dan menambah kosakata siswa. 
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Hasil penelitian berikut ini menjadi faktor pendukung peneliti ingin me-

laksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model concept sentence 

dengan media kartu kata, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reni Maryani pada 

tahun 2011. Penelitian Reni Maryani berjudul Penerapan Model Pembelajaran 

Concept Sentence Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan 

Deskripsi di Kelas V SDN Rancamedalwangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten 

Sumedang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model concept sentence dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi siswa kelas V SDN Rancamedalwangi. Persentase 

jumlah siswa yang tuntas dari data awal sampai siklus II meningkat. Pada data 

awal jumlah siswa yang mampu menulis karangan deskripsi dengan pilihan kata, 

menggunakan tanda baca titik dan huruf kapital adalah 12,66 %, pada siklus I me-

ningkat menjadi 50%, dan pada siklus II meningkat menjadi 83,33%. Penelitian 

lain yang mendukung ialah penelitian yang berjudul Pemanfaatan Media Kartu 

Kata Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Kalimat Pada Siswa Kelas V 

SDN Sawojajar 1 Malang oleh Yanita pada tahun 2012. Berdasarkan analisis data 

diketahui adanya peningkatan kemampuan menulis siswa, hal ini terbukti pada 

hasil belajar siswa terjadi peningkatan untuk menulis kalimat dengan ketuntasan 

belajar klasikal 40,38% pada siklus I dan 78,8% pada siklus II. Sedangkan untuk 

menulis paragraf ketuntasan belajar klasikal 38,46% pada siklus I dan 75% pada 

siklus II. 

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengkaji dan 

melakukan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
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dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Sederhana melalui 

Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata pada Siswa Kelas IV SDN 

Sekaran 02”. 

 

1.2 RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: “Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Indonesia pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang?” 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran me-

nulis karangan sederhana di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang? 

2) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan sederhana di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang? 

3) Bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis karangan sederhana 

siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tindakan yang dapat di-

lakukan adalah dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas dan menerapkan 

tahapan-tahapan tindakan model concept sentence dengan media kartu kata. 

Peneliti akan melakukan penelitian melalui 3 siklus, dengan 1 pertemuan untuk 

setiap siklusnya. Langkah-langkah pembelajaran model concept sentence menurut 
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Suprijono (2009: 132), antara lain: guru menyampaikan kompetensi yang ingin di-

capai; guru menyajikan materi secukupnya; guru membentuk kelompok yang 

anggotanya ± 4 orang secara heterogen; guru menyajikan beberapa kata kunci 

sesuai materi yang disajikan; tiap kelompok disuruh membuat beberapa kalimat 

dengan meng-gunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat; hasil diskusi kelom-

pok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh guru; kesimpulan. 

Langkah-langkah pembelajaran menulis dengan kartu kata yaitu: guru 

membentuk siswa ke dalam kelompok; guru membagikan kartu kata yang telah 

disiapkan sebelumnya; masing-masing kelompok menyusun kata-kata tersebut 

dalam waktu 10 menit; berdasarkan kartu kata yang telah tersusun itu, siswa 

menulis. 

Modifikasi langkah-langkah pembelajaran menggunakan model concept 

sentence dengan media kartu kata, yaitu: guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai; guru menyampaikan materi tentang penggunaan huruf kapital dan 

tanda baca dalam karangan; siswa diorganisasikan menjadi kelompok heterogen 

beranggotakan ± 5 orang anak setiap kelompok; guru menyajikan beberapa kata 

kunci sesuai materi yang disajikan; guru membagikan kartu kata yang telah di-

siapkan sebelumnya; setiap kelompok membuat karangan menggunakan minimal 

2 kata kunci setiap kalimatnya; hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali 

secara pleno yang dipandu oleh guru. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pem-

belajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata. 

3) Meningkatkan keterampilan menulis karangan sederhana siswa melalui model 

concept sentence dengan media kartu kata. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti keberhasilan model 

concept sentence dengan media kartu kata dalam meningkatkan pembelajaran 

bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1) Bagi Guru 

(1) Memberikan pengetahuan pada guru dalam menerapkan pembelajaran 

menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata. 
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(2) Menjadi contoh bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata. 

2) Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas. 

(2) Meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana. 

(3) Meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. 

3) Bagi Sekolah 

Menjadi contoh bagi guru-guru di SDN Sekaran 02 Semarang dalam me-

laksanakan pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari, 

namun pendapat orang mengenai batasan apakah belajar itu bisa berbeda-beda. 

Menurut Anni (2007: 2), belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 

Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Dengan belajar itu 

manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki 

tentang sesuatu. Menurut Spears (dalam Suprijono, 2009: 2) belajar adalah 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti 

arahan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, belajar dapat diartikan suatu proses per-

ubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, tidak 

bisa menjadi bisa, melalui interaksi (mengamati, membaca, meniru, mencoba se-

suatu, mendengar dan mengikuti arahan) dengan lingkungan sekitarnya. 

Belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional 

yang ada. Hamalik (2010: 32-33) menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah se-

bagai berikut: (1) faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; (2) belajar memerlu-
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kan latihan, dengan jalan: relearning, recalling, dan reviewing; (3) belajar akan 

lebih berhasil jika siswa merasa berhasil dan mendapatkan kepuasannya; (4) siswa 

yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam belajarnya; (5) 

faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar; (6) pengalaman masa lampau 

(bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian yang telah dimiliki oleh siswa, besar 

peranannya dalam proses belajar; (7) faktor kesiapan belajar; (8) faktor minat dan 

usaha; (9) faktor-faktor fisiologis; (10) faktor intelegensi. 

Sedangkan menurut Rifa’i dan Anni (2009: 97), faktor-faktor yang mem-

pengaruhi belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta didik. Kondisi 

internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, 

seperti kemampuan intelektual dan emosional; dan kondisi sosial, seperti ke-

mampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi eksternal mencakup variasi 

dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat 

belajar, iklim, suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat. 

Roberts (dalam Lapono, 2008: 1-1) menyebutkan jenis teori belajar yang 

banyak mempengaruhi pemikiran tentang proses pembelajaran dan pendidikan 

adalah teori belajar Behaviorisme, Kognitivisme, Konstruktivisme, dan 

Humanisme. 

1) Teori Belajar Behaviorisme 

Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran ini dalam belajar adalah hasil 

belajar (perubahan perilaku) tidak disebabkan oleh kemampuan internal manusia, 

tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan respon. Agar aktivitas belajar 
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siswa di kelas dapat mencapai optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga mudah direspon oleh siswa (Rifa’i dan Anni, 2009: 106). 

2) Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar ini memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-

unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami 

stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas belajar pada diri 

manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yakni proses pengolahan 

informasi (Rifa’i dan Anni, 2009: 128). 

3) Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar ini menyatakan bahwa pendidik tidak dapat memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik. Sebaliknya, peserta didik harus meng-

konstruksikan pengetahuannya sendiri. Peran pendidik adalah memperlancar 

proses pengkonstruksian dengan cara membuat informasi secara bermakna dan 

relevan dengan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan atau menerapkan gagasannya sendiri, dan membimbing peserta 

didik untuk menyadari dan secara sadar menggunakan strategi belajarnya sendiri 

(Slavin dalam Rifa’i dan Anni, 2009: 128). 

4) Teori Belajar Humanisme 

Dalam teori ini, fokus utamanya adalah hasil pendidikan yang bersifat 

afektif, belajar tentang cara-cara belajar, serta meningkatkan kreativitas dan 

semua potensi peserta didik. Hasil belajar dalam pandangan teori ini adalah ke-

mampuan peserta didik mengambil tanggung jawab dalam menentukan apa yang 
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dipelajari dan menjadi individu yang mampu mengarahkan diri sendiri dan 

mandiri (Rifa’i dan Anni, 2009: 144). 

Kegiatan belajar juga tidak lepas dari pembelajaran. Briggs (dalam 

Sugandi, 2007: 9-10) menyatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

Pembelajaran diartikan sebagai upaya membuat individu belajar. Sebagaimana di-

rumuskan oleh Gagne (dalam Lapono, 2008: 4-125) bahwa pembelajaran adalah 

pengaturan peristiwa yang ada di luar diri seorang peserta didik dan dirancang 

serta dimanfaatkan untuk memudahkan proses belajar. 

Berdasarkan pengertian di atas, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses pengaturan peristiwa yang dilakukan oleh guru untuk membuat siswa 

atau peserta didik belajar. Siswa menjadi subjek dalam pemerolehan ilmu 

pengetahuan. Subjek belajar yang dimaksud yaitu pembelajaran yang dilakukan 

oleh siswa. Pembelajaran yang mendidik hendaknya berlangsung sebagai suatu 

proses atau usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungan-

nya. Sesuai dengan pendapat Hamdani (2010: 20) yang menyatakan bahwa se-

seorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya 

latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan, serta pendapat 

Cronbach (dalam Suprijono, 2009: 2) yang menyatakan belajar adalah perubahan 

perilaku sebagai hasil dari pengalaman. 

 



14 

 

 
 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Etzioni (dalam Setiyono, 2008: 14) kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

Sudjana (2009: 40) mengemukakan bahwa kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya 

atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Karsidi (2005: 43) menyatakan bahwa untuk memperoleh pembelajar-an yang 

berkualitas agar menghasilkan prestasi belajar yang berkualitas pula, maka perlu 

diperhatikan unsur-unsur yang secara langsung berkaitan dengan ber-langsungnya 

proses pembelajaran tersebut, yang penting adalah guru, siswa, kurikulum dan 

sarana, serta faktor lain yang sifatnya kontekstual. 

Berdasarkan pengertian di atas, kualitas pembelajaran dapat diartikan ke-

efektifan suatu pembelajaran terhadap pencapaian dari tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, pencapaian tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, ke-

terampilan, dan pengembangan sikap. Keefektifan suatu proses pembelajaran di-

pengaruhi oleh beberapa unsur, di antaranya guru, siswa, kurikulum dan sarana. 

Indikator kualitas pembelajaran menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004: 9) 

terdiri dari perilaku guru dalam pembelajaran, perilaku dan dampak belajar siswa, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, dan kualitas media 

pembelajaran. Semua indikator saling terkait dan saling mempengaruhi. Masing-

masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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1) Perilaku Guru dalam Pembelajaran. 

Gage dan Berliner (Fikri: 2009), mengemukakan peran guru dalam proses 

pembelajaran peserta didik meliputi. 

(1) Guru sebagai perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa yang 

akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar (pre-teaching 

problems). 

(2) Guru sebagai pelaksana (organizer), yang harus dapat menciptakan 

situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan 

kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana. 

(3) Guru sebagai penilai (evaluator) yang harus mengumpulkan, meng-

analisa, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan 

(judgement), atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya 

maupun kualifikasi produknya. 

Berdasarkan pendapat di atas, aktivitas guru dapat diartikan semua ke-

giatan yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung untuk 

mengubah atau mengembangkan kemampuan peserta didik, dimana dalam proses 

pembelajaran guru berperan mulai dari sebagai perencana, pelaksana, dan penilai. 

2) Perilaku dan Dampak Belajar Siswa. 

Djamarah (2008: 2) menyebutkan, aktivitas merupakan asas terpenting da-

lam belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk 

mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil 

interaksinya dengan lingkungan sekitar. Aktivitas disini dipahami sebagai se-
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rangkaian kegiatan jiwa, raga, psikofisik menuju perkembangan  pribadi individu 

seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa (psiko-

motorik). 

Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan  atau perilaku yang dilakukan siswa 

selama proses belajar mengajar yaitu kegiatan yang mengarah pada proses belajar 

seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat men-

jawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan. Sehingga menimbulkan perubahan perilaku 

belajar pada diri siswa untuk mengembangkan pemahaman, meningkatkan 

penguasaan keterampilan, dan mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah 

dipelajari. 

3) Iklim Pembelajaran. 

Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004: 9), iklim pembelajaran mencakup. 

(1) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesio-

nalitas kependidikan. 

(2) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas 

guru. 

4) Materi Pembelajaran yang Berkualitas. 

Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004: 9) materi pembelajaran yang 

berkualitas tampak dari: 
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(1) kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa; 

(2) ada keseimbangan antara keluasaan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia; 

(3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; 

(4) dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar se-

maksimal mungkin; 

(5) dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi, dan seni; 

(6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-

pedagogis dan praktis. 

5) Kualitas Media Pembelajaran. 

Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004: 9) kualitas media pembelajaran 

dapat dilihat dari: 

(1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; 

(2) mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa 

dengan guru, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan; 

(3) dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; 

(4) mampu mengubah suasana belajar dari siswa yang pasif menjadi aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang 

ada. 

Unsur-unsur kualitas pembelajaran yang akan dikaji dalam penelitian ini 

yaitu keterampilan guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. 
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2.1.2.1 Keterampilan Guru 

Mengajar merupakan suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan 

kompleks untuk dapat melakukannya. Keterampilan mengajar bagi seorang guru 

sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Keterampil-

an dasar mengajar juga merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Rusman (2012: 80-93) terdapat 9 keterampilan dasar mengajar 

yang harus dimiliki oleh guru, keterampilan yang dimaksud sebagai berikut. 

1) Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills) 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk me-

mulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang di-

lakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi 

bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan di-

pelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap 

kegiatan belajar. 

Anitah (2011: 2.3) menjelaskan bahwa keterampilan membuka pelajaran 

adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan 

pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran bertujuan untuk menyiapkan 

mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran, membangkitkan motivasi dan 

perhatian siswa serta memberikan gambaran langkah-langkah kegiatan pem-

belajaran yang akan dilaksanakan. Komponen membuka pelajaran meliputi: me-

narik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat 

kaitan. 
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2) Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya dengan cara bertanya. Dalam kegiatan pembelajaran, bertanya me-

mainkan peranan penting, hal ini dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan 

baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak 

positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa. 

Adapun komponen keterampilan bertanya menurut Anitah (2011: 7.8) me-

liputi: pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, fokus 

pertanyaan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pem-

berian tuntunan. 

3) Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Penguatan dapat berarti juga respon terhadap suatu tingkah laku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ganjaran atau membesarkan 

hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran. 

Komponen-komponen keterampilan memberi penguatan (Anitah, 2011: 

7.25) yaitu penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan gerak men-

dekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan memberikan kegiatan yang 

menyenangkan, dan penguatan dengan pemberian simbol atau benda. 

4) Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Peserta didik adalah individu yang unit, heterogen dan memiliki interes 

yang berbeda-beda. Siswa ada yang memiliki kecenderungan senang mendengar-

kan (auditif), senang melihat (visual), dan senang melakukan (kinestetik), karena 
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itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi dalam kegiatan pem-

belajaran. Seperti penggunaan multisumber, multimedia, multimetode, multi-

strategi dan multimodel. Disamping itu, penggunaan variasi dalam kegiatan pem-

belajaran ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pem-

belajaran yang monoton, dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pem-

belajaran diharapkan pembelajaran lebih  bermakna dan optimal, sehingga siswa 

senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Komponen dalam mengadakan variasi menurut Winataputra (2004: 7.45) 

yaitu variasi dalam gaya mengajar, meliputi variasi suara, pemusatan perhatian, 

kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik serta per-

ubahan dalam posisi guru. Komponen lainnya adalah variasi dalam pola interaksi 

dan variasi dalam penggunaan media yang meliputi alat bantu pengajaran yang 

dapat dilihat, didengar serta alat bantu pengajaran yang dapat dilihat, didengar 

serta alat bantu pengajaran yang dapat diraba dan dimanipulasi. 

5) Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen keterampilan men-

jelaskan meliputi kegiatan merencanakan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pesan atau materi pembelajaran yang akan dijelaskan dan kegiatan menyajikan 

penjelasan yang meliputi kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian 

tekanan dan balikan. 
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6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan di-

kembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. 

Anitah (2011: 8.20) menjelaskan bahwa diskusi kelompok kecil harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh kelompok, diskusi ber-

langsung secara sistematis, dan setiap siswa yang menjadi anggota kelompok 

mendapat kesempatan untuk bertatap muka dan mengemukakan pendapat secara 

bebas, dengan tidak mengabaikan aturan-aturan diskusi. Komponen keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil antara lain: memusatkan perhatian, mem-

perjelas masalah atau uraian pendapat, menganalisis pandangan, meningkatkan 

uraian, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, serta menutup diskusi. 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk men-

ciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya 

bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku 

siswa yang memindahkan perhatian kelas dan memberikan ganjaran bagi siswa 

yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Komponen keterampilan mengelola 

kelas dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan yang bersifat preventif dan ke-

terampilan yang bersifat resesif (Anitah, 2011: 8.36). Keterampilan yang bersifat 

preventif, meliputi: menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan 
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perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi 

penguatan. Sedangkan keterampilan yang bersifat resesif, meliputi: memodifikasi 

tingkah laku, pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku 

yang menimbulkan masalah. 

8) Keterampilan Pembelajaran Perseorang 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Walaupun pembelajaran dilakukan secara 

klasikal, namun sentuhan tetap individual. Guru dapat melakukan variasi, bim-

bingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan sentuhan 

kebutuhan individual. Komponen keterampilan pembelajaran perseorang (Anitah, 

2011: 8.51) meliputi: keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, ke-

terampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, keterampilan membimbing 

dan memudahkan belajar, serta keterampilan merencanakan dan melakukan ke-

giatan pembelajaran. 

9) Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mem-

berikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, me-

ngetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. Komponen menutup pelajaran menurut Anitah (2011: 8.9) me-

liputi: meninjau kembali (mereviu), mengevaluasi (menilai), dan memberi tindak 

lanjut berupa PR, meminta siswa membaca materi pelajaran tertentu, atau menge-

mukakan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 



23 

 

 
 

Seorang guru harus memiliki keterampilan mengajar yang baik untuk men-

dukung terlaksananya pembelajaran yang berkualitas. Keterampilan mengajar 

juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pendekatan, strategi, dan model pem-

belajaran yang digunakan. Tanpa adanya keterampilan mengajar guru akan sulit 

mengkondisikan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. 

Kajian teori yang dipaparkan dijadikan pedoman penelitian untuk meng-

gunakan indikator keberhasilan keterampilan guru dalam melaksanakan pem-

belajaran bahasa Indonesia menggunakan model concept sentence dengan media 

kartu kata antara lain sebagai berikut. 

1) Membuka pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran). 

2) Menyampaikan materi pembelajaran (keterampilan menjelaskan). 

3) Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan kata-kata kunci (ke-

terampilan variasi). 

4) Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen (keterampilan menjelaskan 

dan keterampilan mengelola kelas). 

5) Menggunakan media kartu kata (keterampilan variasi). 

6) Membimbing siswa dalam berdiskusi (keterampilan membimbing diskusi ke-

lompok kecil). 

7) Membimbing pelaksanaan presentasi kelas (keterampilan mengelola kelas 

dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil). 

8) Memberikan klarifikasi (keterampilan memberikan penguatan dan ke-

terampilan menjelaskan). 

9) Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pelajaran). 
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2.1.2.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Menurut Sriyono (dalam Yasa, 2008) aktivitas adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa merupakan kegiatan 

atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan yang di-

maksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, 

mengajukan pendapat, mengerjakan tugas, dapat menjawab pertanyaan guru, bisa 

bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang di-

berikan. Selain faktor keterampilan guru, aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar juga merupakan salah satu indikator pencapaian suatu kualitas pem-

belajaran. 

Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) kegiatan siswa dapat di-

golongkan sebagai berikut. 

1) Visual activities. 

Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan visual di antaranya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities. 

Kegiatan yang termasuk dalam oral activities yaitu: menyatakan, me-

rumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities. 

Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan mendengarkan di antaranya 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

 



25 

 

 
 

4) Writing activities. 

Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan menulis di antaranya menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin. 

5) Drawing activities. 

Kegiatan yang termasuk dalam drawing activities misalnya: meng-

gambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities. 

Kegiatan yang termasuk dalam motor activities antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, be-

ternak. 

7) Mental activities. 

Kegiatan yang termasuk dalam mental activities yaitu: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8) Emotional activities. 

Kegiatan yang termasuk dalam emotional activities yaitu: menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan ulasan di atas, aktivitas siswa dapat diartikan interaksi yang 

terjadi selama proses pembelajaran baik antara guru dengan siswa ataupun antar 

siswa. 

Kajian teori yang dipaparkan dijadikan pedoman penelitian untuk meng-

gunakan indikator keberhasilan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 
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bahasa Indonesia menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata 

antara lain sebagai berikut. 

1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (emotional activities). 

2) Menjawab pertanyaan (oral activities). 

3) Memperhatikan penjelasan guru (visual, listening, and emotional activities). 

4) Ketertiban dalam pembentukan kelompok (listening and emotional activities). 

5) Berdiskusi dalam kelompok (visual, oral, listening, writing, mental, and 

emotional activities). 

6) Mempresentasikan hasil diskusi (oral, motor, and emotional activities). 

7) Menanggapi hasil diskusi (oral and emotional activities). 

8) Menanyakan hal-hal yang belum dipahami (oral and emotional activities). 

9) Mengerjakan evaluasi (writing and mental activities). 

 

2.1.2.3 Hasil Belajar 

Suprijono (2009: 5-6) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja, dengan kata lain hasil belajar yang dikategorikan tersebut tidak dapat dilihat 

secara fragmentaris atau terpisah, melainkan secara komperehensif. Bloom (dalam 

Anni, 2007: 7-10) memamparkan, ranah kognitif merupakan hasil belajar yang 

berupa kemampuan dan kemahiran secara intelektual. Ranah afektif yang di-

jelaskan oleh Krathwohl, merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan 

perasaan, sikap, minat, dan nilai. Sedangkan untuk ranah psikomotorik merupakan 

hasil belajar yang ditunjukan oleh kemampuan fisik seperti keterampilan motorik 
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dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Sugandi (2007: 24) meng-

uraikan ketiga ranah tersebut sebagai berikut: 

1) Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, ke-

mampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif memiliki 6 tingkatan 

(Supratiknya, 2012: 8) yang mencakup: mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. 

2) Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Krathwohl membagi ranah afektif menjadi 5 tingkatan, yaitu pengenalan (re-

ceiving), pemberian respon (responding), menilai (valuing), pengorganisasian (or-

ganization), dan pengamalan (characterization). 

3) Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti ke-

terampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Sympson 

membagi ranah psikomotorik menjadi 5 tingkatan, yaitu peniruan (imitation), 

manipulasi (manipulation), ketepatan gerakan (precision), artikulasi (articula-

tion), dan naturalisasi (naturalization). 

Berdasarkan ulasan di atas, hasil belajar dapat diartikan perubahan tingkah 

laku yang diperoleh setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Perubahan peri-

laku tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kognitif, afektif, dan psiko-

motorik. Peneliti membatasi hasil belajar yang dikaji dalam penelitian ini hanya 
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hasil belajar ranah kognitif, sedangkan hasil belajar afektif dan psikomotorik 

sudah termasuk pada bagian aktivitas siswa. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model concept 

sentence dengan media kartu kata, hasil belajar kognitif dapat terlihat dalam 

kegiatan menulis karangan sederhana dengan bantuan kata kunci (penerapan). 

 

2.1.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SD 

Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, dan 

digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerjasama, berkomunikasi dan 

mengidentifikasi diri (Chaer, 2006: 1). Bahasa memiliki peranan yang sentral 

dalam kehidupan manusia. Bahasa memungkinkan manusia untuk saling ber-

komunikasi, berbagi pengalaman, dan belajar untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa lebih ditekankan pada 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai upaya berbahasa dengan baik dan 

benar. 

 Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki beberapa beberapa fungsi 

(Depdiknas, 2003: 6-8) di antaranya sebagai: (1) sarana pembinaan kesatuan dan 

persatuan bangsa; (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam 

rangka pelestarian dan pengembangan budaya; (3) cara meningkatkan penge-

tahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni; (4) sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang 

baik untuk berbagai keperluan; (5) sarana pengembangan penalaran; dan (6) sa-
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rana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah kesusasteraan 

Indonesia. 

 Pada dunia pendidikan, bahasa memegang peranan penting dalam per-

kembangan intelektual, sosial dan emosional peserta didik dan sebagai penunjang 

keberhasilan pembelajaran disemua bidang studi. Oleh karena itu, sangat penting 

bagi peserta didik terutama di tingkat sekolah dasar untuk memperoleh pem-

belajaran bahasa Indonesia secara maksimal. Pembelajaran bahasa Indonesia di-

arahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi 

secara baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis serta memiliki rasa peng-

hargaan terhadap karya manusia.  

 Bedasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, ruang lingkup mata 

pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar secara umum dikembangkan dalam 

empat aspek keterampilan yaitu: 

1) Keterampilan Menyimak 

 Menyimak adalah suatu proses keterampilan yang kompleks, yaitu ke-

terampilan mendengarkan, memahami, menilai bunyi-bunyi yang telah dikenal-

nya, kemudian memaknai bunyi-bunyi itu, dan meresponnya (Santosa, 2005: 

6.24). 

Tujuan utama pembelajaran menyimak adalah melatih siswa memahami 

bahasa lisan dan melatih keterampilan berpikirnya, sehingga siswa dapat me-

nerima, memahami, mengidentifikasi, dan mereaksi informasi yang diterimanya. 

Kompetensi umum pembelajaran menyimak adalah: mendengarkan berita, pe-

tunjuk, pengumuman, perintah, suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, pesan, penjelas-
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an, laporan, ceramah, pidato, pembicaraan narasumber, dialog, dan pengumuman 

agar siswa dapat merespon dan mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui 

kegiatan menyimak hasil sastra berupa dongeng, cerita anak, cerita rakyat, cerita 

binatang, puisi anak, syair lagu, dan pantun. 

2) Keterampilan Berbicara 

 Menurut Tarigan (dalam Saddhono, 2012: 34), berbicara adalah bagian 

dari komunikasi lisan yaitu penyampaian pesan melalui bahasa lisan. Berbicara 

berarti mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif. Berbicara merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif karena berbicara berfungsi sebagai sarana 

penyampai dan penyebar informasi. Mengingat pentingnya kedudukan ke-

terampilan berbicara, setiap individu dituntut terampil berkomunikasi untuk me-

nyatakan pikiran, gagasan, ide, dan perasaannya. Kompetensi umum dalam ke-

terampilan berbicara adalah: mengungkapkan gagasan dan perasaan; me-

nyampaikan sambutan,  dialog, pesan, pengalaman, proses; menceritakan diri sen-

diri, teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, pengalaman, gambar 

tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh, kesukaan/ketidak-

sukaan, peraturan, tata tertib, petunjuk, laporan; dan mengapresiasi serta ber-

ekspresi sastra melalui kegiatan melisankan dongeng, cerita anak, cerita rakyat, 

cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak. 

3) Keterampilan Membaca 

Menurut Saddhono (2012: 64) membaca bukan hanya sekedar menyuara-

kan lambang-lambang tertulis saja, tetapi harus memahami rangkaian kata/kalimat 

yang dilafalkan. Dalam kegiatan membaca, seorang pembaca harus dapat me-



31 

 

 
 

ngenali sistem tulisan yang digunakan seperti kosakatanya. Selanjutnya me-

nentukan kata kunci untuk mengidentifikasi gagasan dan topik bacaan yang ia 

baca dan pada akhirnya ia akan dapat mengetahui dan memahami isi bacaan. Pe-

mahaman terhadap bacaan adalah suatu proses yang bergulir dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, dalam pembelajaran membaca, proses input informasi dan 

pengetahuan ke dalam otak siswa harus terjadi, dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memperoleh kejelasan tentang bagian-bagian bacaan yang 

belum dipahaminya. 

4) Keterampilan Menulis 

 Menulis merupakan keterampilan yang bersifat produktif karena meng-

hasilkan suatu produk atau karya. Di antara keterampilan bahasa yang lain, ke-

terampilan menulis merupakan yang paling kompleks karena menulis bukan se-

kedar menyalin kata atau kalimat melainkan lebih pada menuangkan ide dan 

pikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis. Menulis merupakan proses pe-

nuangan ide atau gagasan dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkaian 

simbol-simbol bahasa. 

Pembelajaran menulis di Sekolah Dasar terdiri dari dua bagian, yaitu 

menulis permulaan dan menulis lanjut. Menulis permulaan diawali dari melatih 

siswa memegang alat tulis dengan benar, menarik garis, menulis huruf, suku kata, 

kata, kalimat sederhana, dan seterusnya. Menulis lanjut dimulai dari menulis 

kalimat sesuai gambar, menulis paragraf sederhana, dan menulis karangan pendek 

dengan bantuan berbagai media dan menggunakan ejaan yang disempurnakan. 
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 Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, keempat aspek 

keterampilan bahasa ini harus diajarkan dan dikembangkan secara maksimal. Ke-

empat aspek ini diajarkan secara seimbang dan terpadu, agar tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dapat tercapai. Berdasarkan Standar Isi KTSP 

(BSNP, 2006: 119), tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah: (1) 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara; (3) memahami bahasa 

Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; 

(4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkat-

kan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan 

sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

2.1.4 Hakikat Menulis 

Tarigan (2008: 22) menyatakan bahwa menulis ialah menurunkan atau me-

lukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang di-

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

grafik tersebut kalau memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Disini yang 

ditekankan adalah tentang penggambaran kesatuan-kesatuan bahasanya, bahasa 

merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa. Me-

nurut Komalawati (2012: 3) menulis bukan hanya sekedar bercerita, tetapi juga 
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mengemukakan pendapat dengan strategi yang diperhitungkan, namun tanpa ke-

hilangan rasa dan spontanitas. Menulis merupakan sarana untuk mengembangkan 

pikiran-pikiran. Seseorang dikatakan menulis jika ia mampu melukiskan suatu 

lambang grafik serta memahami makna lambang grafik tersebut. Sebagai alat 

komunikasi tidak langsung, tulisan juga harus dipahami, baik bentuk lambang 

mau pun maknanya oleh pembaca, sehingga ia mampu menyerap informasi yang 

disampaikan. 

Sebagai sebuah keterampilan berbahasa, menulis berkaitan dengan ke-

terampilan berbahasa yang lain, yaitu menyimak, berbicara, dan membaca. Ke-

terampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang produktif, 

karena merupakan salah satu cara berkomunikasi menggunakan tulisan. Dalam 

menulis harus memperhatikan kesatuan-kesatuan bahasa dalam menuangkan 

pikiran dan perasaan agar dimengerti oleh orang lain. 

Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit 

diantara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukan 

sekedar menyalin kata-kata atau kalimat-kalimat; melainkan juga mengembang-

kan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. 

Dalam proses penulisan terdapat tahap-tahap yang harus dilalui. Tahap-tahap 

proses menulis menurut Syarif (2009), antara lain: 

1) Draft kasar; tahap ini dimulai dengan mengembangkan gagasan-gagasan. 

Pusatkan pada isi daripada tanda baca, tata bahasa, atau ejaan. 

2) Berbagi; sebagi penulis sulit bagi kita untuk menulis secara objektif. Oleh 

sebab itu perlu meminta orang lain untuk membaca dan memberikan umpan 
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balik. Mintalah seorang teman membacanya dan mengatakan bagian mana 

yang benar-benar kuat dan menunjukkan ketidakkonsistenan, kalimat yang 

tidak jelas, atau transisi yang lemah. 

3) Perbaikan (revisi); setelah mendapat umpan balik dari teman tentang mana 

yang baik dan mana yang perlu digarap lagi, ulangi dan perbaikilah. 

4) Menyunting (editing); pada tahap ini, perbaikilah semua kesalahan ejaan, tata 

bahasa, dan tanda baca. Pastikanlah semua transisi berjalan mulus, peng-

gunaan kata kerja tepat, dan kalimat-kalimat lengkap. 

5) Penulisan kembali; tulis kembali tulisan, masukkan isi yang baru dan 

perubahan-perubahan penyuntingan. 

6) Evaluasi; periksalah kembali untuk memastikan bahwa Anda telah 

menyelesaikan apa yang Anda rencanakan dan apa yang ingin Anda 

sampaikan dalam tulisan. 

 

2.1.5 Menulis Karangan Sederhana 

Karangan sederhana merupakan karangan yang terdiri atas beberapa 

kalimat sederhana dengan tema yang sederhana dan pemilihan kata yang mudah 

dipahami oleh pembaca. Sebagaimana pendapat Resmini (2009: 175) yang me-

nyatakan karangan sederhana adalah mengorganisasikan ide atau gagasan secara 

tertulis dalam bentuk karangan sederhana yang terdiri atas beberapa kalimat, 

kalimat tersebut cukup lima sampai sepuluh baris. Menurut Anwar (2011: 14) 

karangan sederhana diperoleh dari suatu proses dimana ide yang ada dilibatkan 

dalam suatu kata, kata-kata yang terbentuk kemudian dirangkai menjadi sebuah 
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kalimat. Kalimat disusun menjadi sebuat paragraf dan akhirnya paragraf-paragraf 

tersebut mewujudkan sebuah karangan sederhana. Karangan sederhana mem-

punyai ciri-ciri, yaitu: (1) bahasanya mudah dimengerti; (2) kata-kata yang di-

gunakan masih sederhana; (3) kalimatnya pendek-pendek sehingga karangannya 

juga pendek; (4) isi cerita biasanya mengenai lingkungan keseharian anak. 

Kegiatan mengarang bukan kegiatan yang mudah, melainkan perlu latihan 

yang berkelanjutan. Untuk dapat menyampaikan maksud melalui karangan, se-

seorang harus memiliki kecakapan mengarang. Heuken (2008: 10) menyebutkan 

ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam belajar mengarang yaitu: (1) ide harus 

jelas dan fokus; (2) memahami teknik mengarang; (3) mempelajari tata bahasa 

agar tulisan mudah dimengerti pembaca; (4) pengungkapan harus jelas, teratur, 

tanpa rasa emosional yang berlebihan dan harus realistis. 

Saddhono (2012: 110) menyatakan untuk menghindari kekeliruan dalam 

memahami isi seorang penulis perlu memahami tata tulis dalam membuat 

karangan, karena di dalam bahasa tulis, tidak terdapat intonasi, jeda, mimik 

maupun gerak tubuh. Tata tulis dalam membuat karangan di antaranya: 

1) Diksi atau Pilihan Kata 

Penggunaan diksi yang tepat dalam sebuah karangan, akan memudahkan 

pembaca memahami isi karangan. Penguasaan kosakata yang lebih banyak, lebih 

memungkinkan penulis untuk menyampaikan gagasannya dengan lebih kompleks. 
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2) Struktur Kalimat 

Penggunaan kalimat-kalimat efektif dapat memudahkan pembaca me-

nangkap maksud tulisan. Crimmon (dalam Saddhono, 2012: 111) memberi 4 ciri-

ciri kalimat efektif, yaitu kesatuan, kehematan, penekanan dan kevariasian. 

3) Pembentukan Paragraf 

Paragraf merupakan istilah lain untuk alinea, yaitu suatu bentuk pengung-

kapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat. Suatu kumpulan 

kalimat yang memiliki keterkaitan dan saling terhubung, sehingga merupakan satu 

kesatuan yang utuh untuk menyampaikan suatu maksud (Saddhono, 2012: 99). 

Agar karangan mudah ditangkap oleh pembaca, maka perlu disusun dalam bentuk 

paragraf. Dalam tahapan ini, anak diajarkan untuk menyusun paragraf secara ter-

atur agar mudah dimengerti maksudnya. 

4) Penggunaan Ejaan 

Karangan disusun menggunakan bahasa tulis yang berbeda dengan bahasa 

lisan. Ejaan diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan pemahaman ka-

rena dapat membantu menjelaskan maksud dan makna kalimat. Penggunaan ejaan 

meliputi 2 hal pokok yaitu: (a) ketetapan tentang bagaimana satuan-satuan morfo-

logi seperti kata dasar, kata ulang, kata majemuk, partikel dan kata berimbuhan di-

tuliskan, (b) pemakaian tanda baca dalam kalimat. Penggunaan tanda baca, akan 

mempermudah penulis menuangkan maksudnya sedangkan pembaca juga akan 

lebih mudah dalam memahami makna yang ada dalam tulisan. 

Beberapa tanda baca yang biasa digunakan dalam penulisan karangan di 

antaranya: (a) tanda titik, sebagai tanda bahwa kalimat telah selesai, (b) tanda 
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koma, pokok tugasnya adalah untuk menyatakan jeda sejenak, menyekat hubung-

an-hubungan yang perlu dijelaskan dan menyekat frase sejenis atau setara, (c) titik 

dua, digunakan untuk menegaskan keterangan atau penjelasan sebagai tambahan 

sesuatu yang telah disebutkan dalam kalimat terdahulu, (d) tanda seru dan tanda 

tanya, tanda seru digunakan untuk menyatakan perasaan yang kuat seperti pe-

rintah, tak percaya dan terkejut, (e) tanda tanya digunakan pada akhir kalimat 

tanya. 

Selain 4 aspek mengenai tata tulis karangan di atas, pentingnya mem-

berikan judul yang tepat dalam karangan. Judul karangan harus tergambar dalam 

isi atau bahwa isi tulisan karangan harus relevan dengan judul karangan. Judul 

karangan harus melambangkan tema cerita, karena judul dalam karangan memiliki 

fungsi sebagai penarik minat, promosi dan mengungkapkan topik cerita. 

 

2.1.6 Model Concept Sentence 

Menurut Suprijono (2009: 132), pembelajaran menggunakan model 

concepts sentence dilakukan dengan mengorganisasikan siswa menjadi beberapa 

kelompok heterogen. Kemudian guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai 

dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kata kunci tersebut nantinya 

digunakan oleh siswa untuk menyusun kalimat dan karangan secara berkelompok. 

Kiranawati (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa kelebihan model 

pembelajaran concept sentence, antara lain: (1) meningkatkan semangat belajar 

siswa, (2) membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif, (3) memunculkan 

kegembiraan dalam belajar, (4) mendorong dan mengembangkan proses berpikir 



38 

 

 
 

kreatif, (5) mendorong siswa untuk memandang sesuatu dalam pandangan yang 

berbeda, (6) memunculkan kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik, (7) mem-

perkuat kesadaran diri, (8) lebih memahami kata kunci dari materi pokok pel-

ajaran, (9) siswa yang lebih pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model concept sentence 

menurut Suprijono (2009: 132), antara lain sebagai berikut. 

 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru menyajikan materi secukupnya. 

3) Guru membentuk kelompok yang anggotanya ± 4 orang secara 

heterogen. 

4) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan. 

5) Tiap kelompok disuruh membuat beberapa kalimat dengan meng-

gunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat. 

6) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang di-

pandu oleh guru. 

7) Kesimpulan. 

 

Concept sentence diharapkan mampu menggali keaktifan siswa, motivasi 

dan rasa ingin tahu siswa sehingga mampu meningkatkan hasil belajar. Begitu 

pula bagi guru dapat menyajikan model pembelajaran baru yang tidak monoton 

sehingga mampu menarik motivasi siswa dan menciptakan suasana kondusif 

untuk siswa belajar. 

 

2.1.7 Media Kartu Kata 

Media pembelajaran menurut Sanaky (2011: 4) adalah sarana pendidikan 

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mem-

pertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. 
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Tujuan penggunaan media pembelajaran (Sanaky, 2011: 4), antara lain: 

 

1) mempermudah proses pembelajaran di kelas, 

2) meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, 

3) menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar, dan 

4) membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. 

 

Media yang dapat digunakan untuk pembelajaran menulis karangan adalah 

kartu kata. Kartu tersebut berukuran 3x5 cm yang di dalamnya tertulis kata 

tunggal. Pembelajaran melalui teknik kartu kata memiliki beberapa keunggulan di 

antaranya menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar dan dapat memacu 

kreativitas siswa. Teknik ini memiliki kekurangan yaitu siswa tidak dibiarkan 

mencari kosakata sendiri karena terpatok pada kosakata yang diberikan oleh guru. 

Untuk itu, guru dituntut lebih terampil dan kreatif dalam menggunakan media 

kartu kata tersebut. Dalam penyajian kata, sebaiknya guru menyajikan kata-kata 

sesuai materi yang diajarkan. Selain itu, dalam penggunaannya pada pembelajaran 

selanjutnya guru harus menyajikan kata-kata yang baru. Meskipun memiliki ke-

lemahan, kartu kata terbukti dapat meningkatkan perbendaharaan kata siswa. 

Teknik kartu kata ini dapat diterapkan pada pembelajaran menulis. Oleh 

karena itu, kata-kata yang dicantumkan pada kartu hendaknya disesuaikan dengan 

topik penelitian yang akan diajarkan. Topik ini sebaiknya disesuaikan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Melalui pembelajaran menggunakan kartu kata ini diharapkan dapat me-

ningkatkan kualitas dan kuantitas perbendaharaan kata siswa, sehingga siswa 

tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran menulis. 
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Langkah-langkah pembelajaran menulis dengan kartu kata adalah sebagai 

berikut. 

 

1) Guru membentuk siswa ke dalam kelompok. 

2) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya. 

3) Masing-masing kelompok menyusun kata-kata tersebut dalam waktu 

10 menit. 

4) Berdasarkan kartu kata yang telah tersusun itu, siswa menulis. 

 

2.1.8 Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata pada 

Pembelajaran 

Peneliti menggunakan model concept sentence karena model ini memiliki 

beberapa kelebihan (Kiranawati: 2008), antara lain dapat meningkatkan semangat 

belajar siswa, membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif, memunculkan 

kegembiraan dalam belajar, mendorong dan mengembangkan proses berpikir 

kreatif, memunculkan kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik, memperkuat 

ke-sadaran diri, lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran, serta 

siswa yang lebih pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model concept sentence 

menurut Suprijono (2009: 132) adalah sebagai berikut. 

 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru menyajikan materi secukupnya. 

3) Guru membentuk kelompok yang anggotanya ± 4 orang secara 

heterogen. 

4) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan. 

5) Tiap kelompok disuruh membuat beberapa kalimat dengan meng-

gunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat. 

6) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang di-

pandu oleh guru. 

7) Kesimpulan. 
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Media kartu kata digunakan karena memiliki keunggulan di antaranya 

menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar, dapat memacu kreativitas 

siswa serta dapat meningkatkan perbendaharaan kata siswa. 

Langkah-langkah pembelajaran menulis dengan kartu kata adalah sebagai 

berikut. 

 

1) Guru membentuk siswa ke dalam kelompok. 

2) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya. 

3) Masing-masing kelompok menyusun kata-kata tersebut dalam waktu 

10 menit. 

4) Berdasarkan kartu kata yang telah tersusun itu, siswa menulis. 

 

Modifikasi langkah-langkah pembelajaran menggunakan model concept 

sentence dengan media kartu kata adalah sebagai berikut. 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru menyampaikan materi tentang penggunaan huruf kapital dan tanda 

baca. 

3) Siswa diorganisasikan menjadi kelompok heterogen beranggotakan ± 5 orang 

anak setiap kelompok. 

4) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan. 

5) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya. 

6) Setiap kelompok membuat karangan menggunakan minimal 2 kata kunci se-

tiap kalimatnya. 

7) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh 

guru. 
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2.1.9 Teori Belajar yang Mendasari Model Concept Sentence dengan Media 

Kartu Kata 

2.1.9.1 Teori Belajar Konstruktivis 

Berdasarkan teori konstruktivis, siswa harus menemukan sendiri dan men-

transformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-

aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Siswa 

harus membangun sendiri pengetahuannya (Trianto, 2011: 13). Menurut teori ini 

permasalahan dimunculkan dari pancingan internal, permasalahan muncul di-

bangun dari pengetahuan yang direkonstruksi sendiri oleh siswa. Teori ini sangat 

dipercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri penge-

tahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menye-

lesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan 

teori dalam satu bangunan utuh. 

Gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat dirangkum sebagai 

berikut (Suprijono, 2009: 30). 

 

1) Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu 

merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. 

2) Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur 

yang perlu untuk pengetahuan. 

3) Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur 

konsep membentuk pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam 

berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. 

 

Pembelajaran yang bernaung dalam teori konstruktivis adalah kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah me-
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nemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 

temannya (Trianto, 2011: 41). 

Teori ini mendasari model concept sentence dan penggunaan media, 

dimana permasalahan dimunculkan dari pancingan internal kemudian siswa harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks tersebut. Pan-

cingan tersebut berasal dari pemberian kata kunci dan penggunaan media kartu 

kata. Kemudian siswa dapat dengan mudah menemukan dan memahami konsep 

melalui diskusi kelompok dalam pembelajaran menggunakan model concept 

sentence. 

 

2.1.9.2 Teori Piaget 

Menurut Piaget, setiap individu mulai dari bayi yang baru dilahirkan 

sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif. 

Tahap tersebut antara lain tahap sensorimotor (0-2 tahun), praoperasional (2-7 

tahun), operasional konkret (7-11 tahun), dan operasional formal (11 tahun sampai 

dewasa). Dalam setiap tahap perkembangan, kemampuan berpikir individu me-

miliki karakteristik yang berbeda-beda.  

Teori perkembangan Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai 

suatu proses dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman 

realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Setiap 

tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh 

siswa sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini siswa 

mulai mampu berpikir logis, namun perlu diberi contoh-contoh konkret. 
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Dalam melaksanakan suatu pembelajaran, seorang guru seharusnya mem-

perhatikan psikologi serta karakteristik anak. Pada dasarnya anak usia Sekolah 

Dasar memiliki karakteristik yang unik dan berbeda pada setiap individunya. Ada 

beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru 

di antaranya siswa masih memerlukan media yang nyata dalam penanaman 

konsep. Melalui model concept sentence dengan media kartu kata, siswa dapat 

menulis karangan dengan bantuan kata kunci dan media yang dapat membantu 

dan menarik perhatian siswa. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata dalam 

meningkatkan pembelajaran. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Reni 

Maryani pada tahun 2011. Penelitian tersebut berjudul Penerapan Model Pembel-

ajaran Concept Sentence Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan 

Deskripsi di Kelas V SDN Rancamedalwangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten 

Sumedang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model concept sentence dapat me-ningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi siswa kelas V SDN Rancamedalwangi. Persentase 

jumlah siswa yang tuntas dari data awal sampai siklus II meningkat. Pada data 

awal jumlah siswa yang mampu menulis karangan deskripsi dengan pilihan kata, 

menggunakan tanda baca titik dan huruf kapital adalah 12,66 %, pada siklus I 

meningkat menjadi 50%, dan pada siklus II meningkat menjadi 83,33%. 
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Hasil penelitian lain yang menggunakan model concept sentence ialah pe-

nelitian yang dilakukan oleh Dessy Maria Kaidel pada tahun 2010. Penelitiannya 

berjudul Penerapan Model Concept Sentence Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran IPS di SDN Ranggeh Pasuruan. Hasil pe-

nelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar klasikal yang sebelum tin-

dakan mencapai 62.96% menjadi 67.41% pada siklus I, kemudian menjadi 

75.06% pada siklus II. 

Penelitian lain yang mendukung ialah penelitian yang berjudul Pemanfaat-

an Media Kartu Kata Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Kalimat Pada 

Siswa Kelas V SDN Sawojajar 1 Malang oleh Yanita pada tahun 2012. Berdasar-

kan analisis data diketahui adanya peningkatan kemampuan menulis siswa, hal ini 

terbukti pada hasil belajar siswa terjadi peningkatan untuk menulis kalimat 

dengan ketuntasan belajar klasikal 40,38% pada siklus I dan 78,8% pada siklus II. 

Sedangkan untuk menulis paragraf ketuntasan belajar klasikal 38,46% pada siklus 

I dan 75% pada siklus II. 

Kajian empiris di atas menjadi dasar untuk menguatkan penelitian ini, 

yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Sederhana melalui 

Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata pada Siswa Kelas IV SDN 

Sekaran 02”. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan 

penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada 

kelas yang berbeda dengan materi yang berbeda pula. Adanya penambahan media 
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pendukung dalam pembelajaran juga menunjukkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan data awal hasil pengamatan, faktor yang menjadi penyebab 

rendahnya kualitas pembelajaran menulis karangan sederhana adalah belum mak-

simalnya pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. 

Pada kondisi awal pembelajaran bahasa Indonesia di kelas IV SDN 

Sekaran 02 Semarang belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini karena guru 

belum maksimal dalam penggunaan model pembelajaran bahasa aspek keteram-

pilan menulis. Guru belum menemukan model yang tepat digunakan untuk pem-

belajaran menulis. Hal ini berdampak pada aktivitas belajar siswa pada saat pem-

belajaran bahasa aspek keterampilan menulis masih kurang. Keberanian siswa 

dalam mengemukakan pendapatnya masih kurang, siswa belum berani bertanya 

dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selain itu, keterampilan menulis siswa 

juga kurang. Siswa masih mengalami permasalahan dalam menulis karangan 

sederhana, khususnya pada pemilihan kata dan penempatan tanda baca. 

Untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan se-

derhana maka peran guru dan penggunaan model pembelajaran yang digunakan 

harus mendapatkan perhatian khusus. Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama 

tim kolaborasi melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas dan menerapkan model concept sentence dengan media 

kartu kata. 
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Bagan 2.1: Kerangka Berpikir 

Kondisi 

Awal 

Pelaksanaan 

Kondisi 

Akhir 

1. Guru 

(1) Guru belum maksimal dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa aspek keterampilan 

menulis. 

(2) Guru belum menggunakan metode yang 

bervariasi, 

2. Siswa 

(1) Siswa kurang aktif dan cepat merasa bosan. 

(2) Keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapatnya masih kurang. 

3. Hasil belajar 

Sebagian besar siswa belum mencapai  KKM. 

Sentence dengan media kartu kata dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

2. Guru menyajikan materi secukupnya. 

3. Siswa diorganisasikan menjadi kelompok 

heterogen beranggota ± 5 orang anak setiap 

kelompok. 

4. Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai 

materi yang disajikan. 

5. Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

6. Setiap kelompok membuat karangan menggunakan 

minimal 2 kata kunci setiap kalimatnya. 

7. Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali 

secara pleno yang dipandu oleh guru. 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui model 

Concept Sentence dengan media kartu kata 

meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui model Concept Sentence dengan media kartu 

kata meningkat. 

3. Keterampilan siswa dalam menulis karangan 

sederhana meningkat. 
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2.4 HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1) melalui penerapan model concept sentence dengan media kartu kata, ke-

terampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat, 

2) melalui penerapan model concept sentence dengan media kartu kata, aktivitas 

siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia meningkat, 

3) melalui penerapan model concept sentence dengan media kartu kata, ke-

terampilan menulis karangan sederhana siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang dalam pembelajaran bahasa Indonesia meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. Subjek 

penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. Pada 

kelas tersebut terdapat 7 siswa yang skornya di atas KKM (65) dan 18 siswa 

skornya di bawah KKM. 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Melalui Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti meneliti mengenai kualitas 

pembelajaran meliputi: 

1) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran bahasa Indonesia meng-

gunakan model concept sentence dengan media kartu kata. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model 

concept sentence dengan media kartu kata. 

3) Keterampilan menulis karangan sederhana siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata. 

 

3.3 LANGKAH-LANGKAH PTK 

Arikunto (2009: 3) mengartikan PTK sebagai suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 
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dalam sebuah kelas secara bersama. Pelaksanaan PTK ini melalui empat tahap, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1: Alur PTK (Arikunto, 2009: 16) 

 

3.3.1 Perencanaan 

Menurut Arikunto (2009: 75) perencanaan adalah tahapan yang berupa 

menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Pada tahap 

perencanaan, peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu mendapatkan per-

hatian khusus untuk diamati, kemudian membuat instrumen pengamatan untuk 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Tahap perencanaan ini 

meliputi: 

1) Menelaah materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas IV. 

Refleksi 
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2) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dengan model concept sentence dengan media kartu 

kata. 

3) Menyiapkan media dan bahan ajar. 

4) Membuat alat evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

3.3.2 Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan (Arikunto, 2009: 18). Pada pelaksanaan 

PTK ini dilakukan 3 siklus yang pada masing-masing siklus terdiri dari satu per-

temuan. Siklus pertama dengan Standar Kompetensi (SK) 8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, peng-

umuman dan pantun anak. Kompetensi Dasar (KD) 8.1 Menyusun karangan 

tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma, dll). Pada siklus pertama siswa membuat karangan 

secara berkelompok, hasil kerja kelompok dipresentasikan di depan kelas. Ke-

mudian siswa juga membuat karangan secara individu, hasil karangan individu ini 

dijadikan sebagai evaluasi pembelajaran. Pada siklus II dan III tetap menggunakan 

SK dan KD yang sama. Kegiatan pembelajaran pada siklus II dan III sama dengan 

kegiatan pada siklus I. Namun siswa membuat karangan dengan tema yang 

berbeda-beda pada setiap siklusnya. 
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3.3.3 Pengamatan 

Suyadi (2012: 63) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan adalah 

alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Pada 

langkah ini, peneliti harus menguraikan jenis data yang dikumpulkan, cara me-

ngumpulkan, dan alat atau instrumen penilaian data (angket/wawancara/ observa-

si). Kegiatan pengamatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan observer untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan model concept sentence dengan media kartu kata. Instru-

men/alat yang digunakan adalah lembar pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh peneliti. 

 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan (Arikunto 2009: 19). Kegiatan refleksi itu terdiri atas 4 kompo-

nen kegiatan, yaitu: analisis data hasil observasi, pemaknaan data hasil analisa, 

penjelasan hasil analisa, dan penyimpulan apakah masalah itu selesai/teratasi atau 

tidak. Jika teratasi berapa persen yang teratasi dan berapa persen yang belum. 

Apabila ada yang belum teratasi, maka perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi 

dalam refleksi akan ditentukan apakah penelitian itu berhenti di situ atau tetap 

berlanjut. 

 

3.4 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan 3 siklus dengan 1 pertemuan setiap siklusnya. 
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3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

Adapun perencanaan yang akan dilakukan peneliti meliputi. 

1) Menentukan pokok bahasan yaitu menulis karangan sederhana. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

model concept sentence dengan penggunaan media kartu kata. 

3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku teks dan kartu 

kata. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

5) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

6) Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran. 

 

3.4.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 

1) Prakegiatan (10 menit) 

(1) Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

(2) Salam dan doa. 

(3) Melakukan presensi. 

2) Kegiatan Awal (15 menit) 

(1) Apersepsi. 

(2) Memotivasi siswa. 

(3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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3) Kegiatan Inti (35 menit) 

(1) Guru membacakan sebuah karangan bertema pramuka (eksplorasi). 

(2) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai karangan tersebut 

(eksplorasi). 

(3) Guru menyampaikan materi tentang penggunaan huruf kapital 

(elaborasi). 

(4) Siswa diorganisasikan menjadi kelompok heterogen beranggotakan ± 

5 orang anak setiap kelompok (elaborasi). 

(5) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan 

(elaborasi). 

(6) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya 

(elaborasi). 

(7) Setiap kelompok membuat karangan menggunakan minimal 2 kata 

kunci setiap kalimatnya (elaborasi). 

(8) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang di-

pandu oleh guru (konfirmasi). 

(9) Guru memberikan penguatan (konfirmasi). 

4) Kegiatan Akhir (45 menit) 

(1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(2) Siswa mengerjakan evaluasi. 

(3) Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini 

untuk merencanakan pembelajaran pertemuan berikutnya. 

 



55 

 

 
 

3.4.1.3 Pengamatan 

Peneliti melaksanakan tindakan, kolaborator melakukan pengamatan 

terhadap situasi yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, mencatat 

perilaku atau kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya dan dilakukan 

selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Hal-hal 

yang perlu diamati dan dicatat oleh kolaborator dalam lembar pengamatan di 

antaranya: 

1) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran, baik secara individu maupun 

kelompok.  

2) Keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan model concept 

sentence dengan media kartu kata. 

 

3.4.1.4 Refleksi 

Setelah data observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi kegiatan 

siklus I sebagai acuan untuk merencanakan siklus selanjutnya. Kegiatan ini di-

lakukan secara kolaborasi oleh peneliti dengan observer/pengamat untuk menge-

tahuai kekurangan dan kelebihan pada siklus I dan faktor-faktor lain yang me-

nyebabkan kesulitan siswa dan guru sehingga diperbaiki serta disempurnakan 

pada siklus II. 

 

3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan 

Adapun perencanaan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 
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1) Menentukan pokok bahasan yaitu menulis karangan sederhana. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

model concept sentence dengan penggunaan media kartu kata. 

3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku teks dan kartu 

kata. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

5) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

6) Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran. 

 

3.4.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 

1) Prakegiatan (10 menit) 

(1) Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

(2) Salam dan doa. 

(3) Melakukan presensi. 

2) Kegiatan Awal (15 menit) 

(1) Apersepsi. 

(2) Memotivasi siswa. 

(3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Kegiatan Inti (35 menit) 

(1) Guru meminta siswa membacakan sebuah karangan bertema liburan di 

depan kelas (eksplorasi). 
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(2) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai karangan tersebut 

(eksplorasi). 

(3) Guru menyampaikan materi tentang penggunaan tanda baca 

(elaborasi). 

(4) Siswa diorganisasikan menjadi kelompok heterogen beranggotakan ± 

5 orang anak setiap kelompok (elaborasi). 

(5) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan 

(elaborasi). 

(6) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya 

(elaborasi). 

(7) Setiap kelompok membuat karangan menggunakan minimal 2 kata 

kunci setiap kalimatnya (elaborasi). 

(8) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang di-

pandu oleh guru (konfirmasi). 

(9) Guru memberikan penguatan (konfirmasi). 

4) Kegiatan Akhir (45 menit) 

(1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(2) Siswa mengerjakan evaluasi. 

(3) Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini 

untuk merencanakan pembelajaran pertemuan berikutnya. 
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3.4.2.3 Pengamatan 

Peneliti melaksanakan tindakan, kolaborator melakukan pengamatan 

terhadap situasi yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, mencatat 

perilaku atau kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya dan dilakukan 

selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Hal-hal 

yang perlu diamati dan dicatat oleh kolaborator dalam lembar pengamatan di 

antaranya: 

1) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran, baik secara individu maupun 

kelompok.  

2) Keterampilan guru dalam menggunakan model concept sentence dengan 

media kartu kata. 

 

3.4.2.4 Refleksi 

Setelah data observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi kegiatan 

siklus II sebagai acuan untuk merencanakan siklus selanjutnya. Kegiatan ini di-

lakukan secara kolaborasi oleh peneliti dengan observer/pengamat untuk 

mengetahuai kekurangan dan kelebihan pada siklus II dan faktor-faktor lain yang 

menyebabkan kesulitan siswa dan guru sehingga diperbaiki serta disempurnakan 

pada siklus III. 

 

3.4.3 Siklus III 

3.4.3.1 Perencanaan 

Adapun perencanaan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 
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1) Menentukan pokok bahasan yaitu menulis karangan sederhana. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

model concept sentence dengan penggunaan media kartu kata. 

3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku teks dan kartu 

kata. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

5) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

6) Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran. 

 

3.4.3.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 

1) Prakegiatan (10 menit) 

(1) Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

(2) Salam dan doa. 

(3) Melakukan presensi. 

2) Kegiatan Awal (15 menit) 

(1) Apersepsi. 

(2) Memotivasi siswa. 

(3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Kegiatan Inti (35 menit) 

(1) Siswa membacakan sebuah karangan di depan kelas (eksplorasi). 
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(2) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai karangan tersebut 

(eksplorasi). 

(3) Guru menyampaikan materi tentang penggunaan huruf kapital dan 

tanda baca dalam karangan (elaborasi). 

(4) Siswa diorganisasikan menjadi kelompok heterogen beranggotakan ± 

5 orang anak setiap kelompok (elaborasi). 

(5) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan 

(elaborasi). 

(6) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya 

(elaborasi). 

(7) Setiap kelompok membuat karangan menggunakan minimal 2 kata 

kunci setiap kalimatnya (elaborasi). 

(8) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang di-

pandu oleh guru (konfirmasi). 

(9) Guru memberikan penguatan (konfirmasi). 

4) Kegiatan Akhir (45 menit) 

(1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(2) Siswa mengerjakan evaluasi. 

(3) Siswa bersama guru melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. 

 

3.4.3.3 Pengamatan 

Peneliti melaksanakan tindakan, kolaborator melakukan pengamatan ter-

hadap situasi yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, mencatat 
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perilaku atau kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya dan dilakukan 

selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Hal-hal 

yang perlu diamati dan dicatat oleh kolaborator dalam lembar pengamatan di 

antaranya: 

1) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran, baik secara individu maupun 

kelompok.  

2) Keterampilan guru dalam menggunakan model concept sentence dengan 

media kartu kata. 

 

3.4.3.4 Refleksi 

Setelah data observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi kegiatan 

siklus III. Kegiatan ini dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti dengan observer/ 

pengamat untuk mengetahuai kekurangan dan kelebihan dari target yang diharap-

kan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan kesulitan siswa dan guru selama 

proses pembelajaran pada siklus III berlangsung. 

 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

Data dan cara pengumpulan data mengkaji tentang sumber data, jenis data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di-

peroleh (Arikunto, 2010: 172). Sumber data penelitian ini berasal dari guru, siswa, 

serta data dokumen. 
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3.5.1.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar pengamatan keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui model concept sentence dengan 

media kartu kata. 

3.5.1.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang didapatkan secara 

sistematik selama siklus pertama hingga siklus kedua yang berupa lembar 

aktivitas untuk mengukur aktivitas siswa, kemudian alat evaluasi untuk mengukur 

hasil belajar siswa. 

3.5.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan. Kemudian data lain berupa hasil observasi terhadap aktivitas siswa 

sebelum dan sesudah dilakukan penelitian, serta dokumentasi visual dalam bentuk 

foto. 

 

3.5.2 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa kemampuan siswa 

dalam membuat karangan sederhana pada pembelajaran bahasa Indonesia dari 

siklus I sampai siklus III untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan me-

nulis. 
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3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa gambaran/deskripsi kegiatan pembelajaran yang di-

peroleh dari hasil observasi menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia meng-

gunakan model concept sentence dengan media kartu kata. 

 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

teknik tes dan non tes. 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang diguna-

kan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa yang menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

yang diberikan sekaligus mengukur berhasil tidaknya keseluruhan tindakan im-

plementasi model di dalam kelas terhadap peningkatan keterampilan menulis 

karangan sederhana bagi siswa. Tes dilakukan setiap akhir siklus pada akhir per-

temuan dan dibuat dalam bentuk tertulis. 

3.5.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penelitian 

ini antara lain observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. 
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3.5.3.2.1 Observasi 

Arikunto (2010: 199-200) menyatakan observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 

menggunakan seluruh alat indra. Mengobservasi dapat dilakukan melalui peng-

lihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi merupakan 

pengamatan langsung. 

Teknik observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang 

proses pembelajaran bahasa Indonesia melalui model concept sentence dengan 

media kartu kata. Instrumen/alat pengumpul data berupa lembar pengamatan yang 

dibuat untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.5.3.2.2 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010: 201) dokumentasi berarti barang-barang tertulis, 

di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya. 

Teknik dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui data 

awal dari hasil evaluasi kemampuan siswa. Dokumen yang digunakan dalam pe-

nelitian ini yaitu daftar nilai siswa. Selain itu data dokumen dalam bentuk audio 

visual maupun visual juga digunakan sebagai bukti kegiatan penelitian yang di-

lakukan. 

3.5.3.2.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan berisi hal-hal yang tidak dapat terekam 

melalui lembar observasi. Berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh se-
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lama pembelajaran (Arikunto, 2009: 78). Teknik ini digunakan sebagai data pen-

dukung pada penelitian sebagai alat untuk mencatat setiap kegiatan yang di-

lakukan selama penelitian, selain itu catatan lapangan juga digunakan sebagai 

acuan ketika melakukan identifikasi masalah. 

 

3.5.4 Teknik Analisis Data 

3.5.4.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data hasil belajar kognitif yang 

dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan PAP meng-

gunakan rumus berikut ini. 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis. 

N = 
 

  
 x 100 

Keterangan: 

N = Nilai 

B = Skor yang diperoleh 

St = Skor teoritis 

(Poerwanti, 2008: 6.4) 

Setelah diperoleh nilai, kemudian hasil penghitungan dikonsultasikan 

dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikategorikan menjadi dua, yaitu 

tuntas (≥65) dan tidak tuntas (<65), sesuai KKM Bahasa Indonesia SDN Sekaran 

02 Semarang. 

2) Menentukan ketuntasan klasikal. 

p = 
                           

               
 x 100 
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Keterangan: 

p = Presentase siswa yang tuntas 

(Aqib, 2011: 41) 

Dari penghitungan tersebut, hasil belajar dapat digolongkan menjadi be-

berapa kategori yang akan dipaparkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

 

Tingkat 

Keberhasilan % 
Kualifikasi 

>80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat Rendah 

(Aqib, 2011: 41) 

3) Menghitung mean/rerata kelas. 

 ̅   
   

   
  

Keterangan:      

  ̅  =   nilai rata-rata 

Σx  =   jumlah semua nilai siswa 

ΣN  =   jumlah siswa 

(Aqib, 2011: 40) 

4) Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria ketuntasan individual ≥65 dan kriteria ketuntasan klasikal 75. 
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3.5.4.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia melalui model concept 

sentence dengan media kartu kata. Data kualitatif diperoleh dari lembar peng-

amatan keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Kriteria penskoran dalam lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas 

siswa yaitu: 

4 : apabila 4 deskriptor tampak 

3 : apabila 3 deskriptor tampak 

2 : apabila 3 deskriptor tampak 

1 : apabila 1 deskriptor tampak 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012: 101) 

Menurut Poerwanti, dkk (2008: 6.9) dalam mengolah data skor dapat di-

lakukan langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terendah dan tertinggi; 

2) Mencari median; 

3) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Setelah langkah tersebut dilakukan, kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut: 

Jika T = skor tertinggi dan R = skor terendah 

n (banyaknya data) = (T – R) + 1 
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Maka untuk membagi rentang menjadi 4 kriteria dapat digunakan rumus 

penghitungan kuartil (Sukestiyarno dan Wardono, 2009: 23). Kuartil akan mem-

bagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak yaitu data yang terletak dibawah 

  (  ), data yang terletak diantara   dan   (  ), data yang terletak diantara 

  dan   (  ), dan data yang terletak di atas   (  ) sebagai berikut. 

         ,           ,           ,          

                                   

Rumus letak kuartil: 

   = 
 

 
 (n + 1), dengan i = 1, 2, 3 

Sehingga nilai kuartil yang dicari: 

   =    + t (        ) 

Keterangan: 

   = nilai kuartil ke-i, dengan i = 1, 2, 3 

m = pembulatan    ke bawah 

m+1 = posisi m ditambah 1 

t =     m 

Hasil penghitungan kemudian disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Kategori 

 

 Skala penilaian Kategori penilaian 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

K2 ≤ skor < K3 Baik 

K1 ≤ skor < K2 Cukup 

R   ≤ skor < K1 Kurang 
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Deskripsi kualitatif keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia melalui model concept sentence dengan media kartu kata disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Deskripsi kualitatif aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui model concept sentence dengan media kartu kata disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3.4 

Kategori Skor Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 
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Deskripsi kualitatif keterampilan menulis karangan sederhana siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui model concept sentence dengan media 

kartu kata disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.5 

Kategori Skor Keterampilan Menulis Karangan Sederhana 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

15,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 15,5 Baik 

4,5 ≤ skor < 10 Cukup 

0 ≤ skor < 4,5 Kurang 

 

 

3.6 INDIKATOR KEBERHASILAN 

1) Guru terampil menerapkan model concept sentence dengan media kartu kata 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sekurang-kurangnya mencapai kriteria 

baik berdasarkan skor yang diperoleh, yaitu minimal memperoleh skor di 

antara rentang  18 ≤ skor < 27,5. 

2) Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

model concept sentence dengan media kartu kata, sekurang-kurangnya 

mencapai kriteria baik berdasarkan skor yang diperoleh, yaitu minimal 

memperoleh skor di antara rentang 18 ≤ skor < 27,5. 

3) Adanya peningkatan keterampilan menulis karangan sederhana dengan hasil 

individual sebesar ≥65 dengan ketuntasan klasikal 75% dari 25 siswa kelas IV 

SDN Sekaran 02 Semarang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang disajikan berasal dari skor tes pada kegiatan pra-

tindakan serta perolehan skor tes dan non tes pada kegiatan siklus I, II, dan III. 

Kegiatan siklus I, II dan III adalah pembelajaran menulis karangan sederhana 

melalui model concept sentence dengan media kartu kata. 

4.1.1 Data Pratindakan 

Perolehan hasil evaluasi keterampilan menulis karangan sederhana siswa 

pada kegiatan pratindakan yaitu 14 dari 25 siswa (56%) belum mencapai KKM 

(65), dengan perolehan nilai tertinggi 70, nilai terendah 50, dan rerata kelas 61,6. 

Data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Keterampilan Menulis Karangan 

Sederhana (Pratindakan) 

 

Interval Nilai Frekuensi Persentase (%) Kualifikasi 

89 – 100 0 0% Tuntas 

77 – 88 0 0% Tuntas 

65 – 76 11 66% Tuntas 

≤64 14 56% Tidak Tuntas 

Jumlah Siswa 25 
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4.1.2 Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Penelitian siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 8 April 2013 dengan 

alokasi waktu 3x35 menit. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah di-

lakukan. 

4.1.2.1 Data Hasil Pengamatan 

Dalam data hasil pengamatan disajikan hasil pengamatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa serta hasil belajar pada siklus I. 

4.1.2.1.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru pada siklus I mendapatkan hasil yang cukup me-

muaskan, skor yang diperoleh sebesar 25 dengan kategori baik. Hasil pengamatan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan model concept 

sentence dengan media kartu kata pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 

Keterampilan Guru Siklus I 

 

No. Indikator Jumlah Skor 

1 Membuka pembelajaran 3 

2 Menyampaikan materi pembelajaran 4 

3 Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan 

kata-kata kunci 

4 

4 Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen 3 

5 Menggunakan media kartu kata 2 

6 Membimbing siswa dalam berdiskusi 2 

7 Membimbing pelaksanaan presentasi kelas 2 

8 Memberikan klarifikasi 2 

9 Menutup pembelajaran 3 

Jumlah 25 

Kategori Keterampilan Guru Baik 
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Tabel 4.3 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Berdasarkan tabel 4.2, perolehan skor keterampilan guru setiap indikator 

dapat disajikan ke dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1: Diagram Batang Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 
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Indikator Keterampilan Guru 

1. Membuka pembelajaran. 

2. Menyajikan materi pembelajaran. 

3. Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan 

kata-kata kunci. 

4. Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen. 

5. Menggunakan media kartu kata. 

6. Membimbing siswa dalam berdiskusi. 

7. Membimbing pelaksanaan presentasi kelas. 

8. Memberikan klarifikasi. 

9. Menutup pembelajaran. 
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4.1.2.1.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I menunjukkan rata-rata skor 

klasikal aktivitas siswa yang diperoleh siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang 

adalah 20,2 dengan kategori baik. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada proses pembelajaran menulis 

karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata 

siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 

Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No. Indikator Banyak siswa yang 

mendapat skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

0 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

0 0 19 6 0 56 2,24 

2 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

0 0 22 3 0 53 2,12 

3 Memperhatikan penjelasan 

guru 

0 0 25 0 0 50 2 

4 Ketertiban dalam 

pembentukan kelompok 

0 0 15 10 0 60 2,4 

5 Berdiskusi dalam kelompok 0 0 0 7 18 93 3,72 

6 Mempresentasikan hasil 

diskusi 

0 0 15 10 0 60 2,4 

7 Menanggapi hasil diskusi 11 0 6 8 0 36 1,44 

8 Menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami 

0 13 12 0 0 37 1,48 

9 Mengerjakan evaluasi 0 0 15 10 0 60 2,4 

Jumlah 505 

Rata-rata 20,2 

Kategori Baik 
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Tabel 4.5 

Kategori Skor Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Perolehan skor keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No. Skor Frekuensi Persentase Banyak skor Kategori 

1 27,5≤skor≤36 0 0% 0 Sangat Baik 

2 18≤skor<27,5 17 68% 371 Baik 

3 8,5≤skor<18 8 32% 134 Cukup 

4 0≤skor<8,5 0 0% 0 Kurang 

Jumlah 25 100% 505 - 

Rata-rata Skor 20,2 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.6, 8 dari 25 siswa yang diamati masih masuk dalam 

kategori cukup dan 17 dari 25 siswa yang diamati masuk dalam kategori baik. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Belajar 

Perolehan data hasil belajar yang berupa keterampilan menulis karangan 

sederhana siswa pada siklus I menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. 

Perolehan skor keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana melalui 



   76 

 

 
 

model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Hasil Pengamatan Keterampilan 

Menulis Karangan Sederhana Siswa Siklus I 

 

No. Skor Frekuensi Persentase Banyak skor Kategori 

1 15,5≤skor≤20 0 0% 0 Sangat Baik 

2 10≤skor<15,5 25 100% 336 Baik 

3 4,5≤skor<10 0 0% 20 Cukup 

4 0≤skor<4,5 0 0% 0 Kurang 

Jumlah 25 100% 336 - 

Rata-rata Skor 13,44 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.7, semua siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang 

memperoleh skor dalam rentang 10≤skor<15,5 dengan kategori baik. Rata-rata 

skor klasikal yang diperoleh adalah 13,44 dengan kategori baik. Skor teoritis ter-

sebut kemudian diubah menggunakan rumus N = 
 

  
 x 100 (Poerwanti, 2008: 6.4), 

sehingga diperoleh skor keterampilan menulis karangan sederhana siswa. Skor ini 

digunakan untuk melihat ketuntasan klasikal siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang. Ketuntasan klasikal keterampilan menulis karangan sederhana dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 

Ketuntasan Klasikal Keterampilan Menulis Karangan Sederhana melalui 

Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata Siklus I 

 

Skor Banyak siswa Persentase Kategori 

≥65 20 80% Tuntas 

<65 5 20% Tidak Tuntas 
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Gambar 4.2: Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.2, data menunjukkan persentase ke-

tuntasan klasikal siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam keterampilan 

menulis karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu 

kata adalah 80%. 

Setelah dilakukan analisis data pada siklus I, dapat diketahui skor terendah 

yang diperoleh pada siklus I adalah 50 dan skor tertinggi adalah 75. Rata-rata skor 

menulis karangan sederhana pada siklus I yaitu 67,2. Sedangkan jumlah siswa 

yang tuntas atau skornya diatas KKM sebanyak 20 siswa, masih ada 5 siswa yang 

skornya di bawah KKM. Terdapat peningkatan pada rata-rata dan persentase ke-

tuntasan klasikal siswa setelah dilakukannya tindakan siklus I. Rata-rata klasikal 

pada kegiatan pratindakan adalah 61,6, meningkat menjadi 67,2 pada siklus I. 

80% 

20% 

Ketuntasan Hasil Belajar 

Tuntas

Tidak Tuntas
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Sedangkan persentase ketuntasan klasikal meningkat dari 44% pada pratindakan 

menjadi 80% pada siklus I. 

Perbandingan perolehan data pratindakan dan data siklus I disajikan dalam 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 

Perbandingan Perolehan Data Pratindakan dan Siklus I 

 

No. Pencapaian Data Pratindakan Data Siklus I 

1 Rata-rata 61,6 67,2 

2 Skor Terendah 50 50 

3 Skor Tertinggi 70 75 

4 Tidak Tuntas 56% 20% 

5 Tuntas 44% 80% 

 

4.1.2.2 Refleksi 

Refleksi siklus I memaparkan masalah-masalah yang muncul dan ke-

berhasilan yang dicapai selama tindakan pada siklus I. 

4.1.2.2.1 Refleksi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan, keterampilan guru menunjukkan hasil yang 

cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki guru dalam me-

laksanakan pembelajaran, antara lain: 

1) Guru belum berhasil menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai indikator. 

2) Guru belum berhasil mengkondisikan siswa dalam pembagian kelompok. 

3) Penggunaan media belum dapat menjangkau seluruh kelas. 

4) Guru belum berhasil membimbing pelaksanaan presentasi dengan baik. 
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Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dan diadakan revisi dalam 

pelaksanaan siklus berikutnya adalah: 

1) Guru perlu mempelajari lebih dalam materi yang akan disampaikan pada 

siswa dan mempelajari cara menyampaikan materi tersebut agar mudah 

dipahami oleh siswa. 

2) Guru perlu mempelajari pengelolaan kelas agar pembelajaran dapat 

berlangsung kondusif, efektif dan efisien. 

3) Guru perlu memperbaiki media yang digunakan agar menarik dan dapat 

menjangkau seluruh kelas. 

Sedangkan keberhasilan yang dicapai guru dalam mengelola pembelajaran 

menulis karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu 

kata ialah memperoleh skor 25 dengan kategori baik. 

 

4.1.2.2.2 Refleksi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam pembelajaran 

menulis karangan sederhana siklus I menunjukkan hasil yang cukup baik. 

Keberhasilan yang dicapai dalam meningkatkan aktivitas siswa melalui model 

concept sentence dengan media kartu kata adalah perolehan skor rata-rata kelas 

telah masuk dalam kategori baik yaitu sebesar 20,2. Namun, ada beberapa 

permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembelajaran menulis karangan 

sederhana siklus I, antara lain: 

1) Beberapa siswa kurang antusias mendengarkan penjelasan guru. 

2) Sebagian besar siswa belum menunjukkan inisiatif bertanya. 
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3) Beberapa siswa kurang antusias dalam kegiatan presentasi kelas. 

Oleh karena itu, perbaikan dan revisi yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1) Guru perlu menggunakan bahasa yang lebih menarik dan mudah dipahami 

siswa dalam menjelaskan materi pembelajaran. 

2) Guru perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing keingin-

tahuan siswa agar siswa aktif bertanya. 

3) Guru perlu mengadakan variasi dalam kegiatan presentasi kelas. 

 

4.1.2.2.3 Refleksi Keterampilan Siswa Menulis Karangan Sederhana 

Perolehan rata-rata skor keterampilan siswa dalam menulis karangan 

sederhana menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata pada 

siklus I adalah 67,2. Persentase ketuntasan klasikal sebesar 80% dan terdapat 5 

siswa yang skornya masih dibawah KKM. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, 

siswa masih mengalami beberapa kesulitan dalam menulis karangan sederhana. 

Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menulis karangan sederhana, antara 

lain penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, penggunaan huruf kapital dan 

tanda baca, serta merangkai kata menjadi kalimat yang baik dan tidak tumpang 

tindih. Oleh karena itu, siswa perlu diberikan latihan menulis karangan sederhana 

lebih lanjut dan guru perlu membimbing siswa untuk memperbaiki kekurangan-

nya pada siklus berikutnya. 
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4.1.2.3 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menulis karangan sederhana melalui model concept sentence 

dengan media kartu kata pada siklus I telah mencapai indikator keberhasilan, akan 

tetapi banyak deskriptor yang belum terpenuhi sehingga perlu diadakan perbaikan 

pada siklus II. Deskriptor tersebut antara lain: 

1) Penggunaan kartu kata dapat menjangkau semua siswa, melibatkan siswa 

dalam penggunaan kartu kata. 

Dalam penggunaan kartu kata, guru perlu memperbaiki media yang 

digunakan agar dapat menarik perhatian siswa, selain itu agar media dapat 

menjangkau seluruh kelas. Guru juga perlu melibatkan siswa dalam 

penggunaan media tersebut, hal ini agar siswa dapat lebih aktif dan tidak 

bosan dalam pembelajaran. 

2) Berani bertanya pada guru, menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Guru perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing 

keingintahuan siswa agar siswa mau bertanya. Guru juga perlu memberikan 

kesempatan pada siswa yang ingin bertanya agar siswa yang tidak pernah 

bertanya terpancing keinginannya untuk bertanya. 

3) Menentukan urutan presentasi kelas, memberikan kesempatan pada kelompok 

lain untuk menanggapi. 

Guru perlu membimbing presentasi kelompok dengan menentukan urutan 

presentasi agar presentasi berjalan dengan baik. Guru juga perlu memancing 

siswa dengan menanyakan pada siswa apakah ada yang ingin menanggapi 
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presentasi tadi, karena tanpa pancingan tidak ada siswa yang aktif 

menyatakan pendapatnya. 

 

4.1.3 Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Penelitian siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 10 April 2013 dengan 

alokasi waktu 3x35 menit. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

4.1.3.1 Data Hasil Pengamatan 

Dalam data hasil pengamatan disajikan hasil pengamatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa serta hasil belajar pada siklus II. 

4.1.3.1.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.10 

Keterampilan Guru Siklus II 

 

No. Indikator Jumlah Skor 

1 Membuka pembelajaran 3 

2 Menyampaikan materi pembelajaran 4 

3 Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan 

kata-kata kunci 

4 

4 Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen 4 

5 Menggunakan media kartu kata 3 

6 Membimbing siswa dalam berdiskusi 4 

7 Membimbing pelaksanaan presentasi kelas 3 

8 Memberikan klarifikasi 3 

9 Menutup pembelajaran 4 

Jumlah 32 

Kategori Keterampilan Guru Sangat Baik 
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Tabel 4.11 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Berdasarkan tabel 4.10, perolehan skor keterampilan guru setiap indikator 

dapat disajikan ke dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.3: Diagram Batang Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 
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Indikator Keterampilan Guru 

1. Membuka pembelajaran. 

2. Menyajikan materi pembelajaran. 

3. Mempresentasikan cara menulis karangan 

menggunakan kata-kata kunci. 

4. Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen. 

5. Menggunakan media kartu kata. 

6. Membimbing siswa dalam berdiskusi. 

7. Membimbing pelaksanaan presentasi kelas. 

8. Memberikan klarifikasi. 

9. Menutup pembelajaran. 
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Berdasarkan tabel 4.10, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menulis karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu 

kata memperoleh skor 32 dengan kategori sangat baik. Hasil pengamatan ke-

terampilan guru mengalami peningkatan dari siklus I memperoleh skor 25, pada 

siklus II meningkat menjadi 32. 

 

4.1.3.1.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada proses pembelajaran menulis 

karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 

Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No. Indikator Banyak siswa yang 

mendapat skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

0 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

0 0 9 10 6 72 2,88 

2 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

0 0 15 10 0 60 2,4 

3 Memperhatikan penjelasan guru 0 0 25 0 0 50 2 

4 Ketertiban dalam pembentukan 

kelompok 

0 0 7 14 4 72 2,88 

5 Berdiskusi dalam kelompok 0 0 0 7 18 93 3,72 

6 Mempresentasikan hasil diskusi 0 0 6 18 1 70 2,8 

7 Menanggapi hasil diskusi 0 0 16 9 0 59 2,36 

8 Menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami 

0 4 10 11 0 57 2,28 

9 Mengerjakan evaluasi 0 0 7 18 0 68 2,72 

Jumlah 601 

Rata-rata 24,04 

Kategori Baik 

 

Tabel 4.13 

Kategori Skor Aktivitas Siswa 
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Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Berdasarkan tabel 4.12, data menunjukkan rata-rata skor klasikal aktivitas 

siswa yang diperoleh siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang adalah 24,04 

dengan kategori baik. Perolehan skor keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.14 

Distribusi Frekuensi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No. Skor Frekuensi Persentase Banyak skor Kategori 

1 27,5≤skor≤36 4 16% 116 Sangat Baik 

2 18≤skor<27,5 21 84% 485 Baik 

3 8,5≤skor<18 0 0% 0 Cukup 

4 0≤skor<8,5 0 0% 0 Kurang 

Jumlah 25 100% 601 - 

Rata-rata Skor 24,04 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.14, 21 dari 25 siswa yang diamati masuk dalam 

kategori baik, hanya 3 siswa yang masuk kategori sangat baik. Meski pun 

demikian, perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan indikator yang masih 

mendapatkan skor dengan kategori kurang baik menjadi baik. 

 

4.1.3.1.3 Hasil Belajar 
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Setelah dilakukan analisis data, hasil belajar siswa berupa keterampilan 

menulis karangan sederhana menunjukkan adanya peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Perolehan skor keterampilan siswa dalam menulis karangan 

sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Hasil Pengamatan Keterampilan 

Menulis Karangan Sederhana Siswa Siklus II 

 

No. Skor Frekuensi Persentase Banyak skor Kategori 

1 15,5≤skor≤20 1 4% 16 Sangat Baik 

2 10≤skor<15,5 24 96% 339 Baik 

3 4,5≤skor<10 0 0% 0 Cukup 

4 0≤skor<4,5 0 0% 0 Kurang 

Jumlah 25 100% 355 - 

Rata-rata Skor 14,2 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.15, 24 dari 25 siswa masuk dalam kategori baik, 

hanya 1 siswa yang masuk dalam kategori sangat baik. Namun skor yang di-

peroleh siswa meningkat dari siklus sebelumnya. Pada siklus I jumlah skor 

keterampilan menulis karangan sederhana siswa adalah 336, pada siklus II 

meningkat menjadi 355. Rata-rata skor klasikal keterampilan menulis karangan 

sederhana siswa mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya 13,44 menjadi 

14,2. 

 

Ketuntasan klasikal keterampilan menulis karangan sederhana dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.16 

Ketuntasan Klasikal Keterampilan Menulis Karangan Sederhana melalui 

Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata Siklus II 

 

Skor Banyak siswa Persentase Kategori 

>65 23 92% Tuntas 

≤65 2 8% Tidak Tuntas 

 

 

Gambar 4.4: Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

 

Berdasarkan tabel 4.16 dan gambar 4.4, data menunjukkan persentase 

ketuntasan klasikal siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam 

keterampilan menulis karangan sederhana melalui model concept sentence dengan 

media kartu kata adalah 92%. Ketuntasan klasikal siswa meningkat dari siklus 

sebelumnya 80% menjadi 92% pada siklus II. 

Tabel 4.17 

Perbandingan Perolehan Data Siklus I dan Siklus II 

 

92% 

8% 

Ketuntasan Hasil Belajar 

Tuntas

Tidak Tuntas



   88 

 

 
 

No. Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II 

1 Rata-rata 67,2 71 

2 Skor Terendah 50 60 

3 Skor Tertinggi 75 80 

4 Tidak Tuntas 20% 8% 

5 Tuntas 80% 92% 

 

Berdasarkan tabel 4.18, data menunjukkan skor terendah yang diperoleh 

pada siklus II adalah 60 dan skor tertinggi adalah 80. Rata-rata skor menulis 

karangan sederhana pada siklus II yaitu 71. Persentase ketuntasan klasikal siswa 

kelas IV SDN Sekaran 02 dalam keterampilan menulis karangan sederhana 

melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus II meningkat 

menjadi 92%. Skor terendah meningkat dari siklus I sebesar 50 menjadi 60 pada 

siklus II, skor tertinggi juga mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 75 

menjadi 80 pada siklus II. 

 

4.1.3.2 Refleksi 

Refleksi siklus II memaparkan masalah-masalah yang muncul dan 

keberhasilan yang dicapai selama tindakan pada siklus II. 

4.1.3.2.1 Refleksi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan, keterampilan guru menunjukkan hasil yang 

sangat baik. Keberhasilan yang dicapai guru dalam mengelola pembelajaran 

menulis karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu 

kata ialah memperoleh skor 32 dengan kategori sangat baik. Namun masih ada 
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beberapa hal yang perlu diperbaiki guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

antara lain: 

1) Guru belum berhasil mengkondisikan siswa dalam pembagian kelompok. 

2) Penggunaan media belum dapat menjangkau seluruh kelas. 

3) Guru belum berhasil membimbing pelaksanaan presentasi dengan baik. 

Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dan diadakan revisi dalam 

pelaksanaan siklus berikutnya adalah: 

1) Guru perlu mempelajari pengelolaan kelas agar pembelajaran dapat 

berlangsung kondusif, efektif dan efisien. 

2) Guru perlu memperbaiki media yang digunakan agar menarik dan dapat 

menjangkau seluruh kelas. 

 

4.1.3.2.2 Refleksi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam pembelajaran 

menulis karangan sederhana siklus II menunjukkan hasil yang cukup baik. 

Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul selama pelaksanaan 

pembelajaran menulis karangan sederhana siklus II, antara lain: 

1) Beberapa siswa kurang antusias dalam kegiatan presentasi kelas. 

2) Sebagian besar siswa belum menunjukkan inisiatif bertanya. 

Oleh karena itu, perbaikan dan revisi yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1) Guru perlu mengadakan variasi dalam kegiatan presentasi kelas. 
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2) Guru perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing 

keingintahuan siswa agar siswa aktif bertanya. 

Sedangkan keberhasilan yang dicapai dalam meningkatkan aktivitas siswa 

melalui model concept sentence dengan media kartu kata adalah perolehan skor 

rata-rata kelas telah masuk dalam kategori baik yaitu sebesar 24,04. 

 

4.1.3.2.3 Refleksi Keterampilan Siswa Menulis Karangan Sederhana 

Perolehan rata-rata skor keterampilan siswa dalam menulis karangan 

sederhana menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata pada 

siklus II adalah 71. Persentase ketuntasan klasikal sebesar 92%. Masih ada 2 

siswa yang belum tuntas dalam menulis karangan sederhana. Pada siklus II ini 

siswa masih mengalami kesulitan dalam penggunaan kata depan dan kata 

sambung serta menyusun kalimat agar tidak tumpang tindih. Untuk itu guru perlu 

memberikan latihan menulis karangan sederhana lebih lanjut dan membimbing 

siswa untuk memperbaiki kekurangannya pada siklus berikutnya. 

 

4.1.3.3 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menulis karangan sederhana melalui model concept sentence 

dengan media kartu kata pada siklus II telah mencapai indikator keberhasilan, 

akan tetapi banyak deskriptor yang belum terpenuhi sehingga perlu diadakan 

perbaikan pada siklus II. Deskriptor tersebut antara lain: 

1) Melibatkan siswa dalam penggunaan kartu kata. 
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Guru juga perlu melibatkan siswa dalam penggunaan media tersebut, hal ini 

agar siswa dapat lebih aktif dan tidak bosan dalam pembelajaran. 

2) Berani bertanya pada guru, menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Guru perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing 

keingintahuan siswa agar siswa mau bertanya. Guru juga perlu memberikan 

kesempatan pada siswa yang ingin bertanya agar siswa yang tidak pernah 

bertanya terpancing keinginannya untuk bertanya. 

3) Menentukan urutan presentasi kelas, memberikan kesempatan pada kelompok 

lain untuk menanggapi. 

Guru perlu membimbing presentasi kelompok dengan menentukan urutan 

presentasi agar presentasi berjalan dengan baik. Guru juga perlu memancing 

siswa dengan menanyakan pada siswa apakah ada yang ingin menanggapi 

presentasi tadi, karena tanpa pancingan tidak ada siswa yang aktif 

menyatakan pendapatnya. 

 

4.1.4 Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Penelitian siklus III dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 April 2013 dengan 

alokasi waktu 3x35 menit. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah di-

lakukan. 

4.1.4.1 Data Hasil Pengamatan 

Dalam data hasil pengamatan disajikan hasil pengamatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa serta hasil belajar pada siklus III. 
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4.1.4.1.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus III 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.18 

 Keterampilan Guru Siklus III 

 

No. Indikator Jumlah Skor 

1 Membuka pembelajaran 4 

2 Menyampaikan materi pembelajaran 4 

3 Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan 

kata-kata kunci 

4 

4 Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen 4 

5 Menggunakan media kartu kata 4 

6 Membimbing siswa dalam berdiskusi 4 

7 Membimbing pelaksanaan presentasi kelas 3 

8 Memberikan klarifikasi 4 

9 Menutup pembelajaran 3 

Jumlah 34 

Kategori Keterampilan Guru Sangat Baik 

 

Tabel 4.19 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus III 

memperoleh hasil yang memuaskan. Skor yang diperoleh guru mengalami 



   93 

 

 
 

peningkatan dari siklus I memperoleh skor 25, pada siklus II meningkat menjadi 

32, dan pada siklus III menjadi 34. 

Berdasarkan tabel 4.18, perolehan skor keterampilan guru setiap indikator 

dapat disajikan ke dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.5: Diagram Batang Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

 

4.1.4.1.2 Aktivitas Siswa 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan rata-rata klasikal 

aktivitas siswa yang diperoleh pada siklus III sangat memuaskan. Hasil 

pengamatan aktivitas siswa pada proses pembelajaran menulis karangan 
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Indikator Keterampilan Guru 

1. Membuka pembelajaran. 

2. Menyajikan materi pembelajaran. 

3. Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan 

kata-kata kunci. 

4. Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen. 

5. Menggunakan media kartu kata. 

6. Membimbing siswa dalam berdiskusi. 

7. Membimbing pelaksanaan presentasi kelas. 

8. Memberikan klarifikasi. 

9. Menutup pembelajaran. 
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sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata siklus III 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.20 

Aktivitas Siswa Siklus III 

 

No. Indikator Banyak siswa yang 

mendapat skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

0 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

0 0 1 15 9 83 3,32 

2 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

0 0 13 9 3 65 2,6 

3 Memperhatikan penjelasan 

guru 

0 0 8 14 3 70 2,8 

4 Ketertiban dalam 

pembentukan kelompok 

0 0 0 7 18 93 3,72 

5 Berdiskusi dalam 

kelompok 

0 0 0 7 18 93 3,72 

6 Mempresentasikan hasil 

diskusi 

0 0 0 14 11 86 3,44 

7 Menanggapi hasil diskusi 0 0 7 11 7 75 3 

8 Menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami 

0 1 12 12 0 61 2,44 

9 Mengerjakan evaluasi 0 0 0 9 16 91 3,64 

Jumlah 717 

Rata-rata 28,68 

Kategori Sangat Baik 

 

Tabel 4.21 

Kategori Skor Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 
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Berdasarkan tabel 4.20, rata-rata skor klasikal aktivitas siswa yang 

diperoleh pada siklus III adalah 28,68 dengan kategori sangat baik. Perolehan skor 

keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.22 

Distribusi Frekuensi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

 

No. Skor Frekuensi Persentase Banyak skor Kategori 

1 27,5≤skor≤36 15 60% 468 Sangat Baik 

2 18≤skor<27,5 10 40% 249 Baik 

3 8,5≤skor<18 0 0% 0 Cukup 

4 0≤skor<8,5 0 0% 0 Kurang 

Jumlah 25 100% 717 - 

Rata-rata Skor 28,68 Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.22, 10 dari 25 siswa yang diamati masuk dalam 

kategori baik dan 15 dari 25 siswa yang diamati masuk dalam kategori sangat 

baik. 

 

4.1.4.1.3 Hasil Belajar 

Data hasil pengamatan keterampilan menulis karangan sederhana siswa 

siklus III menunjukkan 23 dari 25 siswa masuk dalam kategori baik, dan hanya 2 

siswa yang masuk dalam kategori sangat baik. 

Perolehan skor keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana 

melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus III dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.23 

Distribusi Frekuensi Hasil Pengamatan Keterampilan 

Menulis Karangan Sederhana Siswa Siklus III 

 

No. Skor Frekuensi Persentase Banyak skor Kategori 

1 15,5≤skor≤20 2 8% 33 Sangat Baik 

2 10≤skor<15,5 23 92% 331 Baik 

3 4,5≤skor<10 0 0% 0 Cukup 

4 0≤skor<4,5 0 0% 0 Kurang 

Jumlah 25 100% 364 - 

Rata-rata Skor 14,56 Baik 

 

Ketuntasan klasikal keterampilan menulis karangan sederhana dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.24 

Ketuntasan Klasikal Keterampilan Menulis Karangan Sederhana melalui 

Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata Siklus III 

 

Skor Banyak siswa Persentase Kategori 

>65 25 100% Tuntas 

≤65 0 0% Tidak Tuntas 

 

Tabel 4.24 menunjukkan persentase ketuntasan klasikal keterampilan me-

nulis karangan sederhana pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang sebesar 

100%. Terjadi peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus sebelumnya sebesar 

92% menjadi 100% pada siklus III. 

Setelah dilakukan analisis data pada siklus III, diperoleh skor terendah 

sebesar 70 dan skor tertinggi sebesar 85. Rata-rata skor menulis karangan 

sederhana pada siklus II yaitu 72,8. Persentase ketuntasan klasikal siswa kelas IV 

SDN Sekaran 02 dalam keterampilan menulis karangan sederhana melalui model 
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concept sentence dengan media kartu kata pada siklus III meningkat menjadi 

100%. Pada siklus III terjadi peningkatan dari siklus sebelumnya. Skor terendah 

meningkat dari siklus II sebesar 60 menjadi 70 pada siklus III, skor tertinggi juga 

mengalami peningkatan dari siklus II sebesar 80 menjadi 85 pada siklus III. Rata-

rata klasikal meningkat dari siklus II 71 menjadi 72,8 pada siklus III. Jumlah 

siswa yang tuntas meningkat dari siklus II sebanyak 23 siswa menjadi 25 siswa 

pada siklus II, sehingga persentase ketuntasan meningkat dari 92% menjadi 100%. 

Perbandingan hasil analisis data pada siklus I, II dan III dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.25 

Perbandingan Perolehan Data Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

No. Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II Data Siklus III 

1 Rata-rata 67,2 71 72,8 

2 Skor Terendah 50 60 70 

3 Skor Tertinggi 75 80 85 

4 Tidak Tuntas 20% 8% 0% 

5 Tuntas 80% 92% 100% 

 

4.1.4.2 Refleksi 

Refleksi siklus III memaparkan masalah-masalah yang muncul dan 

keberhasilan yang dicapai selama tindakan pada siklus III. 

4.1.4.2.1 Refleksi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan, keterampilan guru menunjukkan 

peningkatan hasil dengan kategori sangat baik. Berikut ini adalah masalah yang 

muncul dan keberhasilan pada siklus III. 
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1) Guru telah menyampaikan materi sesuai indikator, mengaitkan materi dengan 

kehidupan nyata, memberikan contoh, dan mengecek pemahaman siswa. 

2) Media pembelajaran yang digunakan guru cukup sederhana namun dapat 

membantu siswa dalam menulis karangan sederhana. 

3) Guru telah membimbing siswa menulis karangan sederhana melalui model 

concept sentence dengan media kartu kata secara sistematis dan dengan 

arahan yang jelas.  

4) Guru cukup kesulitan mengatur waktu dalam setiap kegiatan pembelajaran, 

karena menulis adalah sebuah kegiatan yang memerlukan waktu yang lama, 

sedangkan jam pelajaran yang tersedia terbatas. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, guru berusaha tepat pada alokasi waktu yang telah disusun. 

5) Keterampilan guru meningkat dengan skor 32 pada siklus II menjadi 34 pada 

siklus III dengan kategori sangat baik. 

 

4.1.4.2.2 Refleksi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa kelas IV SDN Sekaran 02 dalam pembelajaran menulis 

karangan sederhana siklus III menunjukkan hasil yang memuaskan. Permasalahan 

yang muncul selama pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana 

siklus III adalah keinginan siswa untuk bertanya masih kurang. Meski pun telah 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan siklus II, namun perlu dilatih 

kembali secara berulang-ulang pada pembelajaran setiap hari. Sedangkan 

keberhasilan yang dicapai adalah skor aktivitas siswa meningkat. Aktivitas siswa 
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pada siklus II memperoleh skor klasikal 24,04 dengan kategori baik menjadi 

28,68 pada siklus III dengan kategori sangat baik. 

 

4.1.4.2.3 Refleksi Keterampilan Siswa Menulis Karangan Sederhana 

Keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana menggunakan 

model concept sentence dengan media kartu kata dapat dilihat dari skor menulis 

karangan sederhana yang meningkat dari rata-rata skor siklus II 71 menjadi 72,8 

pada siklus III. Skor tertinggi pada siklus I, II dan III mengalami peningkatan 

setiap siklusnya. Pada siklus I skor tertinggi sebesar 75, meningkat menjadi 80 

pada siklus II dan 85 pada siklus III. Skor terendah juga mengalami peningkatan 

dari 50 pada siklus I menjadi 60 pada siklus II dan 70 pada siklus III. Persentase 

ketuntasan klasikal pada siklus II sebesar 92% menjadi 100% pada siklus III. 

Karena ketuntasan klasikal keterampilan menulis pada siklus III telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, maka tidak diperlukan adanya 

penambahan siklus. 

 

4.1.4.3 Revisi 

Berdasarkan data pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia melalui 

model concept sentence dengan media kartu kata siklus I, II dan III menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

pada setiap siklusnya. Berikut ini hasil keterampilan guru, dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui model concept sentence dengan 

media kartu kata pada siklus I, II dan III. 
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Tabel 4.26 

Data Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

pada Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Jumlah skor keterampilan guru 25 32 34 

2 Rata-rata skor aktivitas siswa 20,2 24,04 28,68 

 

Berdasarkan tabel 4.26, data menunjukkan jumlah skor keterampilan guru 

pada siklus I sebesar 25, pada siklus II menjadi 32, dan pada siklus III menjadi 35. 

Sedangkan rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I sebesar 20,2, pada siklus II 

menjadi 24,04, dan pada siklus III menjadi 28,68. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan pada keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Adapun keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada 

diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.6: Diagram Peningkatan Skor Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 
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Selain itu, hasil belajar berupa keterampilan menulis karangan sederhana 

siswa juga menunjukkan adanya peningkatan. Pada siklus I, rata-rata skor 

keterampilan menulis siswa hanya sebesar 67,2. Masih terdapat 5 dari 25 siswa 

yang belum tuntas, sehingga persentase ketuntasan sebesar 80%. Skor tertinggi 

siswa 75, sedangkan skor terendah 50. Pada siklus II rata-rata skor keterampilan 

menulis siswa meningkat menjadi 71. Persentase ketuntasan meningkat menjadi 

92%, sehingga siswa yang tidak tuntas sebanyak 2 anak. Skor tertinggi meningkat 

menjadi 80, skor terendah menjadi 60. Pada siklus III persentase ketuntasan 

meningkat menjadi 100%, rata-rata skor keterampilan menulis menjadi 72,8. Skor 

tertinggi dan terendah juga mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 85 

dan 70. 

 

Gambar 4.7: Grafik Peningkatan Skor Keterampilan Menulis Siswa 
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Berdasarkan hasil refleksi siklus III, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana melalui model concept 

sentence dengan media kartu kata pada siklus III telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, yaitu memperoleh skor keterampilan guru dengan 

kategori sangat baik, skor aktivitas siswa dengan kategori sangat baik, dan 

ketuntasan klasikal telah mencapai 100%, maka penambahan siklus tidak 

diperlukan. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan ini berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi setiap siklus 

pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model concept sentence dengan 

media kartu kata. 

4.2.1.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui model 

concept sentence dengan media kartu kata erat kaitannya dengan kesembilan 

keterampilan guru dalam Rusman (2012: 80-93) yang meliputi, (1) Keterampilan 

Membuka Pelajaran (Set Induction Skills); (2) Keterampilan Bertanya (Questio-

ning Skills); (3) Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills); (4) Ke-

terampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills); (5) Keterampilan Menjelaskan 

(Explaining Skills); (6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil; (7) 

Keterampilan Mengelola Kelas; (8) Keterampilan Pembelajaran Perseorang; (9) 

Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills). Guru telah menunjukkan ke-
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sembilan keterampilan tersebut. Terlihat dengan adanya deskriptor yang muncul 

pada setiap indikator keterampilan guru pada saat pembelajaran berlangsung, yang 

mana dalam indikator tersebut telah dikaitkan dengan tahapan model pem-

belajaran concept sentence (Suprijono, 2009: 132), yang terdiri atas, (1) Guru me-

nyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; (2) Guru menyajikan materi se-

cukupnya; (3) Guru membentuk kelompok yang anggotanya ± 4 orang secara 

heterogen; (4) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan; 

(5) Tiap kelompok disuruh membuat beberapa kalimat dengan menggunakan 

minimal 4 kata kunci setiap kalimat; (6) Hasil diskusi kelompok didiskusikan 

kembali secara pleno yang dipandu oleh guru; (7) Kesimpulan. 

Dari hasil pengamatan keterampilan guru pada pembelajaran menulis 

karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata, 

skor keterampilan guru meningkat pada setiap siklus. Skor keterampilan guru 

pada siklus I adalah 25 dengan kategori baik dan meningkat menjadi 32 dengan 

kategori sangat baik pada siklus II. Pada siklus III, skor keterampilan guru 

meningkat menjadi 34 dengan kategori sangat baik. 

Adapun rincian perolehan keterampilan guru pada masing-masing siklus 

adalah sebagai berikut. 

4.2.1.1.1 Siklus I 

Keterampilan guru dalam proses pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus I 

memperoleh skor 25 dengan kategori baik dengan uraian sebagai berikut. 
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1) Membuka pembelajaran. 

Guru memperoleh skor 3 pada indikator membuka pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan hanya 3 deskriptor yang muncul pada indikator ini, antara lain 

melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan 

motivasi. Deskriptor yang belum muncul adalah menarik perhatian siswa. Hal ini 

dikarenakan pertanyaan-pertanyaan dari guru belum dapat menarik perhatian 

siswa. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan membuka pelajaran yang meliputi 

menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, diantaranya menimbulkan rasa 

ingin tahu, memberi acuan melalui berbagai usaha, diantaranya  mengemukakan 

tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas, dan memberikan apersepsi (Usman 

dalam Depdiknas, 2008: 31). 

2) Menyampaikan materi pembelajaran. 

Pada siklus I, guru memperoleh skor 4 dalam menyampaikan materi. Guru 

telah mampu menyampaikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran, 

menjelaskan materi menggunakan bahasa Indonesia dan menjelaskan dengan 

runtut. Untuk mempermudah siswa dalam mencatat, guru menyampaikan materi 

didepan kelas. Guru menggunakan kertas manila yang digantung dipapan tulis 

untuk menyampaikan materi, selain menghemat waktu mencatat, siswa dapat 

melihat kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini sesuai pendapat 

Rusman (2012: 86) yang menyatakan guru dapat menggunakan media pem-
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belajaran dan sumber-sumber belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai.  

3) Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan kata-kata kunci. 

 Pada siklus I, guru memperoleh skor 4 dalam mempresentasikan cara 

menulis karangan menggunakan kata-kata kunci. Guru telah mampu 

menyampaikan aturan menulis karangan sederhana menggunakan model concept 

sentence dengan kartu kata agar mudah dipahami siswa. Guru juga memberi 

contoh bagaimana membuat kalimat menggunakan kata-kata kunci dan 

merangkainya menjadi karangan. 

Mempresentasikan cara menulis karangan termasuk dalam salah satu 

keterampilan dasar mengajar guru, yaitu keterampilan menjelaskan. Menurut 

Rusman (2012: 86) penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan 

dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

4) Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen. 

 Guru memperoleh skor 3 pada indikator membimbing siswa ke dalam 

kelompok. Guru sudah menentukan jumlah anggota untuk setiap kelompok serta 

menentukan siapa saja anggota-anggota dari setiap kelompok. Namun dalam 

pengkondisiannya masih agak sulit karena masih ada beberapa siswa yang ramai. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan mengelola kelas diantaranya yaitu penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal dengan menunjukkan sikap tanggap, memberikan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, 
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menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan 

(Dikti dalam Depdiknas, 2008: 26-34). 

5) Menggunakan media kartu kata. 

 Pada siklus I, guru memperoleh skor 2 dalam menggunakan media kartu 

kata. Guru telah menggunakan media pembelajaran kartu kata yang menarik dan 

sesuai materi. Namun penggunaan kartu kata belum dapat menjangkau semua 

siswa serta dalam penggunaannya guru tidak melibatkan siswa. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu indikator 

kualitas pembelajaran yaitu media pembelajaran yang berkualitas. Menurut Dikti 

(dalam Depdiknas, 2004: 9) kualitas media pembelajaran meliputi dapat men-

ciptakan pengalaman belajar yang bermakna; mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa dan ukuran siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan 

ahli bidang ilmu yang relevan; media pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa; melalui media pembelajaran, mampu mengubah 

suasana belajar dari siswa yang pasif menjadi aktif berdiskusi dan mencari 

informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

6) Membimbing siswa dalam berdiskusi. 

 Pada siklus I, guru memperoleh skor 2 dalam membimbing siswa 

berdiskusi. Guru telah menanggapi permasalahan siswa dalam membuat karangan, 

guru selalu berkeliling disetiap kelompok agar mereka dapat bertanya ketika 

kesulitan. Guru juga memberikan waktu yang cukup bagi setiap kelompok untuk 

berdiskusi. Namun pengkondisian guru masih kurang dalam kegiatan pembagian 

kartu kata. 
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Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan membimbing diskusi kelompok yang meliputi memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperjelas atau menguraikan 

permasalahan, meminta komentar siswa, dan memberikan informasi tambahan 

agar kelompok, peserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas, 

menganalisis pandangan siswa dengan cara memperjelas hal-hal yang disepakati 

dan hal-hal yang perlu disepakati, meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan 

memberikan waktu untuk berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan 

penuh perhatian, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan dengan 

cara memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, menutup diskusi 

misal mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi, hal-hal yang 

perlu dihindari yaitu mendominasi pembicaraan dalam diskusi (Dikti dalam 

Depdiknas, 2008: 26-34). 

7) Membimbing pelaksanaan presentasi kelas. 

Pada siklus I, guru memperoleh skor 2 dalam membimbing presentasi 

kelas. Guru telah memberikan waktu yang cukup untuk presentasi setiap 

kelompok, namun guru tidak menentukan urutan presentasi sehingga ketika guru 

meminta salah satu kelompok untuk presentasi, tidak ada kelompok berani 

presentasi didepan kelas. Guru juga kurang memberikan kelompok lain 

kesempatan untuk menanggapi presentasi karena ketika guru bertanya, tidak ada 

siswa yang berani mengangkat tangannya untuk menanggapi presentasi. 
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Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan mengajar perseorangan atau kelompok menurut Dikti (dalam 

Depdiknas, 2008: 26-34) yaitu guru membantu siswa untuk maju tanpa meng-

alami frustasi. 

8) Memberikan klarifikasi. 

 Guru memperoleh skor 2 dalam memberikan klarifikasi. Guru telah 

memberikan penguatan dan umpan balik, namun guru belum memberi 

kesempatan bertanya bagi siswa, hal ini dikarenakan waktu yang terbatas dan 

ketika guru mengajukan pertanyaan “apakah ada yang ingin bertanya?” tidak ada 

siswa yang menjawab, sehingga guru melanjutkan pada kegiatan selanjutnya. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan bertanya diantaranya berikan informasi yang cukup untuk menjawab 

pertanyaan, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu, jelas dan mudah 

dimengerti oleh siswa, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab pertanyaan, berikan pertanyaan kepada seluruh siswa secara 

merata, berikan respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul 

keberanian siswa untuk menjawab dan bertanya, tuntunlah jawaban siswa 

sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar (Usman dalam 

Depdiknas, 2008: 26). 

9) Menutup pembelajaran. 

 Pada siklus I, guru memperoleh skor 3 dalam menutup pembelajaran. Guru 

bersama-sama siswa telah menyimpulkan materi pembelajaran pada kegiatan 

akhir, memberikan soal evaluasi, dan menyampaikan materi yang akan dipelajari 
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pada pertemuan berikutnya. Namun guru tidak memimpin do’a karena setelah jam 

pelajaran bahasa Indonesia masih ada jam pelajaran lain. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu ke-

terampilan menutup pelajaran menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2008: 26-34) 

yaitu meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. melakukan evaluasi. Sesuai pula dengan 

pendapat Usman (2009: 92) bahwa bentuk usaha guru dalam mengakhiri kegiatan 

belajar mengajar salah satunya memberikan tindak lanjut (follow up) berupa 

saran-saran serta ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan serta 

agar dipelajari kembali di rumah. 

 

4.2.1.1.2 Siklus II 

Keterampilan guru dalam proses pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus II 

memperoleh skor 32 dengan kategori sangat baik dengan uraian sebagai berikut. 

1) Membuka pembelajaran. 

Guru memperoleh skor 3 pada indikator membuka pembelajaran. Guru 

telah melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan 

motivasi. Deskriptor menarik perhatian siswa belum muncul, karena kegiatan 

yang dilakukan guru belum dapat menarik perhatian siswa. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan membuka pelajaran yang meliputi 

menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, diantaranya menimbulkan rasa 
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ingin tahu, memberi acuan melalui berbagai usaha, diantaranya  mengemukakan 

tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas, dan memberikan apersepsi (Usman 

dalam Depdiknas, 2008: 31). 

2) Menyampaikan materi pembelajaran. 

Pada siklus II, guru memperoleh skor 4 dalam menyampaikan materi. 

Guru telah mampu menyampaikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran, 

menjelaskan materi menggunakan bahasa Indonesia dan menjelaskan dengan 

runtut. Untuk mempermudah siswa dalam mencatat, guru menyampaikan materi 

didepan kelas. Guru menggunakan kertas manila yang digantung dipapan tulis 

untuk menyampaikan materi, selain menghemat waktu mencatat, siswa dapat 

melihat kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini sesuai pendapat 

Rusman (2012: 86) yang menyatakan guru dapat menggunakan media pem-

belajaran dan sumber-sumber belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

3) Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan kata-kata kunci. 

 Pada siklus II, guru memperoleh skor 4 dalam mempresentasikan cara 

menulis karangan menggunakan kata-kata kunci. Guru telah mampu 

menyampaikan aturan menulis karangan sederhana menggunakan model concept 

sentence dengan kartu kata agar mudah dipahami siswa. Guru juga memberi 

contoh bagaimana membuat kalimat menggunakan kata-kata kunci dan 

merangkainya menjadi karangan. 

Mempresentasikan cara menulis karangan termasuk dalam salah satu 

keterampilan dasar mengajar guru, yaitu keterampilan menjelaskan. Menurut 
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Rusman (2012: 86) penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan 

dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

4) Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen. 

 Guru memperoleh skor 4 pada indikator membimbing siswa ke dalam 

kelompok. Guru sudah menentukan jumlah anggota untuk setiap kelompok serta 

menentukan siapa saja anggota-anggota dari setiap kelompok. Pengkondisian 

siswa ke dalam kelompok menjadi lebih tenang karena guru juga membantu siswa 

dalam menata bangku setiap kelompok. Guru juga membimbing siswa yang 

sering ramai untuk bergabung ke dalam kelompoknya langsung. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan mengelola kelas diantaranya yaitu penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal dengan menunjukkan sikap tanggap, memberikan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, 

menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan 

(Dikti dalam Depdiknas, 2008: 26-34). 

5) Menggunakan media kartu kata. 

 Pada siklus II, guru memperoleh skor 3 dalam menggunakan media kartu 

kata. Guru telah menggunakan media pembelajaran kartu kata yang menarik dan 

sesuai materi. Guru juga telah melibatkan siswa dalam penggunaan media. Namun 

media tersebut kurang menjangkau seluruh kelas. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu indikator 

kualitas pembelajaran yaitu media pembelajaran yang berkualitas. Menurut Dikti 

(dalam Depdiknas, 2004: 9) kualitas media pembelajaran meliputi dapat men-
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ciptakan pengalaman belajar yang bermakna; mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa dan ukuran siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan 

ahli bidang ilmu yang relevan; media pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa; melalui media pembelajaran, mampu mengubah 

suasana belajar dari siswa yang pasif menjadi aktif berdiskusi dan mencari 

informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

6) Membimbing siswa dalam berdiskusi. 

 Pada siklus II, guru memperoleh skor 4 dalam membimbing siswa 

berdiskusi. Guru telah membagikan kartu kata sesuai urutan kelompok serta 

mengkondisikan siswa dalam pembagian kartu kata agar tidak saling berebut. 

Guru telah menanggapi permasalahan siswa dalam membuat karangan, guru 

selalu berkeliling disetiap kelompok agar mereka dapat bertanya ketika kesulitan. 

Guru juga memberikan waktu yang cukup bagi setiap kelompok untuk berdiskusi. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan membimbing diskusi kelompok yang meliputi memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperjelas atau menguraikan 

permasalahan, meminta komentar siswa, dan memberikan informasi tambahan 

agar kelompok, peserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas, 

menganalisis pandangan siswa dengan cara memperjelas hal-hal yang disepakati 

dan hal-hal yang perlu disepakati, meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan 

memberikan waktu untuk berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan 

penuh perhatian, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan dengan 
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cara memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, menutup diskusi 

misal mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi, hal-hal yang 

perlu dihindari yaitu mendominasi pembicaraan dalam diskusi (Dikti dalam 

Depdiknas, 2008: 26-34). 

7) Membimbing pelaksanaan presentasi kelas. 

Pada siklus II, guru memperoleh skor 3 dalam membimbing presentasi 

kelas. Guru telah memberikan waktu yang cukup untuk presentasi setiap 

kelompok, serta menentukan urutan presentasi agar semua kelompok siap untuk 

presentasi didepan kelas. Guru juga memberikan kelompok lain kesempatan untuk 

menanggapi presentasi. Bagi kelompok yang belum ada keinginan untuk 

menanggapi, guru memberikan pancingan berupa pertanyaan. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan mengajar perseorangan atau kelompok menurut Dikti (dalam 

Depdiknas, 2008: 26-34) yaitu guru membantu siswa untuk maju tanpa meng-

alami frustasi. 

8) Memberikan klarifikasi. 

 Guru memperoleh skor 3 dalam memberikan klarifikasi. Guru telah 

memberikan penguatan pada setiap kelompok, memberi umpan balik, serta 

memberi kesempatan bertanya pada siswa. Namun guru belum memberikan 

penghargaan pada setiap kelompok. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan bertanya diantaranya berikan informasi yang cukup untuk menjawab 

pertanyaan, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu, jelas dan mudah 
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dimengerti oleh siswa, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab pertanyaan, berikan pertanyaan kepada seluruh siswa secara 

merata, berikan respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul 

keberanian siswa untuk menjawab dan bertanya, tuntunlah jawaban siswa 

sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar (Usman dalam 

Depdiknas, 2008: 26). 

9) Menutup pembelajaran. 

 Pada siklus II, guru memperoleh skor 4 dalam menutup pembelajaran. 

Guru bersama-sama siswa telah menyimpulkan materi pembelajaran pada 

kegiatan akhir, memberikan evaluasi, serta memimpin do’a. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan menutup pelajaran menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2008: 26-34) 

yaitu meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. melakukan evaluasi. Sesuai pula dengan 

pendapat Usman (2009: 92) bahwa bentuk usaha guru dalam mengakhiri kegiatan 

belajar mengajar salah satunya memberikan tindak lanjut (follow up) berupa 

saran-saran serta ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan serta 

agar dipelajari kembali di rumah. 

 

4.2.1.1.3 Siklus III 

Keterampilan guru dalam proses pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus III 

memperoleh skor 34 dengan kategori sangat baik dengan uraian sebagai berikut. 
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1) Membuka pembelajaran. 

Guru memperoleh skor 4 dalam membuka pelajaran, skor tersebut 

mengalami peningkatan dari siklus II. Semua deskriptor muncul seperti menarik 

perhatian siswa, melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru yaitu keterampilan membuka pelajaran yang meliputi 

menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, diantaranya menimbulkan rasa 

ingin tahu, memberi acuan melalui berbagai usaha, diantaranya  mengemukakan 

tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas, dan memberikan apersepsi (Usman 

dalam Depdiknas, 2008: 31). 

2) Menyampaikan materi pembelajaran. 

Guru memperoleh skor 4 dalam menyampaikan materi. Guru telah mampu 

menyampaikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran, menjelaskan materi 

menggunakan bahasa Indonesia dan menjelaskan dengan runtut. Untuk 

mempermudah siswa dalam mencatat, guru menyampaikan materi didepan kelas. 

Guru menggunakan kertas manila yang digantung dipapan tulis untuk 

menyampaikan materi, selain menghemat waktu mencatat, siswa dapat melihat 

kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini sesuai pendapat 

Rusman (2012: 86) yang menyatakan guru dapat menggunakan media pem-

belajaran dan sumber-sumber belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 
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3) Mempresentasikan cara menulis karangan menggunakan kata-kata kunci. 

Guru memperoleh skor 4 dalam mempresentasikan cara menulis karangan 

menggunakan kata-kata kunci. Guru telah mampu menyampaikan aturan menulis 

karangan sederhana menggunakan model concept sentence dengan kartu kata agar 

mudah dipahami siswa. Guru juga memberi contoh bagaimana membuat kalimat 

menggunakan kata-kata kunci dan merangkainya menjadi karangan. 

Mempresentasikan cara menulis karangan termasuk dalam salah satu 

keterampilan dasar mengajar guru, yaitu keterampilan menjelaskan. Menurut 

Rusman (2012: 86) penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan 

dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

4) Membimbing siswa ke dalam kelompok heterogen. 

Guru memperoleh skor 4 pada kegiatan membimbing siswa ke dalam 

kelompok. Guru sudah menentukan jumlah anggota untuk setiap kelompok serta 

menentukan siapa saja anggota-anggota dari setiap kelompok. Pengkondisian 

siswa ke dalam kelompok juga tidak sulit seperti pertemuan sebelumnya, karena 

guru membantu siswa dalam menata bangku setiap kelompok. Guru juga 

membimbing siswa yang sering ramai untuk bergabung ke dalam kelompoknya 

langsung. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan mengelola kelas diantaranya yaitu penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal dengan menunjukkan sikap tanggap, memberikan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, 
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menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan 

(Dikti dalam Depdiknas, 2008: 26-34). 

5) Menggunakan media kartu kata. 

 Pada siklus III, guru memperoleh skor 4 dalam menggunakan media kartu 

kata. Guru telah menggunakan media pembelajaran kartu kata yang menarik, 

sesuai materi, serta menjangkau seluruh kelas. Guru juga telah melibatkan siswa 

dalam penggunaan media. Guru meminta beberapa siswa untuk mencontohkan 

cara membuat kalimat menggunakan kata kunci didepan kelas. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu indikator 

kualitas pembelajaran yaitu media pembelajaran yang berkualitas. Menurut Dikti 

(dalam Depdiknas, 2004: 9) kualitas media pembelajaran meliputi dapat men-

ciptakan pengalaman belajar yang bermakna; mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa dan ukuran siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan 

ahli bidang ilmu yang relevan; media pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa; melalui media pembelajaran, mampu mengubah 

suasana belajar dari siswa yang pasif menjadi aktif berdiskusi dan mencari 

informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

6) Membimbing siswa dalam berdiskusi. 

 Pada siklus III, guru memperoleh skor 4 dalam membimbing siswa 

berdiskusi. Guru telah membagikan kartu kata sesuai urutan kelompok serta 

mengkondisikan siswa dalam pembagian kartu kata agar tidak saling berebut. 

Guru telah menanggapi permasalahan siswa dalam membuat karangan, guru 
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selalu berkeliling disetiap kelompok agar mereka dapat bertanya ketika kesulitan. 

Guru juga memberikan waktu yang cukup bagi setiap kelompok untuk berdiskusi. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan membimbing diskusi kelompok yang meliputi memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperjelas atau menguraikan 

permasalahan, meminta komentar siswa, dan memberikan informasi tambahan 

agar kelompok, peserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas, 

menganalisis pandangan siswa dengan cara memperjelas hal-hal yang disepakati 

dan hal-hal yang perlu disepakati, meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan 

memberikan waktu untuk berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan 

penuh perhatian, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan dengan 

cara memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, menutup diskusi 

misal mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi, hal-hal yang 

perlu dihindari yaitu mendominasi pembicaraan dalam diskusi (Dikti dalam 

Depdiknas, 2008: 26-34). 

7) Membimbing pelaksanaan presentasi kelas. 

Guru memperoleh skor 3 dalam membimbing presentasi kelas. Guru telah 

memberikan waktu yang cukup untuk presentasi setiap kelompok serta 

menentukan urutan presentasi agar semua kelompok siap untuk presentasi didepan 

kelas. Guru juga memberikan kelompok lain kesempatan untuk menanggapi 

presentasi. Bagi kelompok yang belum ada keinginan untuk menanggapi, guru 

memberikan pancingan berupa pertanyaan. Pertanyaan tersebut seperti, 
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“Bagaimana karangan kelompok ini?”. Namun guru masih kurang dalam 

memberikan penguatan pada setiap kelompok. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan mengajar perseorangan atau kelompok menurut Dikti (dalam 

Depdiknas, 2008: 26-34) yaitu guru membantu siswa untuk maju tanpa meng-

alami frustasi. 

8) Memberikan klarifikasi. 

Guru memperoleh skor 4 pada indikator memberikan klarifikasi. Guru 

telah memberikan penguatan pada setiap kelompok, memberi umpan balik, 

memberi kesempatan bertanya pada siswa, serta memberikan penghargaan pada 

setiap kelompok. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan bertanya diantaranya berikan informasi yang cukup untuk menjawab 

pertanyaan, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu, jelas dan mudah 

dimengerti oleh siswa, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab pertanyaan, berikan pertanyaan kepada seluruh siswa secara 

merata, berikan respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul 

keberanian siswa untuk menjawab dan bertanya, tuntunlah jawaban siswa 

sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar (Usman dalam 

Depdiknas, 2008: 26). 

9) Menutup pembelajaran. 

 Pada siklus III, guru memperoleh skor 3 dalam menutup pembelajaran. 

Guru bersama-sama siswa telah menyimpulkan materi pembelajaran pada 
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kegiatan akhir, memberikan evaluasi, serta memimpin do’a. Namun guru tidak 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan menutup pelajaran menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2008: 26-34) 

yaitu meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. melakukan evaluasi. Sesuai pula dengan 

pendapat Usman (2009: 92) bahwa bentuk usaha guru dalam mengakhiri kegiatan 

belajar mengajar salah satunya memberikan tindak lanjut (follow up) berupa 

saran-saran serta ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan serta 

agar dipelajari kembali di rumah. 

 

4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan sederhana 

menggunakan model concept sentence dengan media kartu kata erat kaitannya 

kedelapan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) yang 

meliputi, (1) Visual activities; (2) Oral activities; (3) Listening activities; (4) Writ-

ing activities; (5) Drawing activities; (6) Motor activities; (7) Mental activities; 

(8) Emotional activities. Siswa telah melaksanakan kedelapan aktivitas tersebut. 

Terlihat dengan adanya deskriptor yang muncul pada setiap indikator keaktifan 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Yang mana indikator tersebut telah 

dikaitkan dengan tahapan model pembelajaran concept sentence (Suprijono, 2009: 

132), yang terdiri atas, (1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 

(2) Guru menyajikan materi secukupnya; (3) Guru membentuk kelompok yang 
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anggotanya ± 4 orang secara heterogen; (4) Guru menyajikan beberapa kata kunci 

sesuai materi yang disajikan; (5) Tiap kelompok disuruh membuat beberapa 

kalimat dengan menggunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat; (6) Hasil dis-

kusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh guru; (7) 

Kesimpulan. 

Ada sembilan indikator yang diharapkan muncul pada pengamatan 

aktivitas siswa, yaitu: (1) mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran; (2) 

bertanya dan menjawab pertanyaan; (3) memperhatikan penjelasan guru; (4) ke-

tertiban dalam pembentukan kelompok; (5) berdiskusi dalam kelompok; (6) mem-

presentasikan hasil diskusi; (7) menanggapi hasil diskusi; (8) menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami; dan (9) mengerjakan evaluasi, dengan empat deskriptor 

pada setiap indikator. 

Dari hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran menulis 

karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata, 

skor aktivitas siswa meningkat pada setiap siklus. Rata-rata skor klasikal aktivitas 

siswa pada siklus I adalah 20,2 dengan kategori baik dan meningkat menjadi 

24,04 dengan kategori baik pada siklus II. Pada siklus III, rata-rata skor klasikal 

aktivitas meningkat menjadi 28,68 dengan kategori sangat baik. 

4.2.1.2.1 Siklus I 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menulis karangan sederhana 

melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 20,2 dengan kategori baik dengan uraian sebagai 

berikut. 
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1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran. 

Pada siklus I, rata-rata skor aktivitas siswa pada indikator mempersiapkan 

diri dalam menerima pembelajaran adalah 2,44. Siswa sudah berada didalam kelas 

dan duduk tertib ditempat duduk masing-masing. Namun masih banyak siswa 

yang belum menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran dimejanya. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

2) Bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Rata-rata skor aktivitas siswa dalam indikator bertanya dan menjawab 

pertanyaan pada siklus I adalah 2,12. Siswa sudah mau menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru, namun minat siswa untuk bertanya pada guru 

masih kurang. Selain itu, siswa masih belum mengangkat tangan dalam kegiatan 

bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3) Memperhatikan penjelasan guru. 

Pada siklus I, rata-rata skor aktivitas siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru mendapatkan skor 2. Siswa sudah memperhatikan penjelasan 

guru dan duduk tenang dikursi masing-masing. Namun belum ada siswa yang 

mencatat materi yang disampaikan oleh guru serta menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami. 
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Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, 

membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Serta 

listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato. 

4) Ketertiban dalam pembentukan kelompok. 

Pada indikator ketertiban dalam pembentukan kelompok, rata-rata skor 

aktivitas siswa adalah 2,4. Siswa sudah memperhatikan penjelasan guru mengenai 

pembentukan kelompok, namun siswa dalam berkelompok belum tertib dan 

kondusif. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

5) Berdiskusi dalam kelompok. 

Pada siklus I, rata-rata skor aktivitas siswa adalah 3,72. Siswa sudah 

berdiskusi dengan baik, melakukan diskusi secara berkelompok, serta saling 

membantu teman sekelompok yang kesulitan. Namun masih ada beberapa siswa 

yang mengobrol dan duduk dengan kelompok lain. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 
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6) Mempresentasikan hasil diskusi. 

Perolehan rata-rata skor mempresentasikan hasil diskusi pada aktivitas 

siswa siklus I adalah 2,4. Siswa sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya 

didepan kelas dan menggunakan bahasa yang santun. Namun  belum terlihat 

adanya kerjasama, contohnya ketika kelompok harus menentukan siapa yang akan 

membacakan karangan, siswa dalam kelompok saling tunjuk menunjuk. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7) Menanggapi hasil diskusi. 

Rata-rata skor aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi pada siklus I 

adalah 1,44. Beberapa siswa sudah berani menanggapi presentasi kelompok lain, 

namun masih banyak siswa yang perlu pancingan agar mau mengemukakan 

pendapatnya. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

8) Menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Perolehan rata-rata skor aktivitas siswa pada indikator menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami adalah 1,48. Sebagian besar siswa masih belum berani 
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untuk bertanya pada guru. Ketika guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya, masih banyak siswa yang diam dan tidak merespon guru. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

9) Mengerjakan evaluasi. 

Perolehan rata-rata skor aktivitas siswa dalam mengerjakan evaluasi 

adalah 2,4. Semua siswa mengerjakan evaluasi dibangku masing-masing dan 

dapat mengerjakan dengan tenang. Namun masih banyak yang belum 

menyelesaikan karangan sesuai dengan waktu yang diberikan serta dalam 

mengumpulkan karangan, siswa kurang tertib. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu writing activities, seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. Serta mental activities, sebagai contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

 

4.2.1.2.2 Siklus II 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menulis karangan sederhana 

melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 24,04 dengan kategori baik dengan uraian sebagai 

berikut. 
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1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran. 

Pada siklus II, rata-rata skor aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri 

dalam menerima pembelajaran adalah 2,88. Siswa sudah berada didalam kelas dan 

duduk tertib ditempat duduk masing-masing. Siswa juga mulai menyiapkan alat 

tulis dan buku pelajaran dimejanya masing-masing. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

2) Bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Rata-rata skor aktivitas siswa dalam indikator bertanya dan menjawab 

pertanyaan pada siklus II adalah 2,4. Siswa sudah mau menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru, siswa juga mulai berani untuk bertanya pada guru. 

Selain itu, siswa juga mengangkat tangan sebelum bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3) Memperhatikan penjelasan guru. 

Pada siklus II, rata-rata skor aktivitas siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru mendapatkan skor 2. Siswa sudah memperhatikan penjelasan 

guru dan duduk tenang dikursi masing-masing. Namun hanya beberapa siswa 

yang mencatat materi yang disampaikan oleh guru serta menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami. 
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Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, 

membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Serta 

listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato. 

4) Ketertiban dalam pembentukan kelompok. 

Pada indikator ketertiban dalam pembentukan kelompok, rata-rata skor 

aktivitas siswa adalah 2,88. Siswa sudah memperhatikan penjelasan guru 

mengenai pembentukan kelompok, namun masih ada beberapa siswa yang belum 

bisa berkelompok dengan tertib dan kondusif. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

5) Berdiskusi dalam kelompok. 

Pada siklus II, rata-rata skor aktivitas siswa adalah 3,72. Siswa sudah 

berdiskusi dengan baik, melakukan diskusi secara berkelompok, serta saling 

membantu teman sekelompok yang kesulitan. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 
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6) Mempresentasikan hasil diskusi. 

Perolehan rata-rata skor mempresentasikan hasil diskusi pada aktivitas 

siswa siklus II adalah 2,8. Siswa sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya 

didepan kelas dan mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan bahasa yang 

santun. Namun kerjasama antar anggota kelompok masih kurang, hal ini terlihat 

ketika kelompok menentukan anggotanya yang akan membacakan hasil 

diskusinya, kelompok masih membutuhkan waktu yang lama. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7) Menanggapi hasil diskusi. 

Rata-rata skor aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi pada siklus 

II adalah 2,36. Siswa mulai berani memberikan tanggapan pada kelompok lain 

yang presentasi, mengangkat tangan sebelum menanggapi, serta menggunakan 

kata-kata yang santun. Namun masih ada beberapa siswa yang belum berani atau 

memiliki keinginan mengemukakan pendapatnya. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 



   129 

 

 
 

8) Menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Perolehan rata-rata skor aktivitas siswa pada indikator menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami adalah 2,28. Siswa mulai menunjukkan keberanian dan 

kemauannya untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Selain itu, mereka 

juga mengangkat tangan sebelum bertanya serta menggunakan bahasa yang 

santun. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

9) Mengerjakan evaluasi. 

Perolehan rata-rata skor aktivitas siswa dalam mengerjakan evaluasi 

adalah 2,72. Semua siswa mengerjakan evaluasi dibangku masing-masing dan 

dapat mengerjakan dengan tenang. Sebagian besar siswa dapat menyelesaikan 

sesuai waktu yang diberikan, hanya beberapa siswa yang selesai tidak sesuai 

waktu yang diberikan. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu writing activities, seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. Serta mental activities, sebagai contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 
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4.2.1.2.3 Siklus III 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menulis karangan sederhana 

melalui model concept sentence dengan media kartu kata pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 28,68 dengan kategori sangat baik dengan uraian 

sebagai berikut. 

1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran. 

Pada siklus III, rerata skor aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri 

dalam menerima pembelajaran adalah 3,32. Siswa sudah berada didalam kelas dan 

duduk tertib ditempat duduk masing-masing. Siswa juga mulai menyiapkan alat 

tulis dan buku pelajaran dimejanya masing-masing. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

2) Bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Rerata skor aktivitas siswa dalam indikator bertanya dan menjawab 

pertanyaan pada siklus III adalah 2,6. Siswa sudah mau menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru, siswa juga mulai berani untuk bertanya pada guru. 

Selain itu, siswa juga mengangkat tangan sebelum bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 
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3) Memperhatikan penjelasan guru. 

Pada siklus III, rerata skor aktivitas siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru mendapatkan skor 2,8. Siswa sudah memperhatikan penjelasan 

guru dan duduk tenang dikursi masing-masing. Beberapa siswa juga sudah mulai 

mencatat materi yang disampaikan oleh guru serta berani dan mau menanyakan 

hal yang belum dipahami. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, 

membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Serta 

listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato. 

4) Ketertiban dalam pembentukan kelompok. 

Pada indikator ketertiban dalam pembentukan kelompok, rerata skor 

aktivitas siswa adalah 3,72. Siswa sudah memperhatikan penjelasan guru 

mengenai pembentukan kelompok, mereka juga sudah mulai berkelompok dengan 

tertib dan menciptakan suasana yang kondusif. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

5) Berdiskusi dalam kelompok. 

Pada siklus III, rerata skor aktivitas siswa adalah 3,72. Siswa sudah 

berdiskusi dengan baik, melakukan diskusi secara berkelompok, serta saling 

membantu teman sekelompok yang kesulitan. 
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Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

6) Mempresentasikan hasil diskusi. 

Perolehan rerata skor mempresentasikan hasil diskusi pada aktivitas siswa 

siklus III adalah 3,44. Siswa sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya 

didepan kelas, menunjukkan adanya kerjasama, dan mempresentasikan hasil 

diskusinya menggunakan bahasa yang santun. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7) Menanggapi hasil diskusi. 

Rerata skor aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi pada siklus III 

adalah 3. Siswa mulai berani memberikan tanggapan pada kelompok lain yang 

presentasi, mengangkat tangan sebelum menanggapi, serta menggunakan kata-

kata yang santun. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 
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interupsi. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

8) Menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Perolehan rerata skor aktivitas siswa pada indikator menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami adalah 2,44. Siswa mulai menunjukkan keberanian dan 

kemauannya untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Selain itu, mereka 

juga mengangkat tangan sebelum bertanya serta menggunakan bahasa yang 

santun. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Serta emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

9) Mengerjakan evaluasi. 

Perolehan rerata skor aktivitas siswa dalam mengerjakan evaluasi adalah 

3,64. Seluruh siswa sudah duduk dibangku masing-masing ketika mengerjakan 

evaluasi, semua siswa mengerjakan dengan tenang. Hanya beberapa siswa yang 

tidak mengerjakan evaluasi sesuai waktu yang telah diberikan. Siswa juga telah 

mengumpulkan evaluasi dengan tertib. 

Kegiatan siswa pada penelitian ini sesuai pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101), yaitu writing activities, seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. Serta mental activities, sebagai contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 
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4.2.1.3 Hasil Belajar 

Menulis karangan sederhana melalui model concept sentence dengan 

media kartu kata adalah kegiatan menulis yang mengharuskan siswa menulis 

menggunakan kata-kata kunci yang telah disediakan oleh guru. Untuk mengetahui 

sejauh mana keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana melalui 

model concept sentence dengan media kartu kata, dapat dilihat dari perolehan skor 

keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran. 

Tabel 4.27 

Perbandingan Perolehan Data Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

No. Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II Data Siklus III 

1 Rata-rata 67,2 71 72,8 

2 Skor Terendah 50 60 70 

3 Skor Tertinggi 75 80 85 

4 Tidak Tuntas 20% 8% 0% 

5 Tuntas 80% 92% 100% 

 

 Perolehan rata-rata klasikal pada siklus I adalah 67,2. Skor tertinggi yang 

diperoleh adalah 75 dan skor terendahnya adalah 50. Ketuntasan klasikal siswa 

pada siklus I adalah 80%. Kemudian, pada siklus II rata-rata kelas meningkat 

menjadi 71, dengan skor tertinggi 80, skor terendah 60 dan ketuntasan klasikal 

92%. 

Selanjutnya pada siklus III, keterampilan siswa menulis karangan 

sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata memperoleh 

rata-rata skor sebesar 72,8. Skor tertinggi yang diperoleh adalah 85 dan skor 

terendahnya adalah 70, dengan ketuntasan klasikal 100%. 



   135 

 

 
 

 

Gambar 4.8: Grafik Peningkatan Perolehan Data Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

Dari gambar 4.8, terlihat bahwa pada siklus I hingga siklus III, terjadi 

peningkatan rata-rata klasikal, skor yang diperoleh, serta ketuntasan klasikal 

keterampilan menulis karangan sederhana. Peningkatan keterampilan menulis 

karangan sederhana ini disebabkan karena penggunaan model concept sentence 

dengan media kartu kata. 

 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi penelitian ini yaitu adanya peningkatan pembelajaran 

keterampilan menulis karangan sederhana pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta keterampilan siswa dalam 

menulis karangan sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu 

kata pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. 

Setelah dilaksanakannya penelitian tindakan kelas ini, pendidik dapat 

mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa. Sehingga dapat merancang 
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strategi pelaksanaan pembelajaran yang dapat memperbaiki dan meningkatkan 

sistem pembelajaran serta menawarkan cara baru untuk memperbaiki dan 

meningkatkan inovasi serta kreativitas dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Melalui penerapan model concept sentence dengan media kartu kata dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek keterampilan menulis dapat 

meningkatkan keterampilan guru, membangkitkan semangat belajar siswa serta 

keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1) Keterampilan guru meningkat pada setiap siklus, dari perolehan skor 25 

dengan kategori baik pada siklus I meningkat menjadi 32 dengan kategori 

sangat baik pada siklus II, dan meningkat menjadi 34 dengan kategori sangat 

baik pada siklus III. 

2) Aktivitas siswa meningkat pada setiap siklus, dari rata-rata perolehan skor 

20,2 dengan kategori baik pada siklus I meningkat menjadi 24,04 dengan 

kategori baik pada siklus II, dan meningkat menjadi 28,68 dengan kategori 

sangat baik pada siklus III. 

3) Keterampilan siswa menulis karangan sederhana meningkat pada setiap 

siklus, dari rata-rata pada siklus I sebesar 67,2 meningkat menjadi 71 pada 

siklus II, dan meningkat menjadi 72,8 pada siklus III. Dengan persentase 

ketuntasan sebesar 80% pada siklus I, 92% pada siklus II, dan 100% pada 

siklus III. Mengacu pada indikator keberhasilan penelitian yang menetapkan 
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sebesar 75% siswa mengalami ketuntasan dalam menulis, maka penelitian ini 

dinyatakan berhasil. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan penelitian tindakan kelas 

di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan, yaitu: 

1) dalam meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran melalui 

model concept sentence dengan media kartu kata, sebaiknya guru: (a) 

melakukan persiapan dan perencanaan yang matang, (b) mempersiapkan dan 

memanfaatkan media pembelajaran secara efektif, (c) mengalokasikan waktu 

dengan tepat, dan (d) membimbing siswa dalam kegiatan menulis karangan 

sederhana secara berulang-ulang; 

2) dalam meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui model concept sentence dengan media kartu kata, 

sebaiknya siswa: (a) membiasakan diri untuk bertanya, (b) memeriksa 

kembali karangan yang dibuat, dan (c) belajar menarik kesimpulan dari 

materi yang dipelajari serta dari penjelasan guru; 

3) dalam meningkatkan keterampilan siswa menulis karangan sederhana melalui 

model concept sentence dengan media kartu kata, sebaiknya: (a) siswa dilatih 

untuk menyusun kalimat yang baik dan menyusun paragraf yang sistematis, 

(b) siswa dilatih untuk menggunakan tanda baca dan ejaan dengan benar 

sesuai ejaan yang disempurnakan. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT-SURAT 

PENELITIAN 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGPATI 

SD NEGERI SEKARAN 02 
Jl. Taman Siswa Sekaran Telp. (024) 8508282 

 

 

SURAT BUKTI PENGAMBILAN DATA 

Nomor :   
 

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SD Negeri Sekaran 02 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang menerangkan bahwa : 

Nama   : Nurul Walidaini 

NIM   : 1401409063 

Jurusan  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  : Ilmu Pendidikan 

Judul skripsi : “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Sederhana melalui Model Concept Sentence dengan Media 

Kartu Kata pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02” 

Waktu penelitian : 8 sampai 13 April 2013 

yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di SD Negeri Sekaran 

02 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

  

Semarang, 15 April 2013 
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LAMPIRAN 2 

KISI-KISI 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Sederhana melalui Model Concept 

Sentence dengan Media Kartu Kata pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 

 

No. Variabel Indikator Sumber data Alat/Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

bahasa 

Indonesia 

menggunakan  

model concept 

sentence dengan 

media kartu 

kata. 

1) Membuka pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran). 

2) Menyampaikan materi 

pembelajaran (keterampilan 

menjelaskan). 

3) Mempresentasikan cara menulis 

karangan menggunakan kata-

kata kunci (keterampilan 

variasi). 

4) Membimbing siswa ke dalam 

kelompok heterogen 

(keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengelola kelas). 

5) Menggunakan media kartu kata 

(keterampilan variasi). 

6) Membimbing siswa dalam 

berdiskusi (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 

kecil). 

7) Membimbing pelaksanaan 

presentasi kelas (keterampilan 

mengelola kelas dan 

keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 

8) Memberikan klarifikasi 

(keterampilan memberikan 

penguatan dan keterampilan 

menjelaskan). 

9) Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran). 

1) Guru 

2) Data 

Dokumen 

1) Lembar 

observasi 

2) Catatan 

lapangan 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

bahasa 

Indonesia 

menggunakan  

model concept 

sentence dengan 

1) Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

(emotional activities). 

2) Menjawab pertanyaan (oral 

activities). 

3) Memperhatikan penjelasan guru 

(visual, listening, and emotional 

activities). 

1) Siswa 

2) Data 

Dokumen 

1) Lembar 

observasi 

2) Catatan 

lapangan 
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media kartu 

kata. 

4) Ketertiban dalam pembentukan 

kelompok (listening and 

emotional activities). 

5) Berdiskusi dalam kelompok 

(visual, oral, listening, writing, 

mental and emotional 

activities). 

6) Mempresentasikan hasil diskusi 

(oral, motor and emotional 

activities). 

7) Menanggapi hasil diskusi (oral 

and emotional activities). 

8) Menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami (oral and 

emotional activities). 

9) Mengerjakan evaluasi (writing 

and mental activities). 

3. Keterampilan 

menulis 

karangan 

sederhana siswa 

menggunakan  

model concept 

sentence dengan 

media kartu 

kata. 

Menulis karangan sederhana dengan 

bantuan kata kunci (penerapan). 

1) Siswa 

2) Data 

Dokumen 

Lembar 

penilaian 

keterampilan 

menulis 

karangan 

sederhana. 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL 

CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

Nama SD  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester  : IV/2 

Nama Guru  : 

Siklus  : 

Hari/tanggal  : 

 

Petunjuk: 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor nampak dalam 

pembelajaran! 

2. Kriteria penskoran: 

4 : apabila 4 deskriptor tampak 

3 : apabila 3 deskriptor tampak 

2 : apabila 3 deskriptor tampak 

1 : apabila 1 deskriptor tampak 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012: 101) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

Indikator Deskriptor Check 

() 

Skor 

1) Membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran). 

1) Menyiapkan media pembelajaran untuk 

menarik perhatian siswa. 

2) Melakukan apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Memberikan motivasi. 

  

2) Menyampaikan 

materi pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan). 

1) Menyampaikan materi sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

2) Menguasai materi pembelajaran. 

3) Menjelaskan materi dengan bahasa 
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Indonesia. 

4) Menjelaskan materi dengan runtut. 

3) Mempresentasikan 

cara menulis 

karangan 

menggunakan kata-

kata kunci 

(keterampilan 

variasi). 

1) Menyampaikan penjelasan sederhana tentang 

karangan sederhana. 

2) Menyampaikan aturan membuat kalimat 

menggunakan kata kunci yang tersedia. 

3) Memberikan contoh cara membuat kalimat 

dari kata-kata kunci yang tersedia. 

4) Memberikan contoh cara merangkai kalimat 

menjadi sebuah karangan. 

  

4) Membimbing siswa 

ke dalam kelompok 

heterogen 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengelola kelas). 

1) Menentukan jumlah anggota untuk setiap 

kelompok. 

2) Menentukan anggota-anggota setiap 

kelompok. 

3) Menempatkan siswa ke dalam kelompok. 

4) Mengkondisikan siswa dalam kegiatan 

pembagian kelompok. 

  

5) Menggunakan media 

kartu kata 

(keterampilan 

variasi). 

1) Menggunakan kartu kata yang menarik 

perhatian siswa. 

2) Penggunaan kartu kata dapat menjangkau 

semua siswa. 

3) Melibatkan siswa dalam penggunaan kartu 

kata. 

4) Menunjukkan cara membuat kalimat dengan 

menggunakan kartu kata. 

  

6) Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil). 

1) Membagikan kartu kata sesuai urutan 

kelompok. 

2) Mengkondisikan siswa dalam kegiatan 

pembagian kartu kata. 

3) Menanggapi permasalahan siswa dalam 

membuat karangan. 

4) Memberikan waktu yang cukup bagi 

kelompok untuk berdiskusi. 

  

7) Membimbing 

pelaksanaan 

presentasi kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas dan 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil). 

1) Menentukan urutan presentasi kelas. 

2) Memberikan waktu yang cukup untuk 

presentasi setiap kelompok. 

3) Memberikan penguatan. 

4) Memberikan kesempatan pada kelompok lain 

untuk menanggapi. 

  

8) Memberikan 

klarifikasi 

1) Memberikan penguatan. 

2) Memberikan umpan balik. 

  



152 

 

 
 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan dan 

keterampilan 

menjelaskan). 

3) Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya. 

4) Memberikan penghargaan pada setiap 

kelompok. 

9) Menutup 

pembelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran). 

1) Menyimpulkan materi pembelajaran. 

2) Memberikan soal evaluasi. 

3) Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

4) Memimpin berdoa. 

  

Jumlah Skor  

 

Kategori: …………… 

Pedoman Penskoran 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

 

 

 

 

Semarang, ………… 2013 

Observer, 

 

 

…………………………… 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL 

CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

Nama Siswa  : 

Nama SD  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester  : IV/2 

Siklus  : 

Hari/tanggal  : 

 

Petunjuk: 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor nampak dalam 

pembelajaran! 

2. Kriteria penskoran: 

4 : apabila 4 deskriptor tampak 

3 : apabila 3 deskriptor tampak 

2 : apabila 3 deskriptor tampak 

1 : apabila 1 deskriptor tampak 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012: 101) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

Indikator Deskriptor Check 

() 

Skor 

1) Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran 

(emotional activities). 

1) Sudah berada  didalam kelas. 

2) Duduk tertib di tempat duduk masing-

masing. 

3) Menyiapkan alat tulis. 

4) Menyiapkan buku pelajaran. 

  

2) Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

(oral activities). 

1) Mengangkat tangan sebelum bertanya 

maupun menjawab. 

2) Menjawab pertanyaan. 

3) Berani bertanya kepada guru. 
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4) Bertanya dan menjawab pertanyaan 

menggunakan kata-kata yang santun. 

3) Memperhatikan 

penjelasan guru 

(visual, listening, and 

emotional activities). 

1) Duduk dengan tenang di kursi masing-

masing. 

2) Memperhatikan guru di depan kelas. 

3) Mencatat materi yang disampaikan oleh 

guru. 

4) Menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami. 

  

4) Ketertiban dalam 

pembentukan 

kelompok (listening 

and emotional 

activities). 

1) Memperhatikan penjelasan guru 

mengenai pembentukan kelompok. 

2) Melaksanakan perintah guru. 

3) Berkelompok dengan tertib. 

4) Menciptakan suasana yang kondusif. 

  

5) Berdiskusi dalam 

kelompok (visual, 

oral, listening, 

writing, mental, and 

emotional activities). 

1) Bertanya kepada teman jika mengalami 

kesulitan. 

2) Membantu teman yang kesulitan. 

3) Melakukan diskusi secara berkelompok. 

4) Tetap duduk bersama kelompoknya. 

  

6) Mempresentasikan 

hasil diskusi (oral, 

motor, and emotional 

activities). 

1) Berani mempresentasikan hasil diskusi 

didepan kelas. 

2) Ada kerja sama. 

3) Menggunakan bahasa yang santun. 

4) Menyampaikan hasil diskusi dengan 

benar. 

  

7) Menanggapi hasil 

diskusi (oral and 

emotional activities). 

1) Mengangkat tangan sebelum menanggapi 

kelompok lain. 

2) Menanggapi hasil diskusi menggunakan 

kata-kata yang santun. 

3) Menanggapi sesuai isi presentasi. 

4) Menggunakan bahasa komunikatif, 

singkat dan jelas. 

  

8) Menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

(oral and emotional 

activities). 

1) Berani bertanya kepada guru. 

2) Mengangkat tangan sebelum bertanya. 

3) Menggunakan bahasa yang santun. 

4) Menanggapi jawaban atas pertanyaan. 

  

9) Mengerjakan evaluasi 

(writing and mental 

activities). 

1) Mengerjakan evaluasi dibangku masing-

masing. 

2) Mengerjakan evaluasi dengan tenang. 

3) Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

waktu yang diberikan. 

4) Mengumpulkan pekerjaan dengan tertib. 

  

Jumlah skor  
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Kategori:………………. 

Pedoman Penskoran 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ………… 2013 

Observer, 

 

 

…………………………… 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 

SEDERHANA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

MENGGUNAKAN MODEL CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA 

KARTU KATA 

 

Nama Siswa  : 

Nama SD  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester  : IV/2 

Siklus  : 

Hari/tanggal  : 

 

Petunjuk: 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor nampak dalam 

pembelajaran! 

2. Kriteria penskoran: 

4 : apabila 4 deskriptor tampak 

3 : apabila 3 deskriptor tampak 

2 : apabila 3 deskriptor tampak 

1 : apabila 1 deskriptor tampak 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012: 101) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

Indikator Deskriptor Check 

() 

Skor 

1) Pemilihan judul. 1) Diberi judul. 

2) Judul menarik. 

3) Judul sesuai dengan isi karangan. 

4) Penulisan judul sesuai EYD. 

  

2) Kesesuaian kalimat 

dengan kata kunci 

yang ada. 

1) Setiap kalimat minimal 

menggunakan 2 kata kunci. 

2) Kata yang digunakan tepat. 
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3) Kalimatnya mempunyai makna. 

4) Mengandung unsur subjek, predikat, 

objek maupun keterangan. 

3) Kesesuaian isi 

karangan dengan 

tema. 

1) Penggunaan kata yang tepat sesuai 

tema/topik. 

2) Isi karangan sesuai dengan tema. 

3) Antar kalimat saling 

berkesinambungan. 

4) Terdapat lebih dari 5 kalimat dalam 

karangan. 

  

4) Penggunaan ejaan 

dan tanda baca. 

1) Menggunakan huruf kapital dengan 

benar. 

2) Menggunakan tanda koma dengan 

benar. 

3) Menggunakan tanda titik dengan 

benar. 

4) Menulis paragraf dengan menjorok 

ke dalam. 

  

5) Kepaduan. 1) Penggunaan kata depan yang tepat. 

2) Penggunaan kata hubung yang tepat. 

3) Rangkaian kata tidak tumpang 

tindih. 

4) Penempatan kata dalam kalimat 

sesuai dengan pola kalimat. 

  

Jumlah skor  
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Kategori:……………. 

Pedoman Penskoran 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

15,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 15,5 Baik 

4,5 ≤ skor < 10 Cukup 

0 ≤ skor < 4,5 Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ………… 2013 

Observer, 

 

 

…………………………… 
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA 

INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL CONCEPT SENTENCE 

DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

Nama Guru  : 

Nama SD  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester : IV/2 

Siklus   : 

Hari/tanggal   : 

 

Petunjuk: 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan proses 

pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model concept sentence dengan 

media kartu kata! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................... 



160 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN Sekaran 02 

Kelas / Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Siklus   : 1 

 

2. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak 

 

3. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

 

4. Indikator 

8.1.1  Menjelaskan arti karangan 

8.1.2  Menjelaskan penggunaan huruf kapital 

8.1.3  Menyusun karangan menggunakan kata-kata kunci 

8.1.4  Menyusun karangan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital 

 

5. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan arti karangan 

dengan benar. 

2) Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan penggunaan huruf 

kapital dalam karangan dengan benar. 

3) Dilakukannya diskusi kelompok, siswa dapat menyusun karangan 

menggunakan kata-kata kunci dengan baik. 
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4) Dilakukannya diskusi kelompok, siswa dapat menyusun karangan dengan 

memperhatikan penggunaan huruf kapital dengan tepat. 

 

6. Tujuan Karakteristik 

1) Disiplin 

2) Tanggung jawab 

3) Komunikatif 

4) Teliti 

 

7. Materi Pembelajaran 

Karangan Sederhana 

 

8. Metode dan Model Pembelajaran 

1) Metode 

a) Tanya jawab 

b) Ceramah 

c) Penugasan 

2) Model 

Concept Sentence 

 

9. Media Pembelajaran 

Kartu kata 

 

10. Sumber Belajar 

1) Silabus Kelas IV. 

2) Darmadi, Kaswan dan Rita Nurbaya. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

3) Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

4) Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka 

Belajar. 
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11. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1) Prakegiatan (10 menit) 

(4) Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

(5) Salam dan doa. 

(6) Melakukan presensi. 

2) Kegiatan Awal (15 menit) 

(4) Apersepsi. 

(5) Memotivasi siswa. 

(6) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Kegiatan Inti (35 menit) 

(10) Guru membacakan sebuah karangan bertema pramuka (eksplorasi). 

(11) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai karangan tersebut 

(eksplorasi). 

(12) Guru menyampaikan materi tentang penggunaan huruf kapital 

(elaborasi). 

(13) Siswa diorganisasikan menjadi kelompok heterogen beranggotakan ± 

5 orang anak setiap kelompok (elaborasi). 

(14) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan 

(elaborasi). 

(15) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya 

(elaborasi). 

(16) Setiap kelompok membuat karangan menggunakan minimal 2 kata 

kunci setiap kalimatnya (elaborasi). 

(17) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang di-

pandu oleh guru (konfirmasi). 

(18) Guru memberikan penguatan (konfirmasi). 

4) Kegiatan Akhir (45 menit) 

(4) Siswa bersama guru menyimpulkan materi tentang penggunaan huruf 

kapital. 

(5) Siswa mengerjakan evaluasi. 
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(6) Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini 

untuk merencanakan pembelajaran pertemuan berikutnya. 

 

12. Penilaian 

1) Prosedur tes : Tes proses dan tes akhir 

2) Jenis tes : Tertulis 

3) Bentuk tes : Lembar kerja siswa dan soal evaluasi (uraian) 

 

Semarang, 8 April 2013 

 

 

Kolaborator,      Peneliti, 

      

NIP 195702071977012004    NIM 1401409063 

 

 

Mengetahui, 
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MATERI 

 

Karangan 

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian 

(susunan). Bentuk karangan bebas, dapat berupa pengalaman pribadi atau kejadian 

di sekitarmu. Suatu karangan dapat ditulis dengan tema atau topik yang berbeda. 

Penulisan karangan harus memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Ejaan 

yang digunakan biasanya huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. 

Dalam menulis karangan, kamu harus memperhatikan tema yang dipilih. 

Kamu dapat menulis karangan tentang berbagai topik sederhana, misalnya 

menulis karangan tentang pengalaman pribadi. Kamu lebih mudah menulisnya 

karena kejadian tersebut pernah kamu alami. Topik itu dapat kamu kembangkan 

sesuai keinginanmu, tapi tidak boleh menyimpang dari tema. Selain itu, kamu 

juga harus memperhatikan urutan cerita. Urutan itu harus runtut dan padu. 

Menggunakan Huruf Kapital 

Selain digunakan sebagai huruf pertama sebuah kalimat, huruf kapital juga 

digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah digunakan untuk menulis 

nama lembaga pemerintahan. Selengkapnya diatur di dalam Ejaan yang 

Disempurnakan berikut ini. 

a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali 

kata seperti dan. 

Contoh: 

Republik Indonesia. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 

sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 

Contoh: 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. 
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CONTOH BACAAN 

 

Latihan Pramuka 

Setiap hari Sabtu sore, anggota pramuka SDN Sekaran 02 mengadakan 

latihan pramuka. Latihan dimulai pukul tiga dan selesai pukul lima. Latihan itu 

dilakukan sore hari karena pagi hari berlangsung kegiatan belajar. 

Pembina Pramuka SDN Sekaran 02 berjumlah empat orang, dua orang 

laki-laki dan dua orang perempuan. Semuanya adalah guru SDN Sekaran 02. 

Mereka adalah Pak Munta’an, Pak Misbah, Bu Lastri, dan Bu Ani. Anak-anak 

memanggil mereka dengan sebutan kakak. Selain rajin melatih, mereka juga 

pandai memberikan semangat kepada anak-anak. 

Saat ini anggota Pramuka Penggalang SDN Sekaran 02 berjumlah tujuh 

puluh lima orang. Mereka terdiri atas murid kelas empat sampai kelas enam. Dari 

sekian banyak anggota pramuka penggalang, anggota putri yang paling banyak. 

Mereka berjumlah empat puluh orang. 
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MEDIA KARTU KATA 
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168 

 

 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama anggota 

1. …………. 

2. …………. 

3. …………. 

4. …………. 

5. …………. 

 

Petunjuk: 

1) Susunlah karangan menggunakan minimal 2 kata kunci dalam setiap 

kalimatnya! 

2) Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam karangan! 

3) Tulis pada lembar yang telah disediakan! 

4) Kerjakan secara berkelompok! 

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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SOAL EVALUASI 

 

Nama: 

 

Petunjuk: 

2. Susunlah karangan menggunakan minimal 2 kata kunci dalam setiap 

kalimatnya! 

3. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam karangan! 

4. Tulis pada lembar yang telah disediakan! 

 

Kata kunci: 

1. Saya 

2. Dia 

3. Kami 

4. Pembina 

5. Regu 

6. Melaksanakan 

7. Membuat 

8. Membawa 

9. Membentuk 

10. Melakukan 

11. Kemah 

12. Tongkat 

13. Tenda 

14. Kegiatan 

15. Upacara

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN Sekaran 02 

Kelas / Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Siklus   : 2 

 

1. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak 

 

2. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

 

3. Indikator 

8.1.1  Menjelaskan arti karangan 

8.1.2  Menjelaskan penggunaan tanda baca 

8.1.3  Menyusun karangan menggunakan kata-kata kunci 

8.1.4  Menyusun karangan dengan memperhatikan penggunaan tanda baca 

 

4. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan arti karangan 

dengan benar. 

2) Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan penggunaan tanda 

baca dalam karangan dengan benar. 

3) Dilakukannya diskusi kelompok, siswa dapat menyusun karangan 

menggunakan kata-kata kunci dengan baik. 
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4) Dilakukannya diskusi kelompok, siswa dapat menyusun karangan dengan 

memperhatikan penggunaan tanda baca dengan tepat. 

 

5. Tujuan Karakteristik 

1) Disiplin 

2) Tanggung jawab 

3) Komunikatif 

4) Teliti 

 

6. Materi Pembelajaran 

Karangan Sederhana 

 

7. Metode dan Model Pembelajaran 

1) Metode 

a) Tanya jawab 

b) Ceramah 

c) Penugasan 

2) Model 

Concept Sentence 

 

8. Media Pembelajaran 

Kartu kata 

 

9. Sumber Belajar 

1) Silabus Kelas IV. 

2) Darmadi, Kaswan dan Rita Nurbaya. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

3) Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

4) Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka 

Belajar. 
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10. Langkah-Langkah Pembelajaran 

5) Prakegiatan (10 menit) 

(4) Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

(5) Salam dan doa. 

(6) Melakukan presensi. 

6) Kegiatan Awal (15 menit) 

(4) Apersepsi. 

(5) Memotivasi siswa. 

(6) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

7) Kegiatan Inti (35 menit) 

(10) Guru meminta siswa membacakan sebuah karangan bertema liburan di 

depan kelas (eksplorasi). 

(11) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai karangan tersebut 

(eksplorasi). 

(12) Guru menyampaikan materi tentang penggunaan tanda baca 

(elaborasi). 

(13) Siswa diorganisasikan menjadi kelompok heterogen beranggotakan ± 

5 orang anak setiap kelompok (elaborasi). 

(14) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan 

(elaborasi). 

(15) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya 

(elaborasi). 

(16) Setiap kelompok membuat karangan menggunakan minimal 2 kata 

kunci setiap kalimatnya (elaborasi). 

(17) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang di-

pandu oleh guru (konfirmasi). 

(18) Guru memberikan penguatan (konfirmasi). 

8) Kegiatan Akhir (45 menit) 

(4) Siswa bersama guru menyimpulkan materi tentang penggunaan tanda 

baca. 

(5) Siswa mengerjakan evaluasi. 
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(6) Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini 

untuk merencanakan pembelajaran pertemuan berikutnya. 

 

11. Penilaian 

1) Prosedur tes : Tes proses dan tes akhir 

2) Jenis tes : Tertulis 

3) Bentuk tes : Lembar kerja siswa dan soal evaluasi (uraian) 

 

Semarang, 10 April 2013 

 

 

Kolaborator,      Peneliti, 

      

NIP 195702071977012004    NIM 1401409063 

 

 

Mengetahui, 
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MATERI 

 

Karangan 

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian 

(susunan). Bentuk karangan bebas, dapat berupa pengalaman pribadi atau kejadian 

di sekitarmu. Suatu karangan dapat ditulis dengan tema atau topik yang berbeda. 

Penulisan karangan harus memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Ejaan 

yang digunakan biasanya huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. 

Dalam menulis karangan, kamu harus memperhatikan tema yang dipilih. 

Kamu dapat menulis karangan tentang berbagai topik sederhana, misalnya 

menulis karangan tentang pengalaman pribadi. Kamu lebih mudah menulisnya 

karena kejadian tersebut pernah kamu alami. Topik itu dapat kamu kembangkan 

sesuai keinginanmu, tapi tidak boleh menyimpang dari tema. Selain itu, kamu 

juga harus memperhatikan urutan cerita. Urutan itu harus runtut dan padu. 

Menggunakan Tanda Baca Untuk Mengarang 

Tanda baca adalah tanda untuk memberikan intonasi pada bacaan. Tanda 

tersebut dapat berupa tanda titik (.), tanda seru (!), tanda tanya (?), tanda koma (,), 

dan lain sebagainya. Berikut ini akan diuraikan tentang fungsi beberapa tanda 

baca tersebut. 

a. Tanda titik (.) 

Tanda titik berguna untuk mengakhiri kalimat berita. 

Contoh: 

Dina berangkat ke sekolah. 

Sita mengajakku pergi ke pasar. 

b. Tanda seru (!) 

Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 

Contoh: 

Jangan berdiri di depan pintu! 

Ayo, kemarilah! 

c. Tanda koma (,) 

Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. 
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Contoh: 

Budi membeli kertas, pena, dan tinta. 

Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko. 

d. Tanda tanya (?) 

Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 

Contoh: 

Siapakah yang sedang belajar itu? 

Mengapa kamu tidak masuk kemarin? 
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CONTOH BACAAN 

 

Karya Wisata 

Siswa kelas IV SDN Sekaran 02 akan mengadakan karya wisata. Ibu 

mengijinkan aku mengikuti kegiatan tersebut. Akhirnya akupun mempersiapkan 

barang-barang yang akan aku bawa. 

Karya wisata akan dilaksanakan pada hari Minggu. Aku dan teman-teman 

akan berangkat dari sekolah. Kami dijadwalkan berangkat pukul enam pagi. Kami 

dipandu oleh guru kami, bu Nurdini, beliau yang akan mengarahkan kami selama 

mengikuti kegiatan dalam karya wisata. 

Tempat yang akan dikunjungi ialah tempat-tempat bersejarah di 

Semarang, antara lain Museum Ronggowarsita dan Bangunan Lawangsewu. 

Selain itu kami juga akan mengunjungi Kebun Binatang Mangkang. Tak sabar 

rasanya menunggu hari Minggu datang. 
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MEDIA KARTU KATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya 

Ayah 

Ibu 

Bibi 

Kami 

Berlibur 

Pergi 

Menginap 

Bermain 

Naik 

Rumah 

Sungai 

Bus 

Sawah 

Senang 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama anggota 

1. …………. 

2. …………. 

3. …………. 

4. …………. 

5. …………. 

 

Petunjuk: 

1. Susunlah karangan menggunakan minimal 2 kata kunci dalam setiap 

kalimatnya! 

2. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam karangan! 

3. Tulis pada lembar yang telah disediakan! 

4. Kerjakan secara berkelompok! 

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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SOAL EVALUASI 

 

Nama: 

 

Petunjuk: 

1. Susunlah karangan menggunakan minimal 2 kata kunci dalam setiap 

kalimatnya! 

2. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam karangan! 

3. Tulis pada lembar yang telah disediakan! 

 

Kata kunci: 

1. Aku 

2. Ayah 

3. Kami 

4. Naik 

5. Pergi 

6. Membeli 

7. Melihat 

8. Kota 

9. Pasar 

10. Gedung 

11. Baju 

12. Buah 

13. Minggu 

14. Ramai 

15. Senang

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN Sekaran 02 

Kelas / Semester : IV / 2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Siklus   : 3 

 

1. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak 

 

2. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

 

3. Indikator 

8.1.1  Menjelaskan arti karangan 

8.1.2  Menjelaskan penggunaan huruf kapital 

8.1.3  Menjelaskan penggunaan tanda baca 

8.1.4  Menyusun karangan menggunakan kata-kata kunci 

8.1.5  Menyusun karangan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital 

dan tanda baca 

 

4. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan arti karangan 

dengan benar. 

2) Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan penggunaan huruf 

kapital dalam karangan dengan benar. 
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3) Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan penggunaan tanda 

baca dalam karangan dengan benar. 

4) Dilakukannya diskusi kelompok, siswa dapat menyusun karangan 

menggunakan kata-kata kunci dengan baik. 

5) Dilakukannya diskusi kelompok, siswa dapat menyusun karangan dengan 

memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dengan tepat. 

 

5. Tujuan Karakteristik 

1) Disiplin 

2) Tanggung jawab 

3) Komunikatif 

4) Teliti 

 

6. Materi Pembelajaran 

Karangan Sederhana 

 

7. Metode dan Model Pembelajaran 

1) Metode 

i. Tanya jawab 

ii. Ceramah 

iii. Penugasan 

2) Model 

Concept Sentence 

 

8. Media Pembelajaran 

Kartu kata 

 

9. Sumber Belajar 

1) Silabus Kelas IV. 

2) Darmadi, Kaswan dan Rita Nurbaya. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 
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3) Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

4) Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka 

Belajar. 

 

10. Langkah-Langkah Pembelajaran 

5) Prakegiatan (10 menit) 

(4) Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

(5) Salam dan doa. 

(6) Melakukan presensi. 

6) Kegiatan Awal (15 menit) 

(4) Apersepsi. 

(5) Memotivasi siswa. 

(6) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

7) Kegiatan Inti (35 menit) 

(10) Guru meminta siswa membacakan sebuah karangan di depan kelas 

(eksplorasi). 

(11) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai karangan tersebut 

(eksplorasi). 

(12) Guru menyampaikan materi tentang penggunaan huruf kapital dan 

tanda baca (elaborasi). 

(13) Siswa diorganisasikan menjadi kelompok heterogen beranggotakan ± 

5 orang anak setiap kelompok (elaborasi). 

(14) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan 

(elaborasi). 

(15) Guru membagikan kartu kata yang telah disiapkan sebelumnya 

(elaborasi). 

(16) Setiap kelompok membuat karangan menggunakan minimal 2 kata 

kunci setiap kalimatnya (elaborasi). 

(17) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang di-

pandu oleh guru (konfirmasi). 
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(18) Guru memberikan penguatan (konfirmasi). 

8) Kegiatan Akhir (45 menit) 

(4) Siswa bersama guru menyimpulkan materi tentang penggunaan huruf 

kapital dan tanda baca. 

(5) Siswa mengerjakan evaluasi. 

(6) Siswa bersama guru melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. 

 

11. Penilaian 

1) Prosedur tes : Tes proses dan tes akhir 

2) Jenis tes : Tertulis 

3) Bentuk tes : Lembar kerja siswa dan soal evaluasi (uraian) 

 

Semarang, 13 April 2013 

 

 

Kolaborator,      Peneliti, 

      

NIP 195702071977012004    NIM 1401409063 

 

 

Mengetahui, 
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MATERI 

 

Karangan 

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian 

(susunan). Bentuk karangan bebas, dapat berupa pengalaman pribadi atau kejadian 

di sekitarmu. Suatu karangan dapat ditulis dengan tema atau topik yang berbeda. 

Penulisan karangan harus memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Ejaan 

yang digunakan biasanya huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. 

Dalam menulis karangan, kamu harus memperhatikan tema yang dipilih. 

Kamu dapat menulis karangan tentang berbagai topik sederhana, misalnya 

menulis karangan tentang pengalaman pribadi. Kamu lebih mudah menulisnya 

karena kejadian tersebut pernah kamu alami. Topik itu dapat kamu kembangkan 

sesuai keinginanmu, tapi tidak boleh menyimpang dari tema. Selain itu, kamu 

juga harus memperhatikan urutan cerita. Urutan itu harus runtut dan padu. 

Menggunakan Huruf Kapital 

Selain digunakan sebagai huruf pertama sebuah kalimat, huruf kapital juga 

digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah digunakan untuk menulis 

nama lembaga pemerintahan. Selengkapnya diatur di dalam Ejaan yang 

Disempurnakan berikut ini. 

a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali 

kata seperti dan. 

Contoh: 

Republik Indonesia. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 

sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 

Contoh: 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. 
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Menggunakan Tanda Baca Untuk Mengarang 

Tanda baca adalah tanda untuk memberikan intonasi pada bacaan. Tanda 

tersebut dapat berupa tanda titik (.), tanda seru (!), tanda tanya (?), tanda koma (,), 

dan lain sebagainya. Berikut ini akan diuraikan tentang fungsi beberapa tanda 

baca tersebut. 

1) Tanda titik (.) 

Tanda titik berguna untuk mengakhiri kalimat berita. 

Contoh: 

Dina berangkat ke sekolah. 

Sita mengajakku pergi ke pasar. 

2) Tanda seru (!) 

Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 

Contoh: 

Jangan berdiri di depan pintu! 

Ayo, kemarilah! 

3) Tanda koma (,) 

Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. 

Contoh: 

Budi membeli kertas, pena, dan tinta. 

Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko. 

4) Tanda tanya (?) 

Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 

Contoh: 

Siapakah yang sedang belajar itu? 

Mengapa kamu tidak masuk kemarin? 
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CONTOH BACAAN 

 

Naik Kereta 

Liburan sekolah yang lalu, aku, ayah, ibu, dan adikku pergi ke Surabaya. 

Kami naik kereta dari Stasiun Tawang Semarang. Ketika berada di dalam kereta, 

aku memilih tempat duduk dekat jendela. Dari kaca jendela, aku melihat 

pemandangan di luar. Kami melewati rumah-rumah, persawahan, juga sungai. 

Setiap kereta berhenti disebuah stasiun, penjual-penjual dari luar mulai memasuki 

gerbong untuk menjajakan dagangannya. Ada penjual nasi pecel, makanan ringan, 

minuman, sampai penjual koran. 

Dalam perjalanan aku tertidur. Ibu membangunkanku. Akhirnya kami 

sampai di Stasiun Pasar Turi Surabaya. Di sana kami disambut paman, bibi, dan 

nenek. Senangnya hati ini karena dapat bertemu nenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 
 

MEDIA KARTU KATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AkuPenggunaa

n metode Concept 

1. AyahKeteramp

ilan guru dalam 

Ibu 

Kami 

Pergi 

Naik 

Berangkat 

Melewati 

Rumah 

SawahPerenca

naan 

UngaranRefle

ksi 

Pemandangan
Pelaksanaan 

BukitSIKLUS I 

IndahPengamat

an 

SenangPerenca

naan 



188 

 

 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama anggota 

1. …………. 

2. …………. 

3. …………. 

4. …………. 

5. …………. 

 

Petunjuk: 

1. Susunlah karangan menggunakan minimal 2 kata kunci dalam setiap 

kalimatnya! 

2. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam karangan! 

3. Tulis pada lembar yang telah disediakan! 

4. Kerjakan secara berkelompok! 

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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SOAL EVALUASI 

 

Nama: 

 

Petunjuk: 

1. Susunlah karangan menggunakan minimal 2 kata kunci dalam setiap 

kalimatnya! 

2. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam karangan! 

3. Tulis pada lembar yang telah disediakan! 

 

Kata kunci: 

1. Aku 

2. Ayah 

3. Ibu 

4. Bibi 

5. Nenek 

6. Kami 

7. Pergi 

8. Naik 

9. Pulang 

10. Melewati 

11. Berangkat 

12. Melihat 

13. Pemandangan 

14. Indah 

15. Senang 

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 5 

DATA HASIL PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL 

CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

Nama SD  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester  : IV/2 

Nama Guru  : Nurul Walidaini 

Siklus  : 1 

Hari/tanggal  : Senin, 8 April 2013 

 

Petunjuk: 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor nampak dalam 

pembelajaran! 

2. Kriteria penskoran: 

4 : apabila 4 deskriptor tampak 

3 : apabila 3 deskriptor tampak 

2 : apabila 3 deskriptor tampak 

1 : apabila 1 deskriptor tampak 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012: 101) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

Indikator Deskriptor Check 

() 

Skor 

1) Membuka 

pembelajaran 

1) Menyiapkan media pembelajaran untuk 

menarik perhatian siswa. 

2) Melakukan apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Memberikan motivasi. 

 

- 

 

 

 

 

3 

2) Menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

1) Menyampaikan materi sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 

2) Menguasai materi pembelajaran. 

 

 

 

 

4 
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3) Menjelaskan materi dengan bahasa 

Indonesia. 

4) Menjelaskan materi dengan runtut. 

 

 

 

3) Mempresentasi-

kan cara menulis 

karangan 

menggunakan 

kata-kata kunci 

1) Menyampaikan penjelasan sederhana 

tentang karangan sederhana. 

2) Menyampaikan aturan membuat 

kalimat menggunakan kata kunci yang 

tersedia. 

3) Memberikan contoh cara membuat 

kalimat dari kata-kata kunci yang 

tersedia. 

4) Memberikan contoh cara merangkai 

kalimat menjadi sebuah karangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4) Membimbing 

siswa ke dalam 

kelompok 

heterogen 

1) Menentukan jumlah anggota untuk 

setiap kelompok. 

2) Menentukan anggota-anggota setiap 

kelompok. 

3) Menempatkan siswa ke dalam 

kelompok. 

4) Mengkondisikan siswa dalam kegiatan 

pembagian kelompok. 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

5) Menggunakan 

media kartu kata 

1) Menggunakan kartu kata yang menarik 

perhatian siswa. 

2) Penggunaan kartu kata dapat 

menjangkau semua siswa. 

3) Melibatkan siswa dalam penggunaan 

kartu kata. 

4) Menunjukkan cara membuat kalimat 

dengan menggunakan kartu kata. 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

2 

6) Membimbing 

siswa dalam 

berdiskusi 

1) Membagikan kartu kata sesuai urutan 

kelompok. 

2) Mengkondisikan siswa dalam kegiatan 

pembagian kartu kata. 

3) Menanggapi permasalahan siswa dalam 

membuat karangan. 

4) Memberikan waktu yang cukup bagi 

kelompok untuk berdiskusi. 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

7) Membimbing 

pelaksanaan 

1) Menentukan urutan presentasi kelas. 

2) Memberikan waktu yang cukup untuk 

- 

 

 

2 
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presentasi kelas presentasi setiap kelompok. 

3) Memberikan penguatan. 

4) Memberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

 

- 

 

 

8) Memberikan 

klarifikasi 

1) Memberikan penguatan. 

2) Memberikan umpan balik. 

3) Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya. 

4) Memberikan penghargaan pada setiap 

kelompok. 

 

 

 

- 

 

- 

 

2 

9) Menutup 

pembelajaran 

1) Menyimpulkan materi pembelajaran. 

2) Memberikan soal evaluasi. 

3) Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

4) Memimpin berdoa. 

 

 

 

 

- 

 

3 

Jumlah Skor 25 

 

Kategori: Baik 

Pedoman Penskoran 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang, 8 April 2013 

Observer, 

 

NIP 195702071977012004 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL 

CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

Nama SD  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester  : IV/2 

Nama Guru  : Nurul Walidaini 

Siklus  : 2 

Hari/tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

 

Petunjuk: 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor nampak dalam 

pembelajaran! 

2. Kriteria penskoran: 

4 : apabila 4 deskriptor tampak 

3 : apabila 3 deskriptor tampak 

2 : apabila 3 deskriptor tampak 

1 : apabila 1 deskriptor tampak 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012: 101) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

Indikator Deskriptor Check 

() 

Skor 

1) Membuka 

pembelajaran 

1) Menyiapkan media pembelajaran untuk 

menarik perhatian siswa. 

2) Melakukan apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Memberikan motivasi. 

 

- 

 

 

 

 

3 

2) Menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

1) Menyampaikan materi sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 

2) Menguasai materi pembelajaran. 

 

 

 

 

4 
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3) Menjelaskan materi dengan bahasa 

Indonesia. 

4) Menjelaskan materi dengan runtut. 

 

 

3) Mempresentasika

n cara menulis 

karangan 

menggunakan 

kata-kata kunci 

1) Menyampaikan penjelasan sederhana 

tentang karangan sederhana. 

2) Menyampaikan aturan membuat kalimat 

menggunakan kata kunci yang tersedia. 

3) Memberikan contoh cara membuat 

kalimat dari kata-kata kunci yang 

tersedia. 

4) Memberikan contoh cara merangkai 

kalimat menjadi sebuah karangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4) Membimbing 

siswa ke dalam 

kelompok 

heterogen 

1) Menentukan jumlah anggota untuk 

setiap kelompok. 

2) Menentukan anggota-anggota setiap 

kelompok. 

3) Menempatkan siswa ke dalam 

kelompok. 

4) Mengkondisikan siswa dalam kegiatan 

pembagian kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5) Menggunakan 

media kartu kata 

1) Menggunakan kartu kata yang menarik 

perhatian siswa. 

2) Penggunaan kartu kata dapat 

menjangkau semua siswa. 

3) Melibatkan siswa dalam penggunaan 

kartu kata. 

4) Menunjukkan cara membuat kalimat 

dengan menggunakan kartu kata. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

6) Membimbing 

siswa dalam 

berdiskusi 

1) Membagikan kartu kata sesuai urutan 

kelompok. 

2) Mengkondisikan siswa dalam kegiatan 

pembagian kartu kata. 

3) Menanggapi permasalahan siswa dalam 

membuat karangan. 

4) Memberikan waktu yang cukup bagi 

kelompok untuk berdiskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7) Membimbing 

pelaksanaan 

presentasi kelas 

1) Menentukan urutan presentasi kelas. 

2) Memberikan waktu yang cukup untuk 

presentasi setiap kelompok. 

 

 

 

 

3 
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3) Memberikan penguatan. 

4) Memberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

- 

 

 

8) Memberikan 

klarifikasi 

1) Memberikan penguatan. 

2) Memberikan umpan balik. 

3) Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya. 

4) Memberikan penghargaan pada setiap 

kelompok. 

 

 

 

 

 

- 

 

3 

9) Menutup 

pembelajaran 

1) Menyimpulkan materi pembelajaran. 

2) Memberikan soal evaluasi. 

3) Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

4) Memimpin berdoa. 

 

 

 

 

 

 

4 

Jumlah Skor 32 

 

Kategori: Sangat Baik 

Pedoman Penskoran 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang, 10 April 2013 

Observer, 

 

NIP 195702071977012004 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL 

CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

Nama SD  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester  : IV/2 

Nama Guru  : Nurul Walidaini 

Siklus  : 3 

Hari/tanggal  : Sabtu, 13 April 2013 

 

Petunjuk: 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor nampak dalam 

pembelajaran! 

2. Kriteria penskoran: 

4 : apabila 4 deskriptor tampak 

3 : apabila 3 deskriptor tampak 

2 : apabila 3 deskriptor tampak 

1 : apabila 1 deskriptor tampak 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012: 101) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

Indikator Deskriptor Check 

() 

Skor 

1) Membuka 

pembelajaran 

1) Menyiapkan media pembelajaran untuk 

menarik perhatian siswa. 

2) Melakukan apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Memberikan motivasi. 

 

 

 

 

 

 

4 

2) Menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

1) Menyampaikan materi sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 

2) Menguasai materi pembelajaran. 

 

 

 

4 
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3) Menjelaskan materi dengan bahasa 

Indonesia. 

4) Menjelaskan materi dengan runtut. 

 

 

 

 

3) Mempresentasikan 

cara menulis 

karangan 

menggunakan 

kata-kata kunci 

1) Menyampaikan penjelasan sederhana 

tentang karangan sederhana. 

2) Menyampaikan aturan membuat 

kalimat menggunakan kata kunci yang 

tersedia. 

3) Memberikan contoh cara membuat 

kalimat dari kata-kata kunci yang 

tersedia. 

4) Memberikan contoh cara merangkai 

kalimat menjadi sebuah karangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4) Membimbing 

siswa ke dalam 

kelompok 

heterogen 

1) Menentukan jumlah anggota untuk 

setiap kelompok. 

2) Menentukan anggota-anggota setiap 

kelompok. 

3) Menempatkan siswa ke dalam 

kelompok. 

4) Mengkondisikan siswa dalam kegiatan 

pembagian kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5) Menggunakan 

media kartu kata 

1) Menggunakan kartu kata yang menarik 

perhatian siswa. 

2) Penggunaan kartu kata dapat 

menjangkau semua siswa. 

3) Melibatkan siswa dalam penggunaan 

kartu kata. 

4) Menunjukkan cara membuat kalimat 

dengan menggunakan kartu kata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6) Membimbing 

siswa dalam 

berdiskusi 

1) Membagikan kartu kata sesuai urutan 

kelompok. 

2) Mengkondisikan siswa dalam kegiatan 

pembagian kartu kata. 

3) Menanggapi permasalahan siswa dalam 

membuat karangan. 

4) Memberikan waktu yang cukup bagi 

kelompok untuk berdiskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7) Membimbing 1) Menentukan urutan presentasi kelas.   
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pelaksanaan 

presentasi kelas 

2) Memberikan waktu yang cukup untuk 

presentasi setiap kelompok. 

3) Memberikan penguatan. 

4) Memberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

 

 

- 

 

 

3 

8) Memberikan 

klarifikasi 

1) Memberikan penguatan. 

2) Memberikan umpan balik. 

3) Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya. 

4) Memberikan penghargaan pada setiap 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9) Menutup 

pembelajaran 

1) Menyimpulkan materi pembelajaran. 

2) Memberikan soal evaluasi. 

3) Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

4) Memimpin berdoa. 

 

 

 

- 

 

 

3 

Jumlah Skor 34 

 

Kategori: Sangat Baik 

Pedoman Penskoran 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang, 13 April 2013 

Observer, 

 

NIP 195702071977012004 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 

No. Aspek yang diamati Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Membuka pembelajaran. 3 3 4 

2 Menyampaikan materi pembelajaran. 4 4 4 

3 Mempresentasikan cara menulis 

karangan menggunakan kata-kata kunci. 

4 4 4 

4 Membimbing siswa ke dalam kelompok 

heterogen. 

3 4 4 

5 Menggunakan media kartu kata. 2 3 4 

6 Membimbing siswa dalam berdiskusi. 2 4 4 

7 Membimbing pelaksanaan presentasi 

kelas. 

2 3 3 

8 Memberikan klarifikasi. 2 3 4 

9 Menutup pembelajaran. 3 4 3 

Jumlah Skor 25 32 34 

Kategori Baik Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

 

Kolaborator,      Peneliti, 

      

NIP 195702071977012004    NIM 1401409063 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

 

No. Nama Siswa 

Indikator yang ke Jumlah 

skor Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AW 2 2 2 2 4 2 2 1 2 19 Baik 

2 ACI 3 3 2 3 3 3 0 1 3 21 Baik 

3 AIP 2 2 2 2 4 2 3 1 2 20 Baik 

4 AN 3 2 2 3 4 2 3 1 3 23 Baik 

5 BAF 2 2 2 2 3 2 0 1 2 16 Cukup 

6 BWR 3 3 2 3 4 3 3 2 3 26 Baik 

7 DHA 2 2 2 2 4 3 3 2 3 23 Baik 

8 DK 2 2 2 2 3 2 0 1 2 16 Cukup 

9 DTA 2 2 2 3 4 2 0 1 2 18 Baik 

10 ENN 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 Baik 

11 EMDS 3 2 2 3 4 3 3 2 3 25 Baik 

12 GRS 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 Baik 

13 HAM 2 2 2 2 4 2 0 1 2 17 Cukup 

14 HAK 2 2 2 2 4 2 0 1 2 17 Cukup 

15 MP 3 2 2 3 4 3 3 2 3 25 Baik 

16 MS 3 2 2 3 4 3 3 2 3 25 Baik 

17 MHAN 2 2 2 2 4 3 2 2 2 21 Baik 

18 MNA 2 2 2 2 3 2 2 1 2 18 Baik 

19 NDAS 2 2 2 3 4 3 2 2 3 23 Baik 

20 PIW 2 2 2 2 4 2 0 1 2 17 Cukup 

21 QC 2 2 2 2 3 2 0 2 2 17 Cukup 

22 SKN 2 2 2 3 4 3 0 2 3 21 Baik 

23 SIY 2 3 2 3 4 3 3 2 3 25 Baik 

24 SAS 2 2 2 2 4 2 0 1 2 17 Cukup 

25 YO 2 2 2 2 4 2 0 1 2 17 Cukup 

Jumlah 56 53 50 60 93 60 36 37 60 505 

Baik Rata-rata 2.24 2.12 2 2.4 3.72 2.4 1.44 1.48 2.4 20.2 

 

 

 

 

Keterangan: 1= mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran; 2= 

menjawab pertanyaan; 3= memperhatikan penjelasan guru; 4= ketertiban 

dalam pembentukan kelompok; 5= berdiskusi dalam kelompok; 6= 

mempresentasikan hasil diskusi; 7= menanggapi hasil diskusi; 8= menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami; 9= mengerjakan evaluasi. 
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Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang, 8 April 2013 

Observer I,     Observer II, 

    

Bintari Wahyu S    M. Ali Masyhar 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

 

No. Nama Siswa 

Indikator yang ke Jumlah 

skor Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AW 3 2 2 2 4 3 2 1 3 22 Baik 

2 ACI 4 3 2 3 3 3 2 3 3 26 Baik 

3 AIP 3 2 2 2 4 3 3 1 2 22 Baik 

4 AN 3 3 2 3 4 2 3 2 3 25 Baik 

5 BAF 3 2 2 3 3 3 2 1 2 21 Baik 

6 BWR 4 3 2 3 4 3 3 3 3 28 

Sangat 

Baik 

7 DHA 3 3 2 2 4 3 3 2 3 25 Baik 

8 DK 3 2 2 3 3 2 3 1 2 21 Baik 

9 DTA 2 2 2 3 4 3 2 2 3 23 Baik 

10 ENN 3 2 2 2 3 2 2 3 2 21 Baik 

11 EMDS 3 3 2 3 4 3 3 3 3 27 Baik 

12 GRS 3 2 2 2 3 3 2 2 2 21 Baik 

13 HAM 2 2 2 3 4 2 2 2 2 21 Baik 

14 HAK 2 2 2 3 4 3 2 2 3 23 Baik 

15 MP 4 3 2 4 4 3 3 3 3 29 

Sangat 

Baik 

16 MS 4 3 2 4 4 4 3 3 3 30 

Sangat 

Baik 

17 MHAN 2 2 2 2 4 3 2 3 2 22 Baik 

18 MNA 2 2 2 3 3 3 2 2 3 22 Baik 

19 NDAS 2 3 2 4 4 3 2 3 3 26 Baik 

20 PIW 2 2 2 3 4 3 2 2 3 23 Baik 

21 QC 2 2 2 3 3 2 2 3 3 22 Baik 

22 SKN 4 3 2 3 4 3 2 2 3 26 Baik 

23 SIY 4 3 2 4 4 3 3 3 3 29 

Sangat 

Baik 

24 SAS 3 2 2 2 4 3 2 2 3 23 Baik 

25 YO 2 2 2 3 4 2 2 3 3 23 Baik 

Jumlah 72 60 50 72 93 70 59 57 68 601 

Baik Rata-rata 2.88 2.4 2 2.88 3.72 2.8 2.36 2.28 2.72 24.04 

 

 

 

Keterangan: 1= mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran; 2= 

menjawab pertanyaan; 3= memperhatikan penjelasan guru; 4= ketertiban 

dalam pembentukan kelompok; 5= berdiskusi dalam kelompok; 6= 

mempresentasikan hasil diskusi; 7= menanggapi hasil diskusi; 8= menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami; 9= mengerjakan evaluasi. 
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Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang, 10 April 2013 

Observer I,     Observer II, 

    

Bintari Wahyu S    M. Ali Masyhar 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

 

No. Nama Siswa 

Indikator yang ke Jumlah 

skor Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AW 3 2 2 4 4 4 2 2 4 27 Baik 

2 ACI 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30 Sangat Baik 

3 AIP 3 2 2 3 4 3 3 2 4 26 Baik 

4 AN 3 3 4 4 4 3 3 3 4 31 Sangat Baik 

5 BAF 3 2 2 3 3 4 2 2 3 24 Baik 

6 BWR 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 Sangat Baik 

7 DHA 3 4 3 4 4 3 3 2 4 30 Sangat Baik 

8 DK 3 2 2 3 3 3 3 1 3 23 Baik 

9 DTA 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31 Sangat Baik 

10 ENN 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 Baik 

11 EMDS 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 Sangat Baik 

12 GRS 3 2 2 3 3 3 3 2 3 24 Baik 

13 HAM 3 2 2 4 4 3 2 2 4 26 Baik 

14 HAK 3 3 2 4 4 4 2 2 4 28 Sangat Baik 

15 MP 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 Sangat Baik 

16 MS 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 Sangat Baik 

17 MHAN 3 2 3 4 4 3 4 2 4 29 Sangat Baik 

18 MNA 2 2 3 3 3 3 2 2 3 23 Baik 

19 NDAS 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 Sangat Baik 

20 PIW 3 2 4 4 4 3 3 2 4 29 Sangat Baik 

21 QC 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 Baik 

22 SKN 4 3 3 4 4 4 3 2 4 31 Sangat Baik 

23 SIY 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 Sangat Baik 

24 SAS 3 2 3 4 4 3 3 2 3 27 Baik 

25 YO 3 2 3 4 4 3 3 3 3 28 Sangat Baik 

Jumlah 83 65 70 93 93 86 75 61 91 717 

Sangat Baik Rata-rata 3.32 2.6 2.8 3.72 3.72 3.44 3 2.44 3.64 28.68 

 

 

 

 

Keterangan: 1= mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran; 2= 

menjawab pertanyaan; 3= memperhatikan penjelasan guru; 4= ketertiban 

dalam pembentukan kelompok; 5= berdiskusi dalam kelompok; 6= 

mempresentasikan hasil diskusi; 7= menanggapi hasil diskusi; 8= menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami; 9= mengerjakan evaluasi. 
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Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 27,5 Baik 

8,5 ≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang, 13 April 2013 

Observer I,     Observer II, 

     

Bintari Wahyu S    Aisyah Nurayati 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

(SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III) 

 

No. Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran. 

2,24 2,88 3,32 

2 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

2,12 2,4 2,6 

3 Memperhatikan penjelasan 

guru. 

2 2 2,8 

4 Ketertiban dalam 

pembentukan kelompok. 

2,4 2,88 3,72 

5 Berdiskusi dalam kelompok. 3,72 3,72 3,72 

6 Mempresentasikan hasil 

diskusi. 

2,4 2,8 3,44 

7 Menanggapi hasil diskusi. 1,44 2,36 3 

8 Menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami. 

1,48 2,28 2,44 

9 Mengerjakan evaluasi. 2,4 2,72 3,64 

Rata-rata skor 20,2 24,04 28,68 

Kategori Baik Baik Sangat Baik 

 

 

Kolaborator,      Peneliti, 
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NIP 195702071977012004    NIM 1401409063 

 

 

 

 

 

DATA HASIL KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA 

PRATINDAKAN 

 

No. Nama Siswa Skor Kualifikasi 

1 AW 60 Tidak Tuntas 

2 ACI 60 Tidak Tuntas 

3 AIP 55 Tidak Tuntas 

4 AN 65 Tuntas 

5 BAF 65 Tuntas 

6 BWR 65 Tuntas 

7 DHA 70 Tuntas 

8 DK 55 Tidak Tuntas 

9 DTA 55 Tidak Tuntas 

10 ENN 55 Tidak Tuntas 

11 EMDS 60 Tidak Tuntas 

12 GRS 60 Tidak Tuntas 

13 HAM 65 Tuntas 

14 HAK 60 Tidak Tuntas 

15 MP 65 Tuntas 

16 MS 65 Tuntas 

17 MHAN 60 Tidak Tuntas 

18 MNA 70 Tuntas 

19 NDAS 75 Tuntas 

20 PIW 60 Tidak Tuntas 

21 QC 65 Tuntas 

22 SKN 70 Tuntas 

23 SIY 50 Tidak Tuntas 

24 SAS 60 Tidak Tuntas 

25 YO 50 Tidak Tuntas 

Jumlah 1540 

Rata-rata 61,6 

Siswa Tuntas 11 

Siswa Tidak Tuntas 14 

Skor Tertinggi 70 
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Skor Terendah 50 

Persentase Ketuntasan 44% 

 

 

 

 

DATA HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA SISWA SIKLUS I 

 

No. Nama Siswa 

Indikator yang ke Jumlah 

Skor Kategori 1 2 3 4 5 

1 AW 0 3 3 2 2 10 Baik 

2 ACI 0 4 4 3 3 14 Baik 

3 AIP 0 4 3 4 3 14 Baik 

4 AN 0 4 3 4 4 15 Baik 

5 BAF 0 3 3 3 2 11 Baik 

6 BWR 0 3 4 4 3 14 Baik 

7 DHA 0 3 3 3 2 11 Baik 

8 DK 0 4 4 4 2 14 Baik 

9 DTA 0 4 3 4 3 14 Baik 

10 ENN 0 3 4 3 2 12 Baik 

11 EMDS 4 3 3 2 2 14 Baik 

12 GRS 0 3 4 3 3 13 Baik 

13 HAM 0 4 4 3 3 14 Baik 

14 HAK 0 4 3 4 3 14 Baik 

15 MP 0 4 4 4 2 14 Baik 

16 MS 0 4 4 3 3 14 Baik 

17 MHAN 0 3 4 4 3 14 Baik 

18 MNA 0 4 3 4 3 14 Baik 

19 NDAS 0 4 4 4 3 15 Baik 

20 PIW 0 3 4 4 3 14 Baik 

21 QC 0 3 3 2 2 10 Baik 

22 SKN 0 4 3 4 3 14 Baik 

23 SIY 0 4 4 4 3 15 Baik 

24 SAS 0 4 3 4 3 14 Baik 

25 YO 0 4 4 3 3 14 Baik 

Jumlah 4 90 88 86 68 336   

Baik Rata-rata 0.16 3.6 3.52 3.44 2.72 13.44 
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DATA HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA SISWA SIKLUS II 

 

No. Nama Siswa 

Indikator yang ke Jumlah 

Skor Kategori 1 2 3 4 5 

1 AW 2 3 3 2 2 12 Baik 

2 ACI 2 3 3 3 3 14 Baik 

3 AIP 2 3 3 3 3 14 Baik 

4 AN 3 3 3 3 3 15 Baik 

5 BAF 2 3 4 3 2 14 Baik 

6 BWR 2 3 4 3 3 15 Baik 

7 DHA 2 3 4 3 2 14 Baik 

8 DK 2 4 3 3 2 14 Baik 

9 DTA 2 3 3 3 3 14 Baik 

10 ENN 2 3 4 3 2 14 Baik 

11 EMDS 4 3 3 3 3 16 Sangat Baik 

12 GRS 3 3 3 3 2 14 Baik 

13 HAM 2 4 3 3 2 14 Baik 

14 HAK 3 3 3 2 3 14 Baik 

15 MP 2 4 4 3 2 15 Baik 

16 MS 3 4 2 3 2 14 Baik 

17 MHAN 3 2 2 4 3 14 Baik 

18 MNA 2 4 2 4 3 15 Baik 

19 NDAS 3 4 3 3 2 15 Baik 

20 PIW 2 3 4 2 3 14 Baik 

21 QC 2 3 3 2 2 12 Baik 

22 SKN 3 2 3 4 3 15 Baik 

23 SIY 3 3 3 3 3 15 Baik 

24 SAS 3 4 2 3 2 14 Baik 

25 YO 2 4 3 3 2 14 Baik 

Jumlah 61 81 77 74 62 355 

Baik Rata-rata 2.44 3.24 3.08 2.96 2.48 14.2 

 

Keterangan: 1= pemilihan judul; 2= kesesuaian kalimat dengan kata kunci 

yang ada; 3= kesesuaian isi karangan dengan tema; 4= penggunaan ejaan dan 

tanda baca; 5= kepaduan. 
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DATA HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA SISWA SIKLUS III 

 

No. Nama Siswa 

Indikator yang ke Jumlah 

Skor Kategori 1 2 3 4 5 

1 AW 3 3 3 2 3 14 Baik 

2 ACI 3 3 3 3 3 15 Baik 

3 AIP 2 3 3 3 3 14 Baik 

4 AN 3 3 3 3 3 15 Baik 

5 BAF 2 3 4 3 2 14 Baik 

6 BWR 3 3 4 3 3 16 Sangat Baik 

7 DHA 3 3 4 3 2 15 Baik 

8 DK 2 4 3 3 2 14 Baik 

9 DTA 2 3 3 3 3 14 Baik 

10 ENN 2 3 4 3 2 14 Baik 

11 EMDS 4 3 4 3 3 17 Sangat Baik 

12 GRS 3 3 3 3 2 14 Baik 

13 HAM 3 4 3 3 2 15 Baik 

14 HAK 3 3 3 2 3 14 Baik 

15 MP 2 4 4 3 2 15 Baik 

16 MS 3 4 2 3 2 14 Baik 

17 MHAN 3 2 2 4 3 14 Baik 

18 MNA 2 4 2 4 3 15 Baik 

19 NDAS 3 4 3 3 2 15 Baik 

20 PIW 2 3 4 2 3 14 Baik 

21 QC 3 3 4 2 2 14 Baik 

22 SKN 3 2 3 4 3 15 Baik 

23 SIY 3 3 3 3 3 15 Baik 

24 SAS 3 4 2 3 2 14 Baik 

25 YO 2 4 3 3 2 14 Baik 

Jumlah 67 81 79 74 63 364 

Baik Rata-rata 2.68 3.24 3.16 2.96 2.52 14.56 

 

Keterangan: 1= pemilihan judul; 2= kesesuaian kalimat dengan kata kunci 

yang ada; 3= kesesuaian isi karangan dengan tema; 4= penggunaan ejaan dan 

tanda baca; 5= kepaduan. 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA SISWA 

(SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III) 

 

No. Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Pemilihan judul 0,16 2,44 2,68 

2 Kesesuaian kalimat dengan 

kata kunci yang ada 

3,6 3,24 3,24 

3 Kesesuaian isi karangan 

dengan tema 

3,52 3,08 3,16 

4 Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 

3,44 2,96 2,96 

5 Kepaduan 2,72 2,48 2,52 

Rata-rata skor 13,44 14,2 14,56 

Kategori Baik Baik Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 1= pemilihan judul; 2= kesesuaian kalimat dengan kata kunci 

yang ada; 3= kesesuaian isi karangan dengan tema; 4= penggunaan ejaan dan 

tanda baca; 5= kepaduan. 
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REKAPITULASI HASIL TES KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 

SEDERHANA SISWA 

 

No. Nama 

Siswa 

Siklus 

I 

Kualifikasi Siklus 

II 

Kualifikasi Siklus 

III 

Kualifikasi 

1 AW 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

2 ACI 70 Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

3 AIP 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

4 AN 75 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

5 BAF 55 Tidak Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

6 BWR 70 Tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas 

7 DHA 55 Tidak Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

8 DK 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

9 DTA 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

10 ENN 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

11 EMDS 70 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 

12 GRS 65 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

13 HAM 70 Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

14 HAK 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

15 MP 70 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

16 MS 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

17 MHAN 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

18 MNA 70 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

19 NDAS 75 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

20 PIW 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

21 QC 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

22 SKN 70 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

23 SIY 75 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

24 SAS 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

25 YO 70 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

Jumlah 1680 1775 1820 

Rata-rata 67,2 71 72,8 

Siswa 

Tuntas 

20 23 25 

Siswa Tidak 

Tuntas 

5 2 0 

Skor 

Tertinggi 

75 80 85 

Skor 

Terendah 

50 60 70 

Persentase 

Ketuntasan 

80% 92% 100% 
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CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana melalui Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata Siklus I 

 

Nama Sekolah  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester : IV/II 

Hari/tanggal  : Senin, 8 April 2013 

 

Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. Guru mengecek kembali 

persiapan media untuk mengajar. Kemudian guru mengajak siswa berdoa sebelum 

memulai pembelajaran. Setelah itu, guru mengecek kehadiran siswa. 

Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi untuk mengantarkan siswa 

pada materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru memberi motivasi pada siswa 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

Pada kegiatan inti, guru membacakan sebuah karangan didepan kelas. 

Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi karangan yang dibacakan 

tadi. Setelah itu guru menyampaikan materi tentang penggunaan huruf kapital 

dalam menulis karangan. 

Kemudian siswa dibagi menjadi 5 kelompok, anggota kelompok sesuai 

dengan pertemuan sebelumnya. Hal ini membuat siswa lebih tenang ketika 

berpindah tempat duduk bersama kelompoknya, karena siswa tidak perlu mencari-

cari teman sekelompoknya lagi. Guru menampilkan kartu kata yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya. Kartu kata tersebut dipajang dipapan tulis agar seisi 

kelas dapat melihat. Kemudian guru menjelaskan tugas siswa, yaitu membuat 

karangan secara berkelompok menggunakan kata kunci yang sudah disediakan. 

Guru memberi contoh membuat kalimat menggunakan kata kunci yang ada. 

Selanjutnya guru memberi contoh dalam membuat karangan. 

Siswa mulai membuat karangan secara berkelompok. Guru membimbing 

setiap kelompok dalam berdiskusi. Setelah setiap kelompok selesai membuat 
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karangan, guru meminta setiap kelompok untuk membacakan karangannya 

didepan kelas. Guru memberi reward berupa tepuk tangan bagi kelompok yang 

telah membacakan karangannya. Setelah presentasi kelas selesai, siswa diminta 

kembali ke tempat duduk masing-masing. 

Setelah semua siswa berada ditempat duduk masing-masing, guru 

mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada pembelajaran tadi. Siswa 

mengerjakan evaluasi, yaitu membuat karangan secara individu menggunakan 

kata kunci yang telah disediakan. Setelah selesai, siswa mengumpulkan hasil 

karangannya pada guru. Guru menutup pembelajaran dengan menyampaikan 

topik yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru mengajak siswa 

untuk berdoa, kemudian mengucapkan salam. 

 

       Semarang, 8 April 2013 

       Observer, 
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CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana melalui Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata Siklus II 

 

Nama Sekolah  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester : IV/II 

Hari/tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

 

Pelaksanaan tindakan siklus II meliputi prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada prakegiatan pembelajaran, guru 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. Guru bertanya pada siswa, 

“Anak-anak sudah siap belajar?”. Kemudian siswa menjawab, “siap bu”. Guru 

mengecek kembali persiapan untuk mengajar, seperti media, materi serta lembar 

kerja kelompok. 

Pada kegiatan awal guru mengajak siswa mengingat kembali materi yang 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya serta memberikan apersepsi untuk 

mengantarkan siswa pada materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru memberi 

motivasi pada siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

Pada kegiatan inti, guru meminta salah satu siswa membacakan sebuah 

karangan. Guru memberikan tepuk tangan pada siswa yang berani membacakan 

karangan didepan kelas. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi 

karangan yang dibacakan tadi. Guru menyampaikan materi penggunaan tanda 

baca dalam karangan. 

Siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Agar suasana kondusif, anggota dari 

setiap kelompok sudah ditentukan oleh guru. Guru menampilkan kartu kata yang 

sudah dipersiapkan sebelumnya. Kartu kata tersebut dipajang dipapan tulis agar 

seisi kelas dapat melihat. Kemudian guru menjelaskan tugas siswa, yaitu membuat 

karangan secara berkelompok menggunakan kata kunci yang sudah disediakan. 

Guru memberi contoh membuat kalimat menggunakan kata kunci yang ada. 

Selanjutnya guru memberi contoh dalam membuat karangan. Guru membagikan 

kartu kata untuk setiap kelompok. Siswa mulai membuat karangan secara 



217 

 

 
 

berkelompok. Guru membimbing setiap kelompok dalam berdiskusi. Setelah 

setiap kelompok selesai membuat karangan, guru meminta setiap kelompok untuk 

membacakan karangannya didepan kelas. Kelompok lain diminta menanggapi 

presentasi. Pada akhir pelajaran akan dipilih kelompok yang paling aktif. Setelah 

presentasi kelas selesai, siswa diminta kembali ke tempat duduk masing-masing. 

Guru mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada pembelajaran 

tadi. Guru memilih kelompok yang paling aktif untuk diberikan hadiah atau 

reward. Kemudian guru memberikan evaluasi. Setelah itu guru menutup 

pembelajaran dengan menyampaikan topik yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. Guru mengajak siswa berdoa, kemudian mengucapkan salam. 

 

       Semarang, 10 April 2013 

       Observer, 
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CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana melalui Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata Siklus III 

 

Nama Sekolah  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/semester : IV/II 

Hari/tanggal  : Sabtu, 13 April 2013 

 

Pelaksanaan tindakan siklus III meliputi prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. Guru mengecek kembali 

persiapan media untuk mengajar. Setelah itu, guru mengecek kehadiran siswa. 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, 

guru memberi motivasi pada siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari 

ini. 

Pada kegiatan inti, guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 

sebuah karangan didepan kelas. Guru memberikan tepuk tangan pada siswa yang 

berani membacakan karangan didepan kelas. Siswa dan guru melakukan tanya 

jawab mengenai isi karangan yang dibacakan tadi. Guru mengajak siswa 

mengingat kembali materi tentang karangan yang pernah disampaikan 

sebelumnya. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, anggota kelompok sesuai dengan 

pertemuan sebelumnya. Hal ini membuat siswa lebih tenang ketika berpindah 

tempat duduk bersama kelompoknya, karena siswa tidak perlu mencari-cari teman 

sekelompoknya lagi. Guru menampilkan kartu kata yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. Kartu kata tersebut dipajang dipapan tulis agar seisi kelas dapat 

melihat. Kemudian guru menjelaskan tugas siswa, yaitu membuat karangan secara 

berkelompok menggunakan kata kunci yang sudah disediakan. Guru memberi 

contoh membuat kalimat menggunakan kata kunci yang ada. Selanjutnya guru 

memberi contoh dalam membuat karangan. Guru membagikan kartu kata untuk 

setiap kelompok. Siswa mulai membuat karangan secara berkelompok. Guru 
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membimbing setiap kelompok dalam berdiskusi. Setelah setiap kelompok selesai 

membuat karangan, guru meminta setiap kelompok untuk membacakan 

karangannya didepan kelas. Guru memberi reward berupa tepuk tangan bagi 

kelompok yang telah membacakan karangannya. Kelompok lain diminta 

menanggapi presentasi. Pada akhir pelajaran akan dipilih kelompok yang paling 

aktif. Setelah presentasi kelas selesai, siswa diminta kembali ke tempat duduk 

masing-masing. 

Setelah semua siswa berada ditempat duduk masing-masing, guru 

mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada pembelajaran tadi. Guru 

memilih kelompok yang paling aktif untuk diberikan hadiah atau reward. 

Kemudian siswa mengerjakan evaluasi, yaitu membuat karangan secara individu 

menggunakan kata kunci yang telah disediakan. Setelah selesai, siswa 

mengumpulkan hasil karangannya pada guru. Guru menutup pembelajaran 

mengajak siswa berdoa, kemudian mengucapkan salam. 

 

       Semarang, 13 April 2013 

       Observer, 
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LAMPIRAN 6 

HASIL MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA 

SISWA 

 

 

 

 

 

HASIL MENULIS KARANGAN SEDERHANA SISWA SIKLUS I 
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HASIL MENULIS KARANGAN SEDERHANA SISWA SIKLUS II 
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HASIL MENULIS KARANGAN SEDERHANA SISWA SIKLUS III 
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LAMPIRAN 7 

DOKUMENTASI 
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Guru melakukan apersepsi 

 

 

Siswa membacakan contoh karangan didepan kelas 

 

 

Guru memberikan contoh cara membuat karangan 
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Guru membimbing diskusi 

 

 

Siswa melakukan diskusi kelompok 

 

 

Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya 
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Siswa mengerjakan evaluasi 

 

 

Siswa dan guru mengulas kembali materi pembelajaran pada hari ini 

 


