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ABSTRAK 

 
Hermawan, Agus. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak 

melalui Pendekatan Kontekstual dengan Media Kartu Warna pada Siswa 

Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang. Sarjana Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Satu: Drs. Umar Samadhy, M.Pd. dan Pembimbing Dua: Drs. 

Sukardi, M.Pd. 355 halaman. 

  

 Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia 

memegang peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 

siswa serta merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang 

studi, baik secara lisan maupun tulis. Berdasarkan KTSP 2006, mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SD bertujuan agar siswa dapat: (1) berkomunikasi secara 

efektif dan efisien sesuai etika; (2) memahami dan bangga meggunakan bahasa 

Indonesia; (3) menggunakan Bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai 

tujuan; (4) meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional dan 

sosial; (5) memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus 

budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) 

menghargai dan membanggakan karya sastra Indonesia. 

Berdasarkan refleksi awal dalam pembelajaran menulis pantun anak, guru 

kesulitan dalam menentukan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi tersebut 

secara optimal. Aktivitas siswa dan keterampilan menulis pantun anak siswa juga 

rendah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan 

keterampilan menulis pantun anak pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 

Semarang?. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan meningkatkan keterampilan menulis pantun anak siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas empat 

siklus penelitian. Tahapan tiap siklus adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Subjek peneltian adalah guru dan siswa kelas IVB SDN Sampangan 

01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. 

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitiatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru mencapai kategori sangat 

baik dan dinyatakan tuntas. Aktivitas siswa juga dapat mencapai kategori baik dan 

dinyatakan tuntas. Ketuntasan belajar klasikal siswa dalam menulis pantun anak 

prasiklus 31,25%, meningkat pada siklus satu menjadi 62,5%, 68,8% pada siklus 

dua, 75% pada siklus tiga, dan 90,6% pada siklus empat. 

Simpulan penelitian ini adalah pendekatan kontekstual dengan media kartu 

warna dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 

menulis pantun anak siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang. Saran bagi 

siswa agar lebih rajin belajar. Saran bagi guru untuk meningkatkan kemampuan 

pengelolaan pembelajaran. 

 

Kata kunci: Keterampilan Menulis Pantun Anak, Pendekatan Kontekstual, Media 

Kartu Warna 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tingkat Sekolah 

Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 untuk satuan 

pendidikan SD atau MI menyebutkan bahwa mempelajari Bahasa Indonesia dapat 

bermanfaat untuk mengembangkan semua aspek pada diri siswa, baik intelektual, 

sosial, maupun emosional, dan merupakan penunjang dalam mempelajari semua 

bidang studi. Siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik dan benar 

baik secara lisan maupun tulis. 

Selanjutnya, SK mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal bagi siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia 

(Depdiknas 2006: 317). SK ini merupakan dasar bagi siswa untuk memahami dan 

merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. Melalui SK mata pelajaran 

Bahasa Indonesia diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi diri sesuai 

kemampuan, kebutuhan, minat dan bakatnya, serta siswa dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri 

melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang guru. 

Terdapat empat ruang lingkup dalam aspek kebahasaan, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, menulis (Depdiknas 2006: 318). Empat aspek kebahasaan 
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tersebut saling mendukung dalam upaya mengembangkan keterampilan berbahasa 

seseorang. Hal tersebut diperkuat oleh Doyin, dkk. (2002: 5-7) yang berpendapat 

bahwa bahasa sebagai suatu keterampilan didalamnya akan meliputi keterampilan 

menyimak, berbicara,  membaca, dan menulis. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling sulit dikuasai. 

Keterampilan menulis membutuhkan kemampuan berpikir hingga tingkat tinggi 

serta membutuhkan penguasaan berbagai unsur kebahasaan yang akan digunakan 

dalam menulis. Menurut pendapat Tarigan (2008: 3-4) keterampilan menulis yaitu 

keterampilan yang produktif dan ekspresif. Siswa harus terampil memanfaatkan 

struktur bahasa, kosakata, dan grafologi. Keterampilan menulis dapat berkembang 

dengan baik melalui pembiasaan. Siswa di setiap jenjang pendidikan formal wajib 

menguasai keterampilan ini, baik berupa karya sastra maupun karya nonsastra. 

Menurut Suparno dan Yunus (2010: 1.4) seseorang tidak suka menulis karena 

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

tahu bagaimana caranya menulis dan membuat suatu karya dalam bentuk tulisan. 

Permasalahan tersebut yang mempengaruhi kurangnya minat dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran menulis, terutama dalam menulis karya sastra. Karya sastra 

membutuhkan imajinasi yang tinggi sehingga ketika minat dan motivasi menulis 

sastra rendah, maka hasilnya juga akan kurang optimal. 

Kompetensi menulis pantun anak merupakan bagian dari KD menulis yang 

harus dikuasai siswa jenjang SD kelas empat pada semester dua tahun pelajaran 

2012-2013. Materi pokok dari KD menulis pantun adalah menulis pantun anak 

yang menarik tentang berbagai tema sesuai dengan ciri-ciri pantun (Depdiknas 
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2006: 326). Siswa kelas IV SD harus menguasai keterampilan menulis dengan 

baik dalam rangka memenuhi KD tersebut. Untuk dapat mencapai kualifikasi 

baik, guru yang bertanggung jawab untuk membimbing siswa melalui kegiatan 

pembelajaran yang tepat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline pantun adalah 

puisi Indonesia. Pantun terdiri dari empat baris, bersajak a-b-a-b, tiap baris 

biasanya terdiri atas 4 kata, baris pertama dan kedua untuk sampiran, baris ketiga 

dan keempat merupakan isi. Kemudian, menurut Asrifin (2008: 22) pantun 

merupakan bentuk puisi lama, asli berasal dari Indonesia dan merupakan jenis 

puisi tertua. Sedangkan menurut Rizal (2010: 11):  

Pantun diambil dari bentuk Bahasa Jawa krama (kromo) yang 

berasal dari kata, ”pari atau parian”, yang dalam bahasa 

Sansekerta berarti paribahasa dan dalam Bahasa Indonesia 

menjadi peribahasa. Kata “pantun” kemudian dijadikan bentuk 

krama kata “pari”’ yang mempunyai akar kata “rik” atau“rit” 

yang mengandung arti menyusun atau mengatur. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pantun 

merupakan karya sastra yang termasuk dalam bentuk puisi lama, asli Indonesia 

yang berarti menyusun suatu perumpamaan. Pantun terdiri dari empat baris yang 

bersajak a-b-a-b, setiap baris biasanya terdiri atas empat kata, baris pertama dan 

kedua untuk sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 

Penelitian Depdiknas (2007: 9) menemukan masih terdapat permasalahan 

pelaksanaan standar isi mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD. Permasalahan 

tersebut yaitu: (a) guru masih kesulitan dalam menentukan kegiatan belajar 

mengajar yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar; (b) masih banyak guru 

yang belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi; (c) guru belum 
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menggunakan media pembelajaran yang menarik minat siswa. Permasalahan 

tersebut yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar berlangsung kurang 

optimal dan hasil belajar siswa masih rendah. 

Temuan seperti di atas juga terjadi di SDN Sampangan 01 Semarang. 

Berdasarkan refleksi awal bersama kolaborator, pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam kompetensi keterampilan menulis pantun anak masih belum optimal. Guru 

masih kesulitan dalam menentukan kegiatan belajar mengajar yang tepat untuk 

mencapai KD tersebut. Guru juga masih belum menggunakan variasi metode 

pembelajaran, guru cenderung menjelaskan materi kemudian menugaskan siswa 

untuk langsung menulis pantun anak tanpa menggunakan media yang menarik dan 

mengoptimalkan keaktivan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru 

juga belum menggunakan media pendukung maupun sumber belajar yang dekat 

dengan pengalaman siswa. Kondisi tersebut mengakibatkan minat, motivasi dan 

keterampilan menulis menulis pantun anak pada siswa kelas IVB termasuk masih 

rendah. 

Temuan-temuan di atas didukung dengan hasil analisis data pengambilan 

skor pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam pembelajaran menulis pantun 

anak sebelum dilakukan tindakan, sebanyak 21 siswa dari 32 siswa memiliki skor 

di bawah KKM yaitu 60, dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 10, rata-rata 

kelas 53,28 serta persentase ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 31,25%. 

Ketika pembelajaran, siswa masih cenderung pasif dan kurang antusias mengikuti 

pelajaran, terlihat beberapa perilaku menyimpang siswa, seperti siswa tidak fokus. 

Kondisi tersebut memerlukan perbaikan pembelajaran yang lebih inovatif. 
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Hasil diskusi peneliti dengan kolaborator, untuk memecahkan masalah 

dalam proses pembelajaran menulis pantun anak pada siswa kelas IVB, peneliti 

menetapkan pemecahan masalah yaitu pendekatan kontekstual dengan media 

kartu warna. Menurut Sanjaya (2011: 255) pendekatan kontekstual merupakan 

strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara 

penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata sehari-hari sehingga mendorong siswa untuk 

dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

Selanjutnya, kartu dalam KBBI offline adalah kertas tebal yang berbentuk 

persegi panjang. Sedangkan warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya 

yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Dapat disimpulkan bahwa 

media kartu warna merupakan media berupa kartu dengan bentuk persegi panjang 

yang dibuat menggunakan kertas tebal berwarna. Melalui pendekatan kontekstual 

dengan media kartu warna akan menciptakan pembelajaran yang berhubungan 

dengan pengalaman dan lingkungan siswa sehari-hari sehingga siswa akan lebih 

mudah dalam memahami materi. Pembelajaran juga akan berlangsung lebih 

bervariasi sehingga menarik keaktivan dan minat belajar siswa. Pembelajaran ini 

akan menggunakan sistem adu cepat dalam diskusi. Dengan bimbingan dari guru, 

kegiatan tersebut akan menciptakan persaingan positif antar kelompok.  

Berdasarkan kajian data dalam latar belakang masalah, kemudian peneliti 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul, ”Peningkatan Keterampilan 

Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual dengan Media Kartu 

Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang.” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

Berikut ini rumusan masalah dan pemecahan masalah dalam penelitian ini: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan 

permasalahan umum yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis 

pantun anak pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang? 

Rumusan masalah umum tersebut dapat dirinci sebagai berikut:  

a. Apakah melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna dapat 

meningkatkan keterampilan guru kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

dalam pembelajaran menulis pantun anak? 

b. Apakah melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang dalam 

pembelajaran menulis pantun anak? 

c. Apakah melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna dapat 

meningkatkan keterampilan siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

dalam kompetensi menulis pantun anak? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Alternatif pemecahan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti bersama 

kolaborator yaitu pendekatan kontekstual dengan media kartu warna. Pendekatan 

kontekstual merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses 

keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari 

dan menghubungkannya dengan situasi kehidupannya sehingga mendorong siswa 

untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka (Sanjaya 2011: 255). 
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Trianto (2012: 111) menyebutkan langkah-langkah pembelajaran dalam 

pendekatan kontekstual sebagai berikut: 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan dan membangun sendiri pengetahuan barunya; 

b. Laksanakan kegiatan inkuiri untuk semua topik; 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya; 

d. Hadirkan model sebagai contoh; 

e. Lakukan refleksi di akhir pertemuan; 

f. Lakukan penilaian sebenarnya. 

Proses pembelajaran menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual 

menggunakan media pendukung berupa media kartu warna. Media ini bertujuan 

untuk menarik minat dan keaktivan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran akan 

berlangsung menarik dan menyenangkan bagi siswa yaitu dengan cara adu cepat 

menyusun media kartu warna dengan berbeda warna tiap siklus serta adu cepat 

dan tepat dalam diskusi LKS antar kelompok. Hal tersebut akan menimbulkan 

persaingan antar kelompok. Dengan bimbingan guru, persaingan tersebut akan 

berlangsung secara positif. 

Berikut ini langkah-langkah pembelajaran menulis pantun anak melalui 

pendekatan kontekstual dengan media kartu warna: 

a. Membuka pelajaran; 

b. Membentuk kelompok diskusi; 

c. Membagikan media kartu warna dan LKS; 

d. Mengurutkan media kartu warna; 
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e. Mendemonstrasikan hasil pengurutan media kartu warna; 

f. Mendiskusikan LKS; 

g. Mendemonstrasikan hasil diskusi LKS; 

h. Menyimpulkan hasil diskusi; 

i. Mengerjakan evaluasi; 

j. Menutup pelajaran. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berikut ini uraian tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang 

telah dipaparkan: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis 

pantun anak pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang dengan 

ketuntasan belajar klasikal minimal sebesar 75%. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah (a) mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis pantun anak melalui pendekatan 

kontekstual dengan media kartu warna pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 

Semarang; (b) mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna 

pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang; serta (c) meningkatkan 

keterampilan menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan media 

kartu warna pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoretis dan 

praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah (a) sebagai fakta tentang penerapan 

pendekatan kontekstual dengan media kartu warna terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan menulis pantun anak pada siswa kelas IV SD; (b) sebagai referensi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keterampilan menulis pantun anak 

untuk siswa SD. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini diantaranya: 

1.4.2.1 Manfaat untuk Guru 

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengalaman dan rujukan guru dalam (a) 

merancang skenario pembelajaran yang efektif, menarik dan mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran menulis pantun anak; (b) memilih dan menerapkan metode 

pembelajaran yang bervariasi sesuai kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum; 

(c) mengembangkan delapan keterampilan dasar mengajar untuk dapat mencapai 

profesionalisme guru. 

1.4.2.2 Manfaat untuk Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk (a) meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa serta dapat meningkatkan keaktivan siswa pada kegiatan 

pembelajaran di kelas; (b) menambah pengetahuan dan membantu siswa dalam 

meningkatkan keterampilan menulis pantun anak. 
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1.4.2.3 Manfaat untuk Sekolah 

 Penelitian ini bermanfaat bagi sekolah untuk (a) menumbuhkan kerjasama 

positif antar guru sehingga berdampak positif pada kualitas pembelajaran sekolah; 

(b) memberikan sumbangan dan informasi yang berharga dalam rangka perbaikan 

pembelajaran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

Kajian teori merupakan kumpulan acuan teori dari berbagai sumber ilmiah 

yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu: hakikat belajar, 

hakikat pembelajaran, pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, hakikat 

keterampilan berbahasa, keterampilan menulis sebagai keterampilan berbahasa, 

hakikat sastra anak, hakikat pantun, hakikat pendekatan kontekstual, dan hakikat 

media pembelajaran, serta tinjauan tentang kartu warna. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Hakikat belajar dalam penelitian ini membahas tentang pengertian belajar 

dan prinsip belajar. 

2.1.1.1  Pengertian Belajar 

Berikut ini pengertian belajar dari beberapa ahli, diantaranya: 

a. Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan dengan cara membaca dan 

menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang memandu perilaku pada 

masa yang akan datang (Winataputra 2008: 1.4). 

b. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia atau perubahan kapabilitas 

yang bersifat relatif permanen sebagai hasil pengalaman. Belajar merupakan 

proses yang terus-menerus dari berbagai pengalaman (Santosa 2008: 1.7). 

c. Belajar merupakan perubahan kecakapan manusia yang berlangsung selama 

periode waktu tertentu  (Rifa’i dan Anni 2011: 82).  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan perilaku individu yang bersifat relatif permanen sebagai hasil 

dari pengalaman yang dilakukan secara terus-menerus selama periode tertentu. 

Hasil belajar itu memberikan pengetahuan baru, serta mengantarkannya menjadi 

manusia yang mandiri dan dewasa. 

2.1.1.2 Prinsip Belajar 

Belajar yang tepat juga memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. 

Ketika prinsip-prinsip belajar tersebut dapat tercapai dengan baik, maka akan 

menunjang pencapaian hasil belajar yang optimal. Prinsip-prinsip belajar tersebut 

menurut Suprijono (2012: 4-5) yaitu: 

a. Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Hasil belajar tersebut 

memiliki ciri-ciri, diantaranya: (1) sebagai hasil tindakan rasional instrumental 

yaitu perubahan yang disadari; (2) berkesinambungan dengan perilaku lainnya; 

(3) fungsional, bermanfaat sebagai bekal hidup; (4) positif atau berakumulasi; 

(5) aktif sebagai rencana yang direncanakan dan dilakukan; (6) permanen atau 

tetap; (7) bertujuan atau terarah; (8) mencakup keseluruhan potensi manusia. 

b. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. 

c. Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya merupakan 

hasil dari interaksi antara siswa dengan lingkungannya. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Hakikat pembelajaran membahas tentang pengertian pembelajaran, faktor 

yang mempengaruhi pembelajaran, dan kualitas pembelajaran. 
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2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Berikut ini pengertian pembelajaran dari beberapa ahli, diantaranya: 

a. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi siswa dengan pendidik dan dengan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Pasal 1 Butir 20 UU Nomor 20 

Tahun 2003). 

b. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang oleh guru untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar siswa (Winataputra 2008: 1.19). 

c. Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan interaksi dua arah antara guru dan siswa dimana 

dapat terjadi komunikasi antara keduanya untuk menuju tujuan pembelajaran 

(Trianto 2012: 17). 

d. Pembelajaran merupakan suatu proses membelajarkan siswa, direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran 

secara efektif dan efisien (Komalasari 2011: 3). 

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian pembelajaran adalah usaha sadar 

dari seorang guru untuk mengarahkan siswa pada pencapaian tujuan belajar yang 

optimal sesuai dengan kegiatan belajar yang dirancang dengan kreatif oleh guru 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

sampai kegiatan evaluasi pembelajaran. 

2.1.2.2 Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran diantaranya faktor guru, 

siswa, sarana dan prasarana, serta faktor lingkungan (Sanjaya 2011: 52-57). 
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2.1.2.2.1 Faktor Guru 

Faktor guru dalam proses pembelajaran memegang peranan yang sangat 

penting. Guru berperan sebagai contoh dan pengelola pembelajaran. 

2.1.2.2.2  Faktor Siswa 

Siswa adalah organisme yang unik dan berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Perkembangan tersebut mencakup perkembangan pada seluruh 

aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan tiap siswa 

tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan 

siswa yang tidak sama, disamping karakteristik lain yang melekat pada diri siswa. 

Proses belajar akan menghasilkan hasil belajar pada setiap diri pelaku 

belajar sebagai hasil dari pengalaman. Siswa yang memiliki karakteristik dan 

kemampuan yang berbeda-beda akan menyebabkan hasil belajar yang berbeda 

pula. Rifa’i dan Anni (2011: 96-97) menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah kondisi yang mempengaruhi belajar dari dalam diri 

siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik dan psikis, sedangkan kondisi 

sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah kondisi yang mempengaruhi belajar berasal dari 

luar diri siswa, misalnya lingkungan. Kondisi eksternal mencakup variasi dan 

tingkat kesulitan materi belajar yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat. 
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2.1.2.2.3 Faktor Sarana dan Prasarana 

 Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancaran proses pembelajaran. Sarana yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah media kartu warna dan perlengkapan kelas. Sedangkan prasarana adalah 

segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran. Prasarana dalam penelitian ini adalah keadaan ruang kelas. 

2.1.2.2.4 Faktor Lingkungan 

Terdapat dua faktor lingkungan yang mempengaruhi pada proses sistem 

pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial-psikologis. 

Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Sedangkan faktor iklim sosial-psikologis adalah keharmonisan 

yang berdampak pada motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem, dalam prosesnya 

dipengaruhi oleh keadaan guru, siswa, sarana dan prasarana, serta lingkungan 

sekolah. Dengan kondisi yang baik dari faktor-faktor tersebut akan mewujudkan 

keefektifan proses pembelajaran yang dilaksanakan dan keoptimalan hasil belajar. 

2.1.2.3 Kualitas Pembelajaran  

Menurut Hamalik (2008: 171-172) pengajaran efektif adalah pengajaran 

yang menyediakan kesempatan siswa untuk belajar dengan menemukan sendiri 

pengetahuannya. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia offline berarti 

usaha yang dapat membawa keberhasilan. Keberhasilan yang dimaksud adalah 

keberhasilan dalam aspek optimalisasi komponen-komponen pembelajaran. Dapat 
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disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah keefektifan tingkat pencapaian 

proses dan hasil dari pembelajaran yang didukung dari berhasilnya optimalisasi 

pencapaian komponen-komponen pembelajaran yang telah dirancang oleh guru 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Menurut Depdiknas (2004: 8-10) indikator untuk mencapai suatu kualitas 

pembelajaran yang baik, dapat meliputi perilaku pendidik, perilaku siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, 

dan sistem pembelajaran. Penelitian ini menetapkan batasan indikator pengamatan 

tercapainya kualitas pembelajaran sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, yaitu: (1) perilaku pendidik, yaitu keterampilan guru dalam mengajar 

keterampilan menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan media 

kartu warna; (2) perilaku siswa, yaitu aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna; dan (3) 

hasil belajar siswa yaitu keterampilan menulis pantun anak melalui pendekatan 

kontekstual dengan media kartu warna. 

Berikut ini uraian dari indikator kualitas pembelajaran yang ditetapkan 

peneliti dalam penelitian ini: 

2.1.2.3.1 Keterampilan Guru 

Mulyasa (2011: 69) menyatakan keterampilan guru dalam mengajar 

merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari 

berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. Seorang guru harus 

mempunyai berbagai keterampilan yang akan mendukungnya dalam mengajar 

siswa. Depdiknas (2008: 26-34) menguraikan delapan indikator abilitas guru 
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Abilitas guru adalah karakteristik umum dari seorang guru yang berhubungan 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. 

Abilitas seorang guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui 

delapan keterampilan mengajar, yaitu: 

a. Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran memainkan peranan 

penting. Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik memberikan 

pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu: (1) 

meningkatkan pastisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran; (2) membangkitkan 

minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pembahasan; (3) mengembangkan pola 

pikir dan cara belajar aktif dari siswa; (4) menuntun proses berpikir siswa;  (5) 

memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

b. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Penguatan adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal (diungkapkan 

dengan kata-kata langsung seperti: bagus, pintar, ya, betul, tepat sekali), maupun 

nonverbal (biasanya dilakukan dengan gerak, isyarat, pendekatan) merupakan 

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang 

bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (feedback) bagi siswa 

atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan atau koreksi. Reinforcement 

dapat berarti juga respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut 

dimaksudkan untuk membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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Berikut empat cara memberikan penguatan, diantaranya: (1) penguatan 

kepada pribadi tertentu; (2) penguatan kepada kelompok siswa; (3) pemberian 

penguatan dengan cara segera; (4) variasi dalam penggunaan. Variasi dalam 

memberikan penguatan akan menghindarkan terjadi kebosanan pada diri siswa. 

Penguatan tersebut justru akan memotivasi siswa untuk lebih berperilaku positif 

dalam pembelajaran sehingga siswa akan dengan senang dan termotivasi untuk 

mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. 

c. Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 

pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kejenuhan siswa, sehingga dalam 

situasi belajar mengajar, siswa menunjukkan ketekunan dan antusiasme. Tujuan 

dan manfaat variation skills adalah (1) menimbulkan dan meningkatkan perhatian 

siswa kepada pembelajaran; (2) memberikan kesempatan berkembangnya bakat 

yang dimiliki siswa; (3) memupuk tingkah laku positif siswa; (4) memberi 

kesempatan siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenangi. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengadakan 

variasi bermanfaat untuk menarik dan mengkondisikan siswa tetap fokus pada 

pembelajaran. Macam-macam variasi dalam penelitian ini misalnya: variasi suara, 

variasi gerakan, variasi reward, sentuhan, mimik wajah. 

d. Keterampilan Menjelaskan (Explaning Skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan yang satu dengan lainnya. Penjelasan yang diberikan guru harus dapat 



19 

 

 
 

dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus menggunakan kata-kata yang 

maknanya diketahui oleh siswa. 

e. Keterampilan Membuka & Menutup Pelajaran (Set Induction & Closure Skills) 

Membuka pelajaran (set induction) adalah usaha yang dilakukan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi siswa agar mental 

maupun perhatiannya terpusat pada materi yang dipelajarinya. Menutup pelajaran 

(closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran, dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa 

yang telah dipelajari oleh siswa dan mengetahui tingkat pencapaian siswa pada 

materi yang diajarkan. 

Kegiatan yang dilakukan guru dalam membuka pelajaran diantaranya: (1) 

menarik perhatian siswa, diantaranya adalah gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran atau pola interaksi yang bervariasi; (2) menimbulkan motivasi, 

disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu; (3) memberi 

acuan, misalnya mengemukakan tujuan pembelajaran; (4) memberikan apersepsi. 

Sedangkan kegiatan menutup pelajaran diantaranya adalah: (1) menyimpulkan 

hasil pembelajaran; (2) melakukan evaluasi hasil belajar; (3) memberi tindak 

lanjut pembelajaran berupa tugas; (4) memotivasi siswa. 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur, melibatkan sekelompok 

siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau 

informasi, pengambilan kesimpulan dan pemacahan masalah. Siswa berdiskusi 
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dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru untuk berbagi 

informasi, pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasi guru dalam membimbing diskusi 

kelompok kecil diantaranya: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan 

topik diskusi; (2) memperjelas masalah; (3) menganalisis pandangan siswa; (4) 

meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menantang, memberi contoh dengan tepat, dan memberikan waktu untuk berpikir; 

(4) memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. (5) menutup diskusi. 

g. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk dapat menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa yang 

memindahkan perhatian kelas dan memberikan pujian pada sikap positif siswa. 

h. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pembelajaran ini dilaksanakan untuk membimbing kelompok kecil dan 

untuk perseorangan. Komponen-komponen yang perlu dikuasi guru berkenaan 

dengan pembelajaran perseorangan ini diantaranya: (1) keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan 

membimbing belajar; (4) keterampilan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Berikut ini indikator keterampilan guru dalam penelitian ini: 

(1) Mempersiapkan Siswa Menerima Pelajaran 

Indikator tersebut termasuk keterampilan guru dalam membuka pelajaran. 

Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah membimbing siswa untuk berdoa, me- 
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lakukan presensi siswa, memusatkan perhatian siswa, dan menyiapkan media. 

(2) Membuka Pelajaran 

Indikator membuka pelajaran memerlukan keterampilan guru yang baik. 

Kegiatan yang dilaksanakan guru adalah menarik perhatian siswa, menimbulkan 

motivasi belajar pada diri siswa, memberikan apersepsi sesuai materi yang akan 

dipelajari, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(3) Membagi Siswa Menjadi 8 Kelompok Diskusi 

Indikator ini merupakan penerapan keterampilan guru dalam membimbing 

diskusi kelompok kecil. Kegiatan yang dilakukan guru adalah membagi menjadi 

delapan kelompok secara heterogen,  

(4) Membagikan Media Kartu Warna dan LKS 

Indikator ini merupakan bagian dari keterampilan guru dalam menjelaskan 

dan membimbing diskusi kelompok kecil. Kegiatan yang dilakukan guru adalah 

membagikan dengan teliti, menjelaskan cara mengisi data pada LKS, menjelaskan 

cara penggunaan media, dan menjelaskan aturan diskusi. 

(5) Membimbing Diskusi Siswa 

Indikator ini merupakan bagian keterampilan guru dalam membimbing 

diskusi kelompok kecil. Kegiatan guru yaitu mengawasi proses diskusi, 

berkeliling pada tiap kelompok, membimbing kesulitan, memberi batas waktu. 

(6) Membimbing Siswa dalam Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini merupakan penerapan dari keterampilan mengelola kelas. 

Kegiatan yang dilakukan guru adalah memberi perhatian pada seluruh siswa, 
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memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk demonstrasi yang jelas, serta 

menegur siswa jika melakukan tindakan menyimpang. 

(7) Memberi Penguatan 

Indikator ini merupakan bagian dari keterampilan guru dalam memberi 

penguatan. Kegiatan yang dilakukan guru adalah memberi penguatan pada siswa 

tertentu, memberi penguatan pada kelompok, kesegeraan penguatan, dan variasi 

penguatan. Variasi tersebut bisa berupa pemberian jenis variasi, baik bersifat 

verbal maupun nonverbal. 

(8) Membimbing Siswa dalam Penyimpulan Materi 

Indikator ini merupakan bagian dari keterampilan guru dalam menutup 

pelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru adalah memberi kesempatan siswa untuk 

aktif menyimpulkan, memberi kesempatan bertanya, memperhatikan waktu serta 

ketepatan hasil penyimpulan. 

(9)  Membimbing Siswa dalam Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini merupakan bagian dari keterampilan guru dalam menutup 

pelajaran. Kegiatan guru adalah menjelaskan aturan mengerjakan soal, mengawasi 

siswa, menjelaskan maksud soal, dan memberi batas waktu. 

(10)  Menutup Pelajaran 

Kegiatan yang dilakukan guru adalah memberi info materi selanjutnya, 

memberi motivasi siswa, memberi penugasan, dan mengucapkan salam 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru 

sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran akan bermakna 

dan efektif jika guru mampu menguasai dan menerapkan keterampilan tersebut 
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kedalam proses pembelajaran dengan baik. Guru juga harus memperhatikan 

kualitas setiap komponen pembelajaran yang ada. Hal tersebut akan mendukung 

pencapaian materi secara optimal dan memaksimalkan kemampuan kognitif, 

kemampuan afektif serta kemampuan psikomotorik siswa. 

2.1.2.3.2 Aktivitas Siswa 

Hamalik (2008: 171-172) menyatakan pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan siswa belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Asas aktivitas lebih ditonjolkan melalui suatu program unit 

activity, sehingga kegiatan belajar siswa menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan 

hasil belajar yang lebih memadai. Hamalik (2008: 172-173) menyimpulkan 

delapan kegiatan belajar, yaitu: 

a. Kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja; 

b. Kegiatan lisan, meliputi: mengemukakan fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran; 

c. Kegiatan mendengarkan meliputi: kegiatan mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan radio; 

d. Kegiatan menulis, meliputi: menulis cerita, mengerjakan tes, dan mengisi 

angket; 

e. Kegiatan menggambar, meliputi: menggambar, membuat grafik, chart, tabel, 

diagram, pola; 

f. Kegiatan metrik, meliputi melakukan kegiatan percobaan, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan; 
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g. Kegiatan mental, meliputi: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor, melihat hubungan, dan membuat keputusan; 

h. Kegiatan emosional, meliputi: minat, membedakan, berani, tenang. 

Berikut ini indikator aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menulis 

pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna: 

a. Siswa Mempersiapkan Diri Menerima Pelajaran 

Kegiatan yang dilakukan siswa yaitu tidak terlambat memasuki kelas, 

menempati tempat duduk, menyiapkan buku dan alat tulis, serta fokus pada guru. 

b. Siswa Menanggapi Apersepsi Guru 

Indikator ini merupakan penerapan dari kegiatan emosional, kegiatan lisan, 

mendengarkan, dan visual. Kegiatan yang dilakukan siswa adalah menanggapi 

apersepsi dengan tepat, suara jelas dan lantang, memperhatikan penjelasan guru, 

dan bertanya jika belum paham. 

c. Siswa Memperhatikan Tujuan Pembelajaran  

Indikator ini merupakan penerapan dari kegiatan mendengarkan dan lisan. 

Kegiatan yang dilakukan siswa adalah fokus pada guru, memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru, mencatat tujuan pembelajaran, dan 

bertanya jika belum paham. 

d. Siswa Tertib ketika Guru Membagi Kelompok Diskusi 

Indikator ini merupakan penerapan dari kegiatan mendengarkan dan 

emosional. kegiatan yang dilakukan siswa adalah bersedia dibagi oleh guru, tertib 

ketika sedang berkelompok, aktif dalam menunjuk ketua kelompok, serta tidak 

mengganggu kelompok lain. 
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e. Siswa Aktif Berdiskusi dengan Kelompoknya 

Indikator ini merupakan penerapan kegiatan emosional, mendengarkan, 

lisan, menulis dan visual. Kegiatan yang dilakukan siswa adalah aktif berdiskusi, 

berkelompok dengan tertib, berpendapat dengan tepat, menjelaskan kepada teman 

yang belum paham. 

f. Siswa Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini merupakan penerapan dari kegiatan lisan, mental, visual, 

mendengarkan, dan emosional. Kegiatan yang dilakukan siswa adalah berani 

mewakili kelompok maju ke depan kelas, ketepatan jawaban hasil diskusi, 

jawaban yang dibacakan sesuai hasil diskusi kelompok. 

g. Siswa Menanggapi Hasil Diskusi Kelompok Lain 

Indikator ini merupakan penerapan dari kegiatan emosional, mental, lisan, 

visual, dan mendengarkan. Kegiatan siswa adalah keberanian berpendapat, suara 

jelas dan lantang, mengangkat tangan, serta ketepatan tanggapan. 

h. Siswa Aktif dalam Membuat Simpulan 

Indikator ini merupakan penerapan dari kegiatan emosional, visual, dan 

lisan. Kegiatan yang dilakukan siswa adalah Kegiatan yang dilakukan siswa 

adalah ikut serta berpendapat, ketepatan simpulan, memperbaiki hasil diskusi 

kelompoknya, dan mencatat simpulan. 

i. Siswa Bertanya Mengenai Materi yang Belum Dipahami 

Indikator ini merupakan penerapan kegiatan lisan dan mental. Kegiatan 

yang dilakukan siswa adalah bertanya pada guru, keberanian, pertanyaan sesuai 

pembahasan, dan mencatat jawaban. 
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j. Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini merupakan penerapan dari kegiatan menulis, emosional, dan 

visual. Kegiatan siswa adalah menulis dengan rapi, sesuai instruksi pada soal, 

mengerjakan dengan tenang, dan tidak mencontek. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas siswa 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka mengembangkan 

keterampilan kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk mengukur keaktivan siswa 

dalam penelitian ini digunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

2.1.2.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Suprijono (2012: 5) yaitu pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan-keterampilan. 

Hasil belajar yang bermacam-macam itu terangkum menjadi satu pada diri siswa. 

Selanjutnya, Sudjana (2011: 22) menyatakan hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotor. Berikut ini uraian hasil belajar tersebut: 

a. Domain Kognitif 

Domain kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yakni ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi dan 

kreativitas. Berikuti ini indikator domain kognitif dalam penelitian ini: 

(1) Mendefinisikan pengertian pantun; 

(2) Menyebutkan jenis-jenis pantun; 

(3) Menjelaskan ciri-ciri pantun; 

(4) Menjelaskan maksud/arti dari isi pantun yang dibuat; 

(5) Terampil dalam menulis pantun anak bertema. 
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b. Domain Afektif 

Domain afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri atas lima aspek, yaitu 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Berikut 

ini indikator domain afektif dalam penelitian ini: 

(1) Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran; 

(2) Memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru; 

(3) Mendengarkan penjelaskan guru; 

(4) Aktif bekerja sama dalam diskusi; 

(5) Menghormati teman yang mendemonstrasikan hasil diskusi; 

(6) Sungguh-sungguh mengerjakan tugas dari guru; 

(7) Tertib selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

c. Domain Psikomotor 

Domain psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek, yaitu: (1) gerakan refleks; (2) 

keterampilan gerakan dasar; (3) kemampuan perseptual; (4) keharmonisan; (5) 

gerakan kompleks; (6) gerakan ekspresif dan interpretatif. Berikuti ini indikator 

domain psikomotorik dalam penelitian ini: 

(1) Menanggapi apersepsi dari guru; 

(2) Mengerjakan lembar kerja siswa yang dilengkapi kartu warna; 

(3) Mendemonstrasikan hasil diskusi di depan kelas; 

(4) Menanggapi hasil diskusi kelompok lain; 

(5) Siswa aktif bertanya mengenai materi yang belum dipahami; 

(6) Siswa menyimpulkan hasil diskusi. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya sebagian 

aspek potensi kemanusiaan saja. Hasil pembelajaran tersebut tidak dilihat secara 

terpisah, melainkan secara keseluruhan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Hasil belajar kognitif akan diukur menggunakan soal evaluasi tertulis berbentuk 

uraian dan hasil pembelajaran ranah afektif serta psikomotor akan diamati melalui 

lembar pengamatan aktivitas siswa oleh kolaborator selama tindakan penelitian. 

2.1.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembahasan mengenai pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar 

(SD) membahas hakikat dan ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

2.1.3.2 Hakikat Mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; 

b. Menghargai, bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara; 

c. Memahami Bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat 

dan kreatif untuk berbagai tujuan; 

d. Menggunakan Bahasa Indonesia untuk dapat meningkatkan 

kemampuan intelektual, kematangan emosional & sosial; 

e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa; 

f. Menghargai dan membanggakan karya sastra bangsa Indonesia 

sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia 

(Depdiknas 2006: 318). 

 

Berdasarkan tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia di atas, guru harus 

mampu mengarahkan siswa memiliki kemampuan berbahasa dan mengapresiasi 

sastra. Pembelajaran keterampilan menulis sastra berupa pantun anak melalui 
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pendekatan kontekstual dengan media kartu warna akan membantu terwujudnya 

tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut, khususnya dalam keterampilan 

menulis. Siswa akan lebih senang dan aktif dalam pembelajaran sehingga 

menunjang meningkatnya keterampilan menulis. 

2.1.3.3 Ruang Lingkup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SD  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD mencakup komponen kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

(1) mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; (4) menulis (Depdiknas 2006: 

25). Keempat aspek tersebut saling mempengaruhi dalam keterampilan berbahasa. 

2.1.4 Hakikat Keterampilan Berbahasa 

Doyin, dkk. (2002: 5-7) berpendapat bahwa bahasa dipandang sebagai 

suatu keterampilan. Macam-macam keterampilan berbahasa yaitu: keterampilan 

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara adalah keterampilan reseptif, 

sedangkan keterampilan membaca dan menulis adalah keterampilan produktif. 

Hubungan pada empat keterampilan berbahasa dalam pembelajaran menurut 

Tarigan (2008: 2) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Hubungan Empat Keterampilan Berbahasa 

 

MENYIMAK 

(Reseptif) 
Komunikasi Tatap Muka 

BERBICARA 

(Reseptif) 

 KETERAMPILAN BERBAHASA  

MENULIS 

(Produktif) 
Komunikasi Tidak Tatap Muka 

MEMBACA 

(Produktif) 
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2.1.5 Keterampilan Menulis Sebagai Keterampilan Berbahasa 

Berikut ini pengertian keterampilan menulis menurut para ahli: 

a. Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan dengan 

menggunakan bahasa tulis (Suparno dan Yunus 2008: 1.3); 

b. Menulis merupakan bagian dari aspek kebahasaan dalam Bahasa Indonesia. 

Siswa di setiap jenjang pendidikan formal wajib menguasai keterampilan 

menulis, baik berupa karya sastra maupun nonsastra. Keterampilan tersebut 

akan saling mendukung dengan aspek keterampilan berbahasa yang lain 

(mendengar, berbicara dan membaca) dalam rangka mengoptimalkan 

kemampuan berbahasa seseorang (Depdiknas 2006: 317); 

c. Keterampilan menulis yaitu keterampilan yang produktif dan ekspresif. Penulis 

harus terampil memanfaatkan struktur bahasa, kosakata, dan grafologi (Tarigan 

2008: 3-4). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis 

merupakan bagian dari aspek kebahasaan yang berperan sangat penting dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi tertulis dalam keterampilan berbahasa. 

Kemampuan tersebut dapat berkembang dengan baik melalui pembiasaan, yaitu 

dengan membiasakan diri melakukan kegiatan menulis secara berulang-ulang. 

Berikut asas menulis yang baik menurut Nurudin (2010: 39-46): 

a. Kejelasan (clarity), yaitu tulisan harus dapat dimengerti oleh pembaca sehingga 

tidak mengalami kesulitan ketika membaca; 

b. Keringkasan (consiseness), yaitu menghindari ketidakefektifan kata yang 

digunakan; 
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c. Ketepatan (correcteness), yaitu ketepatan dalam penggunaan kata sehingga 

pemahaman penulis dan pembaca bisa sama; 

d. Kepaduan (unity), yaitu fokus pada satu gagasan; 

e. Pertautan (coherence), yaitu menjaga keterkaitan atau hubungan pada tulisan. 

Berdasarkan asas tersebut, peneliti menentukan indikator keterampilan 

siswa dalam menulis pantun anak mencakup kesesuaian dengan tema (unity), 

kesesuaian dengan ciri-ciri (coherence), ketepatan pemilihan kata atau diksi 

(correcteness), ketepatan penulisan (clarity), dan dilengkapi dengan indikator 

ketepatan pemahaman konsep pantun, meliputi: menjelaskan pengertian pantun, 

menyebutkan jenis-jenis pantun, menyebutkan ciri-ciri pantun serta menjelaskan 

isi pantun yang dibuat. 

2.1.6 Hakikat Sastra Anak 

Kajian yang dibahas dalam hakikat sastra anak adalah  

2.1.6.2 Pengertian Sastra dan Sastra Anak 

Sastra adalah pelukisan kehidupan dan pikiran imajinatif  ke dalam bentuk 

dan struktur bahasa. Sedangkan sastra anak adalah sastra yang mencerminkan 

perasaan dan pengalaman anak-anak masa kini yang dapat dilihat dan dipahami 

anak (Tarigan 2011: 3). 

2.1.6.3 Pengertian dan Jenis Karangan Sastra 

Karangan merupakan ide atau gagasan pikiran seseorang yang dituangkan 

dalam tulisan. Karangan sastra merupakan karangan yang bersumber dari 

imajinasi seseroang (Asrifin 2008: 8). Sastra Indonesia mengenal dua kelompok 
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karya sastra, yaitu sastra lama dan sastra baru. Sastra lama adalah sastra sebelum 

abad ke-20 dan sastra baru adalah sastra setelah abad ke-20 (Berdianti 2008: 6).  

Asrifin (2008: 8-9) membagi sastra berdasarkan bentuknya, yaitu prosa, 

puisi, dan drama. Puisi terdiri dari dua macam, yaitu puisi lama dan puisi baru. 

Pantun anak merupakan bagian dari jenis sastra berupa puisi lama. 

2.1.6.3.1 Apresiasi Sastra 

Berdianti (2008: 8) memaparkan bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan 

memahami cipta sastra dengan sungguh-sungguh hingga menimbulkan pengertian 

dan penghargaan yang baik terhadapnya. Berikut ini kegiatan apresiasi sastra 

menurut Berdianti (2008: 8-9): 

a. Kegiatan Apresiasi Langsung 

Pada kegiatan ini, seorang individu mengalami dan mengenal karya sastra 

secara langsung. Kegiatan apresiasi langsung diantaranya: (1) membaca karya 

sastra; (2) menyimak karya sastra dibacakan atau dilakukan; (3) mendengarkan 

karya sastra dibacakan atau dilakukan; (4) menonton pementasan drama. 

b. Kegiatan Apresiasi Tidak Langsung 

Kegiatan apresiasi tidak langsung merupakan kegiatan yang dapat 

membantu meningkatkan kegiatan apresiasi langsung, misalnya: membaca teori 

sastra, membaca kritik sastra, membaca essai sastra. 

Kegiatan apresiasi sastra yang akan dilakukan siswa dalam penelitian ini 

mencakup kegiatan apresiasi sastra langsung dan tidak langsung, diantaranya: 

siswa menyimak karya sastra yang dibacakan, siswa membaca karya sastra, dan 

siswa juga akan membuat berbagai jenis karya sastra. 
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2.1.7 Hakikat Pantun 

Hal-hal yang dibahas dalam hakikat pantun dalam penelitian ini adalah 

pengertian pantun, ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun serta manfaat pantun 

bagi siswa sekolah dasar. 

2.1.7.2 Pengertian Pantun 

Berikut ini pendapat-pendapat mengenai pengertian pantun: 

a. Pantun adalah puisi Indonesia, biasanya terdiri dari empat baris yang bersajak 

a-b-a-b, setiap baris biasanya terdiri atas 4 kata, baris pertama dan baris kedua 

untuk sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia offline); 

b. Pantun merupakan bentuk puisi lama yang asli berasal dari Indonesia dan 

merupakan jenis puisi tertua. Dari segi bahasa pantun berarti ibarat, seperti, 

umpama atau laksana (Asrifin 2008: 22); 

c. Pantun diambil dari Bahasa Sansekerta berarti paribahasa yang artinya 

perumpamaan (Rizal 2010: 11). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pantun 

merupakan karya sastra yang termasuk dalam bentuk puisi lama asli Indonesia 

yang berarti mengatur atau menyusun suatu perumpamaan. 

2.1.7.3 Ciri-ciri Pantun 

Ciri-ciri pantun adalah aturan yang digunakan dalam membuat pantun. 

Berikut ini ciri-ciri pantun yang dijadikan acuan dalam penelitian ini: 

a. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata; 

b. Setiap bait terdiri dari 4 baris; 
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c. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata; 

d. Baris satu dan dua dinamakan sampiran, baris tiga dan empat dinamakan isi; 

e. Mementingkan rima akhir disebut a-b-a-b (Rizal 2010: 14). 

2.1.7.4 Jenis Pantun Anak 

Berikut ini beberapa pendapat para ahli sastra mengenai jenis-jenis pantun 

anak: 

2.1.7.4.1 Menurut Asrifin (2008: 24) 

Pantun anak dibedakan menjadi dua, yaitu pantun anak bersuka-cita dan 

berduka-cita. 

a. Pantun Bersuka-cita 

Pantun suka-cita adalah pantun yang berisi kegembiraan dan kesenangan. 

Contoh: 

 Bersepeda pergi ke Toko 

Perginya ke pasar Sampangan 

Senang sekali hati Satrio 

Bermain bola bersama teman 

b. Pantun Berduka-cita 

Pantun duka-cita adalah pantun yang berisi kesedihan dan kesengsaraan. 

 Contoh: 

 Hari minggu pergi ke kali 

 Ke kali sampangan berkejaran 

 Sedih sekali hatiku ini 

 Dimarahi guru saat pelajaran 
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2.1.8.3.2 Menurut Rizal (2010: 23-26) 

Berikut ini jenis-jenis pantun anak: 

a. Pantun Bersuka-cita 

Pantun suka-cita adalah pantun yang berisi kegembiraan dan kesenangan hati. 

Contoh: 

Senam bersama di Jumat pagi 

Sorenya ikut ekstra pramuka 

Senang sekali hatiku ini 

Bertemu dengan artis idola 

b. Pantun Teka-teki 

Pantun teka-teki adalah pantun yang biasanya berisi tebak-tebakkan. 

Contoh: 

Sedang istirahat waktunya bersantai 

Penjual jajan Bu Kus tentunya 

Siswa IVB pandai-pandai 

Yang terpandai siapa namanya 

c. Pantun Berduka-cita 

Pantun duka-cita adalah pantun yang berisi kesedihan dan kesengsaraan. 

Contoh: 

Siang ini panas sekali 

Minum es duhai nikmatnya 

Aku ingin menolong sekali 

Pengemis  yang minta-minta 
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2.1.8.3.3 Menurut  Sumaryanto (2011: 26) 

Terdapat tiga macam pantun anak, yaitu: 

a. Pantun Anak Jenaka 

Pantun anak jenaka adalah pantun yang berisi tentang humor atau kelucuan. 

Contoh: 

Simpang lima di hari minggu 

Simpang lima tugu muda 

Banyak tertawa sakit perutku 

Melihat kucing sedang mengaca 

b. Pantun Kedukaan 

Pantun anak kedukaan adalah pantun  yang berisi tentang duka atau kesedian, 

Contoh: 

Beli gorengan depan gerbang 

Enaknya makan bersama-sama 

Hatiku sedih melihat abang 

Sudah besar belum bekerja 

c. Pantun Teka-teki 

Pantun anak teka-teki yang berisi tentang soal atau teka-teki. 

Contoh: 

Beli buku tulis di gramedia 

Buku tentang Bahasa Indonesia 

Guru yang paling disuka 

Hayo siapa ya namanya 
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Peneliti memberikan batasan pantun yang akan dipelajari siswa dalam 

penelitian ini sesuai kompetensi dalam kurikulum tahun 2006 yaitu jenis pantun 

anak (pantun anak suka-cita/kesukaan, duka-cita/kedukaan, teka-teki, dan jenaka). 

Pantun yang dibuat seputar tema persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan tema 

lingkungan serta pengalaman siswa. 

2.1.9 Hakikat Pendekatan Kontekstual 

Hal-hal yang dibahas dalam hakikat pendekatan kontekstual diantaranya: 

pengertian pendekatan kontekstual, asas-asas pendekatan kontekstual, kelebihan 

dan kekurangan pendekatan kontekstual, serta teori belajar yang mendasari 

pendekatan kontekstual. 

2.1.9.1 Pengertian Pendekatan Kontekstual 

Berikut ini uraian beberapa pengertian pendekatan kontekstual menurut 

beberapa ahli: 

a. Pendekatan kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang menekankan 

proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, mendorong 

siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan (Sanjaya 2011: 255); 

b. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam 

mengaitkan materi dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk dapat 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya setelah pembelajaran 

dengan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari (Suprijono 2012: 79); 

c. Pendekatan kontekstual merupakan konsepsi yang membantu guru mengaitkan 

konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, memotivasi siswa membuat 



38 

 

 
 

hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka 

(Trianto 2007: 101). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, disimpulkan bahwa pendekatan 

kontekstual adalah suatu pendekatan yang menghubungkan materi pembelajaran 

dengan lingkungan dan pengalaman yang dialami oleh siswa sehingga siswa dapat 

mendapat pembelajaran yang bermakna serta memotivasi siswa untuk dapat 

menerapkan pengetahuan serta pengalamannya tersebut. 

2.1.9.2 Asas-asas Pendekatan Kontekstual 

Berikut asas dalam pendekatan kontekstual (Sanjaya 2011: 263-269): 

a. Konstruktivisme, yaitu proses membangun atau menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Selama pembelajaran 

dilakukan selalu dihubungkan dengan pengalaman di lingkungan siswa; 

b. Inkuiri, yaitu proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan 

melalui proses berpikir secara sistematis; 

c. Bertanya, yaitu refleksi dari rasa keingintahuan setiap individu, sedangkan 

menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. 

Siswa diberikan pertanyaan yang membangkitkan keingintahuan mereka; 

d. Pemodelan, yaitu proses belajar dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh 

yang dapat ditirukan siswa, yaitu dengan memberikan gambaran konkret 

melalui media kartu warna, guru menjadi model, membimbing siswa cara 

membuat pantun, menjadikan siswa sebagai contoh cara membaca pantun; 

e. Masyarakat belajar, yaitu bahwa hasil belajar diperoleh dari kerjasama atau 

diskusi bersama kelompok; 
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f. Penilaian nyata, yaitu proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan 

informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa, diamati melalui 

lembar aktivitas siswa dan hasil belajar; 

g. Refleksi, yaitu proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang 

dilakukan dengan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual 

merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan materi dengan 

dunia nyata siswa, dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya pada kehidupan. Penelitian 

ini banyak menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan kelas, sekolah, dan 

lingkungan sekitar sekolah, misalnya: pasar, jalan, sungai, toko. 

2.1.9.3 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Kontekstual di SD 

Hal-hal yang harus diidentifikasi dalam pendekatan kontekstual adalah 

materi yang diharapkan, situasi dunia nyata siswa, pengetahuan yang dimiliki, 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan tujuh komponen utama. Menurut 

Sutardi dan Sudirjo (2007: 99), keunggulan pendekatan kontekstual adalah real 

world learning, mengutamakan pengalaman nyata, berpikir tingkat tinggi, 

berpusat pada siswa, aktif, kreatif, pengetahuan diberi makna, dan kegiatannya 

bukan mengajar tetapi belajar. Keunggulan lain pendekatan kontekstual adalah 

kegiatannya berupa pendidikan bukan pengajaran dan hasil belajar diukur dengan 

berbagai alat ukur, tidak hanya tes saja. 

Selanjutnya, kelemahan pendekatan kontekstual adalah orientasi yang 

melibatkan aktivitas siswa sehingga guru harus dapat memahami secara mendasar 
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tentang perdebatan potensi individu siswa, dan pembelajaran ini pada dasarnya 

membutuhkan berbagai sarana dan media pembelajaran yang variatif. Menurut 

Sutardi dan Sudirjo (2007: 100), kelemahan pendekatan kontekstual antara lain: 

(a) bagi guru, harus memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam 

tentang konsep pembelajaran itu sendiri, potensi perbedaan individu siswa di 

kelas, beberapa pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa 

dan sarana, media, alat bantu serta kelengkapan pembelajaran yang menunjang 

aktivitas belajar siswa dalam belajar; (b) bagi siswa, diperlukan inisiatif dan 

kreativitas dalam belajar, adanya perubahan sikap dalam menghadapi persoalan 

dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan tugas. 

Menanggapi kekurangan di atas, peneliti mempelajari konsep belajar 

pendekatan kontekstual dengan sungguh-sungguh. Selain itu, pengkondisian siswa 

dilakukan dengan memahami berbagai potensi siswa, menyediakan sarana, dan 

penggunaan media yang variatif dan menarik bagi siswa yaitu media kartu warna. 

Media ini dirancang dengan menarik, yaitu dengan adu cepat antar kelompok 

dalam menyusun kartu warna dan mengerjakan LKS dibimbing oleh guru. 

2.1.9.4 Teori Belajar yang Mendasari Pendekatan Kontekstual 

Teori belajar yang mendasari pendekatan kotekstual menurut Komalasari 

(2010: 19-23): 

2.1.9.4.1 Teori Pembelajaran dari Piaget 

Seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya akan 

berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang ia rasakan 

dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru 
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sebagai pengalaman dan persoalan. Proses adaptasi ini melalui asimilasi, 

akomodasi, & ekuilibrasi. Proses asimilasi merupakan proses penyatuan informasi 

baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki. Proses akomodasi merupakan 

proses penyesuaian struktur kognititf dengan situasi yang baru. Dan proses 

ekuilibrasi merupakan penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi. 

2.1.9.4.2 Teori Free Discovery Learning dari Bruner 

Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika 

guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, 

atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dia jumpai dalam kehidupannya. 

Perkembangan kognitif menurut teori ini melalui 3 tahap yaitu enaktif (melakukan 

aktivitas dalam upaya memahami lingkungan sekitar), ikonik (memahami objek 

melalui gambar), dan simbolik (berpikir abstrak dan logika). 

2.1.9.4.3 Teori Meaningful Learning dari Ausubel 

Menurut teori ini, belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang 

dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting 

dalam peristiwa belajar, tanpa motivasi dan keinginan yang kuat, maka pebelajar 

tidak akan mampu mengasimilasikan pengetahuan yang baru didapatnya ke dalam 

struktur kognitifnya. 

2.1.9.4.4 Teori Belajar dari Vygotsky 

Teori ini memandang bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari 

latar belakang sosial dan sejarahnya. Dalam belajar, seseorang harus dihubungkan 
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dengan latar belakang sosial dan budayanya sehingga lebih mudah dalam 

mengasimilasikan pengetahuan baru dalam struktur kognitifnya. 

Berdasarkan teori-teori belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

menggunakan pendekatan kontekstual mengarahkan proses belajar dengan 

menemukan sendiri pengetahuan melalui hal-hal yang diketahui sebelumnya oleh 

pebelajar, seperti: lingkungan, latar belakang sosial, budaya, sejarah, pengetahuan. 

Proses belajar akan sangat memerlukan motivasi, karena tanpa motivasi pebelajar 

akan kesulitan dalam memasukkan pengetahuan dalam struktur kognitifnya. 

2.1.10 Hakikat Media Pembelajaran 

Media berasal dari kata “medium” yang berarti perantara atau pengantar 

terjadinya komunikasi dari pengirim dan penerima pesan. Daryanto (2010: 4-5) 

menyatakan bahwa media merupakan bagian dari komponen komunikasi, yaitu 

sebagai pembawa pesan dari komunikator pemberi dan penerima pesan. 

Kemudian, media pembelajaran menurut Rifa’i dan Anni (2009: 167) adalah 

alat/wahana yang digunakan pendidik dalam poses pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran. 

Menurut Trianto (2010: 234-235) beberapa keefektifan penggunaan media, 

diantaranya: 

a. Gairah belajar siswa akan meningkat; 

b. Siswa berkembang menurut minat dan kecepatannya; 

c. Interaksi langsung dengan lingkungan; 

d. Memberikan perangsang dan menyamakan pengalaman; 

e. Memberikan persepsi akan suatu konsepsi yang sama. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

2.1.11 Tinjauan tentang Kartu Warna 

Pengertian kartu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline 

adalah kertas tebal yang berbentuk persegi panjang. Sedangkan warna menurut 

KBBI offline adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh 

benda-benda yang dikenainya, misal warna seperti biru dan hijau. Kemudian, 

media kartu warna merupakan jenis media cetak berupa kartu dengan bentuk 

persegi panjang yang dibuat menggunakan kertas tebal berwarna. 

Selanjutnya, untuk menentukan warna yang sesuai dengan minat siswa, 

peneliti melakukan menyebar angket respon siswa pada tanggal 1 Februari 2013. 

Hasil angket warna kegemaran siswa kelas IVB dengan responden sebanyak 32 

siswa diketahui sebanyak 17 siswa menyukai warna biru, 6 siswa menyukai warna 

hijau, dan 5 siswa menyukai warna merah, serta 2 orang menyukai warna ungu 

sedangkan 2 siswa tidak masuk sehingga tidak mengisi angket. Berdasarkan hasil 

angket tersebut didapat simpulan bahwa urutan warna kegemaran siswa mulai dari 

yang paling banyak adalah biru, hijau, merah, dan ungu, sedangkan tidak ada 

warna lain yang dipilih siswa. Warna-warna tersebut yang akan digunakan 

peneliti dalam membuat media kartu warna. Warna biru untuk siklus satu, warna 

hijau untuk siklus dua, warna merah untuk siklus tiga, dan warna ungu untuk 

siklus empat. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media kartu warna: 

a. Kartu ini harus menggunakan kertas tebal, peneliti memilih jenis kertas dengan 

merk buffalo; 

b. Penulisan kalimat pantun dalam kertas ini harus jelas dan dapat dengan mudah 

dibaca siswa. Misalnya menggunakan spidol warna hitam. 

c. Bentuk kartu adalah persegi panjang. Peneliti membuat media 2 cm x 5 cm; 

d. Perhatikan kerapihan dalam pemotongan. Kalimat pantun dipotong menjadi 

empat bagian, yaitu dua baris bagian sampiran dan dua baris isi pantun.  

Selanjutnya, dalam penggunaan kartu warna dalam pembelajaran terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Guru harus teliti dalam membuat potongan kalimat pantun dan teliti dalam 

membaginya pada kelompok; 

b. Guru harus menentukan aturan yang jelas, yaitu: (1) sebelum diskusi dimulai, 

guru menugaskan siswa untuk meneriakkan nama kelompoknya serentak ketika 

nanti sudah selesai diskusi; (2) kelompok tercepat menyampaikan hasil diskusi 

dan bergantian dengan kelompok tercepat kedua; 

c. Guru harus melakukan pengelolaan kelas dengan baik agar pembelajaran dapat 

berlangsung kondusif. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Berikut ini kajian empiris yang relevan dengan penelitian ini: 

2.2.1 Penelitian dari Daryati pada Tahun 2009 

Penelitian dengan judul, ”Peningkatan Kompetensi Menulis Pantun dengan  
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Pendekatan Kontekstual pada Siswa kelas IV SD Negeri Gabus 01 Pati” telah 

menunjukkan adanya peningkatan kompetensi membuat pantun. Rata-rata nilai 

dan ketuntasan belajar mengalami peningkatan yang signifikan, siklus satu 

sebagai tes awal 49,25 (20 %), siklus dua 68,6 (52,8 %), siklus tiga 82,25 (92,5 

%). Hasil observasi terhadap sikap siswa juga menunjukkan adanya peningkatan 

menjadi lebih baik. 

2.2.2 Penelitian dari Susi Hartono pada Tahun 2009 

Penelitian berjudul, ”Peningkatan Kemampuan Membuat Pantun Anak 

Melalui Permainan Kartu Kata Siswa Kelas IV Semester II SDN Ngampungan I 

Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.” menyatakan penerapan pembelajaran 

menggunakan kartu kata menunjukkan peningkatan skor hasil belajar siswa 50 % 

di siklus satu dan meningkat menjadi 82 % di siklus dua. 

2.2.3 Penelitian dari Anisah pada Tahun 2010 

Penelitian dengan judul, “Peningkatan Kemampuan Membuat Pantun 

Menggunakan Media Kartu Kalimat pada Siswa Kelas IV SDN Kolursai 1 Bangil 

Pasuruan” menguraikan beberapa peningkatan sebagai berikut: (a) pembelajaran 

menggunakan kartu kalimat mengalami peningkatan skor, dari 3,22 dan 3,25 pada 

sikus satu dan di siklus dua menjadi 3,53 dan 3,38; (b) hasil penelitian 

menunjukkan keaktifan memenuhi target yaitu 80%, 3) terjadi peningkatan 

kemampuan membuat pantun secara signifikan dari 72% menjadi 93%. 

2.2.4 Penelitian dari Sumarmiyati pada tahun 2012 

Penelitian dengan judul, ”Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas V SD N Karangrejo 02 Semarang” 
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menyatakan peningkatan sebagai berikut: (a) keterampilan guru meningkat secara 

signifikan dari siklus satu 59,375%, siklus dua 78,125%, siklus tiga 93,75%, (b) 

keaktifan siswa siklus satu sebesar 61,20%, siklus dua 68,23%, siklus tiga sebesar 

83,59%, (c) hasil belajar siswa siklus satu sebesar 62,50%, siklus dua 81,25%, dan 

siklus tiga sebesar 100%. 

Berdasarkan kajian empiris di atas didapatkan informasi bahwa (a) 

pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kualitas belajar berupa peningkatan 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil  belajar siswa dalam pembelajaran 

menulis Bahasa Indonesia; (b) penggunaan kartu kalimat yang serupa dengan 

kartu warna pada penelitian ini dapat meningkatkan ketertarikan dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis pantun anak. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan hasil refleksi bersama kolaborator, hasil analisis pengambilan 

skor mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam keterampilan menulis sastra berupa 

pantun anak sebelum tindakan masih belum optimal, sebanyak 21 siswa dari 32 

siswa masih memiliki skor dibawah KKM yaitu 60. Keaktivan siswa dalam 

pembelajaran juga masih rendah, dan terjadi penyimpangan perilaku siswa dalam 

pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena guru sulit untuk membuat siswa tertarik 

dalam pelajaran. Metode yang digunakan guru juga belum bervariasi sehingga 

keterampilan menulis pantun anak masih rendah. 

Uraian di atas diperkuat oleh hasil observasi kelas dan wawancara guru 

kelas IVB, dalam pembelajaran menulis pantun anak, guru masih menjadi sumber 
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utama informasi bagi siswa yang biasanya selalu disampaikan melalui ceramah. 

Media pembelajaran yang digunakan juga sebatas buku paket dan LKS. Hal 

tersebut menjadikan siswa pasif dan hasil belajar siswa rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berikut hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti: 

a. Keterampilan yang diperoleh guru dalam pembelajaran menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna pada siswa kelas 

KONDISI 

AWAL 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

Menerapkan pendekatan kontekstual dengan media kartu 

warna: 

1. Mempersiapkan siswa menerima pelajaran; 

2. Membuka pelajaran; 

3. Membentuk kelompok diskusi; 

4. Menjelaskan aturan diskusi; 

5. Membimbing diskusi siswa; 

6. Membimbing demonstrasi siswa; 

7. Memberikan penguatan kepada siswa; 

8. Membimbing siswa membuat kesimpulan; 

9. Membimbing siswa mengerjakan soal evaluasi; 

10. Menutup pelajaran. 

 

AKHIR 

TINDAKAN 

1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

meningkat (minimal kategori baik/skor 20). 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat 

(minimal kategori baik/skor 20). 

3. Keterampilan menulis pantun anak meingkat dengan 

ketuntasan belajar klasikal minimal 75%. 

 

 

1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

baru mencapai kategori cukup dengan skor 13. 

2. Aktivitas siswa baru mencapai kategori cukup dengan 

skor 12. 

3. Sebanyak 21 dari 32 siswa belum terampil menulis 

pantun anak. 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 
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IVB SDN Sampangan 01 Semarang meningkat, minimal dengan kategori 

baik dengan skor minimal 20; 

b. Aktivitas siswa yang diperoleh dalam pembelajaran menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna pada siswa kelas 

IVB SDN Sampangan 01 Semarang meningkat, minimal dengan kategori 

baik dengan skor minimal 20; 

c. Keterampilan yang dicapai oleh siswa dalam menulis pantun anak melalui 

pendekatan kontekstual dengan media kartu warna pada siswa kelas IVB 

SDN Sampangan 01 Semarang meningkat dengan ketuntasan belajar klasikal 

siswa sebesar 75% (tingkat keberhasilan belajar dengan kriteria tinggi).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

yang beralamat di Jalan Menoreh Tengah III Nomor 23 Sampangan, Kecamatan 

Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah. 

 

3.2 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas IVB SDN 

Sampangan 01 Semarang sebanyak 32 siswa (putera: 10, puteri: 22). Subjek 

penelitian untuk siswa dibagi dalam dua kualifikasi, yaitu kualifikasi tuntas dan 

tidak tuntas. Subjek dengan kualifikasi tuntas adalah siswa yang memiliki skor 

prasiklus di atas KKM yaitu 60 dan untuk kualifikasi tidak tuntas dengan skor di 

bawah 60. Kategori subjek tidak tuntas dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu berat, sedang, dan ringan. 

Tabel 3.1 

Kategori Subjek Penelitian Tidak Tuntas 

 

Skor Kategori 

0-19 Berat 

20-39 Sedang 

40-59 Ringan  

 

Rentang skor ditentukan berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 60.



50 

 

 
 

3.3   VARIABEL PENELITIAN 

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

(1) Keterampilan guru (abilitas guru) dalam pembelajaran menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna; 

(2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak melalui pendekatan 

kontekstual dengan media kartu warna; 

(3) Keterampilan menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan 

media kartu warna. 

 

3.4 LANGKAH PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

  

  

 

 

                          

 

    

 

Bagan 3.1 Langkah-langkah PTK 

Berikut ini uraian langkah PTK menurut Arikunto, dkk. (2008: 118-135): 

3.4.1 Perencanaan 

Kegiatan perencanaan antara lain sebagai berikut: (a) identifikasi masalah; 

(b) perumusan masalah dan analisis penyebab masalah; dan (c) pengembangan 

Siklus  Satu 

Perencanaan 

Pelaksanaan  

Observasi 

Refleksi 

Siklus Dua 

Perencanaan 

Pelaksanaan  

Observasi 

Refleksi 

Siklus Empat Perencanaan 

Pelaksanaan  

Observasi 

Refleksi 

Siklus Tiga 

Perencanaan 

Pelaksanaan  

Observasi 

Refleksi 

   

?

 

? 
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intervensi atau solusi. Dalam tahap ini, peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi masalah yang terjadi di kelas; 

b. Merumuskan masalah dan menganalisis penyebab masalah; 

c. Mencari solusi dari masalah bersama kolaborator; 

d. Menelaah SK dan KD mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV yang akan 

dilakukan tindakan penelitian; 

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator; 

f. Menyiapkan media dan keperluan yang akan digunakan dalam penelitian; 

g. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian; 

h. Menyiapkan alat evaluasi pembelajaran; 

i. Merencanakan pelaksanaan tindakan di kelas bersama kolaborator. 

3.4.2  Pelaksanaan Tindakan 

Tahap kedua dari PTK adalah pelaksanaan. Tahap ini dilaksanakan untuk 

memperbaiki masalah berdasarkan pemecahan masalah yang telah ditetapkan. 

Selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksana tindakan mengacu pada 

program yang telah dipersiapkan dengan kolaborator. 

3.4.3 Observasi 

Kegiatan observasi meliputi: (a) pengumpulan data; (b) sumber data; (c) 

critical friend dalam penelitian tindakan; dan (d) analisis data. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan pada setiap siklus penelitian yang akan dilakukan, kemudian 

dibandingkan antara sebelum tindakan, pelaksanaan siklus satu, siklus satu dan 

seterusnya. 
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Dalam tahap ini, peneliti melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data-data sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan 

kolaborator; 

b. Meminta saran dan kritik kolaborator mengenai pelaksanaan pembelajaran di 

kelas; 

c. Menganalisis hasil observasi keterampilan guru, aktivitas dan keterampilan 

siswa. 

3.4.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan 

yang terjadi pada (a) siswa; (b) guru; dan (c) suasana kelas. Pada tahap ini guru 

sebagai peneliti bekerjasama dengan kolaborator dan memutuskan ketercapaian 

pelaksanaan tindakan: apa dan di mana perubahan terjadi, mengapa demikian, apa 

kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana langkah penyempurnaannya. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, peneliti mencoba untuk mengatasi kekurangan 

yang terjadi akibat tindakan yang telah dilakukan, yaitu penggunaan pendekatan 

kontekstual dengan media pendukung berupa kartu warna. Kemudian peneliti 

melakukan rencana perbaikan untuk melaksanakan tindakan pada pembelajaran di 

siklus berikutnya. 

 

3.5  SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam empat siklus. Setiap siklus dilaksanakan 

selama 3 x 35 menit (3 jam pelajaran). Total waktu penelitian yaitu selama 12 x 

35 menit (12 jam pelajaran). 
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3.5.1 Siklus Satu 

Siklus satu dilaksanakan pada hari Senin, 4 Maret 2013 pada pukul 09.00 

sampai 10.45. Berikut uraian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus 

satu: 

3.5.1.1 Perencanaan Siklus Satu 

Berikut ini kegiatan perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus satu: 

a. Peneliti dan kolaborator menelaah materi dalam keterampilan menulis pantun 

anak serta menetapkan indikator; 

b. Peneliti menyebarkan angket untuk mengetahui warna kegemaran siswa; 

c. Menyiapkan media kartu warna dengan pemilihan warna sesuai hasil angket; 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan indikator 

yang telah ditetapkan sesuai pemecahan masalah, yaitu pendekatan kontekstual 

dengan media kartu warna; 

e. Menyiapkan lembar observasi, lembar wawancara kolaborator, angket respon 

siswa, dan catatan lapangan; 

f. Menyiapkan lembar soal evaluasi; 

g. Menyiapkan alat dokumentasi (foto); 

h. Menyiapkan alat tulis pendukung pembelajaran (spidol, penghapus). 

3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus Satu 

Berikut kegiatan pembelajaran pada siklus satu: 

a. Prakegiatan Pembelajaran (3 menit) 

(1) Doa, salam, dan presensi kehadiran siswa. 

(2) Memusatkan perhatian siswa dengan arahan merapikan tempat duduk. 
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(3) Menyiapkan media kartu warna. 

b. Kegiatan Awal Pembelajaran (7 menit) 

(4) Guru memberikan apersepsi dengan menulis sebuah pantun suka-cita di 

papan tulis dan meminta siswa membaca nyaring bersama-sama. 

 Kemudian guru bertanya kepada siswa apakah yang baru saja kalian baca? 

Apa pengertian pantun? Pantun apa saja yang kalian tahu? 

(5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti Pembelajaran (70 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

(6) Guru membimbing siswa menemukan ciri-ciri pantun. 

Coba hitung bersama: 

Ada berapa baitkah pantun tersebut? Ada berapa bariskah pantun yang 

ditulis pak guru? Ada berapa kata dalam setiap baris? Ada berapa suku 

kata dalam setiap baris? Manakah yang dimaksud sajak pantun? Apakah 

sajaknya? Apakah maksud dari pantun tersebut? 

(7) Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok secara heterogen. 

(8) Guru menunjukkan kartu warna, menjelaskan cara penggunaan, kemudian 

membagikan kartu warna pada setiap kelompok. 

Elaborasi (50 menit) 

(9) Siswa berdiskusi untuk mengurutkan kartu warna dengan bimbingan guru. 

Kelompok yang telah selesai meneriakkan nama kelompok serentak 

nyaring (mengacungkan tangan). 

(10) Kelompok tercepat untuk membacakan hasil pengurutan pertama kali. 
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(11) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi/berpendapat. Lalu, 

guru membagikan lembar kerja siswa dan mennjelaskan aturan diskusi. 

(12) Siswa berdiskusi mengerjakan tugas dalam LKS. 

(13) Setelah selesai diskusi, siswa kembali meneriakkan nama kelompok 

mereka serentak dengan mengacungkan tangan. 

(14) Kelompok tercepat membacakan hasil pertama kali bergantian dengan 

kelompok tercepat kedua dan seterusnya. Kelompok lain mencocokkan 

hasil diskusi mereka dengan hasil diskusi kelompok yang maju. 

(15) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau bertanya. 

Konfirmasi (10 menit) 

(16) Guru melengkapi hal-hal yang belum tepat dari hasil diskusi. 

(17) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

d.  Kegiatan Akhir Pembelajaran (25 menit) 

(18) Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan terhadap materi yang telah 

dipelajari selama pembelajaran. 

(19) Guru memberikan penguatan dengan memberi bintang prestasi dan 

memotivasi  siswa bahwa sudah baik tetapi perlu ditingkatkan. 

(20) Guru membagiakan lembar soal evaluasi dan mengingatkan siswa harus 

mengerjakan sendiri. 

(21) Siswa mengumpulkan hasil di meja guru. 

(22) Guru memberikan tugas pada anak untuk menulis pantun anak bertema 

dengan jenis pantun suka-cita, duka-cita, jenaka, dan teka-teki; 
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(23) Guru menutup pelajaran dengan memotivasi siswa untuk mengerjakan 

tugas dengan baik diteruskan dengan guru mengucapkan salam. 

3.5.1.3 Observasi Siklus Satu 

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dibantu oleh kolaborator yaitu: 

a. Mengamati dan mengisi lembar observasi keaktivan siswa dan keterampilan 

guru serta keterampilan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada lembar 

observasi dan catatan lapangan yang telah disiapkan peneliti; 

b. Mengamati proses diskusi siswa; 

c. Mengamati pemahaman siswa dalam menulis pantun anak yang benar sesuai 

ciri-ciri pantun. 

3.5.1.4 Refleksi Siklus Satu 

Refleksi yang dilakukan peneliti meliputi: 

a. Menganalisis hasil observasi dan catatan lapangan untuk membuat simpulan 

terhadap pelaksanaan siklus satu; 

b. Meminta saran dan kritik dari guru kolaborator; 

c. Menyimpulkan kualitas pembelajaran pada siklus satu; 

d. Mendiskusikan hasil analisis untuk dilakukan tindakan perbaikan. 

3.5.2 Siklus Dua 

Siklus dua dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Maret 2013 selama 3 jam 

pelajaran (3 x 35 menit. Tindakan dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai 08.45.  

Berikut uraian kegiatan yang dilakukan peneliti: 

3.5.2.1 Perencanaan Siklus Dua 

a. Menyusun RPP perbaikan sesuai hasil refleksi siklus satu. 
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b. Menyiapkan sumber belajar berupa LKS dan media kartu warna; 

c. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam pembelajaran; 

d. Menyiapkan lembar soal evaluasi; 

e. Menyiapkan lembar observasi dan lembar catatan lapangan untuk mengamati 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan siswa dalam pembelajaran 

menulis pantun anak pada siklus dua; 

f. Menyiapkan alat dokumentasi (foto). 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus Dua 

Berikut pelaksanaan pembelajaran pada siklus dua: 

a. Prakegiatan Pembelajaran (3 menit) 

(1) Doa, salam, dan presensi kehadiran siswa. 

(2) Memusatkan perhatian siswa dengan menyuruh siswa untuk merapikan 

tempat duduk. 

(3) Menyiapkan media kartu warna. 

b. Kegiatan Awal Pembelajaran (7 menit) 

(4) Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

(5) Guru menanyakan tugas pertemuan sebelumnya untuk dikumpulkan di 

meja guru. 

(6) Guru meminta perwakilan satu siswa tiap deret untuk maju membacakan 

hasil tugasnya. 

(7) Guru menuliskan pantun duka-cita di papan tulis, meminta siswa membaca 

nyaring bersama. Guru menanyakan jenis dan maksud pantun yang dibaca. 

(8) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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c. Kegiatan Inti Pembelajaran (70 menit) 

(9) Siswa berdiskusi untuk mengurutkan kartu warna dengan bimbingan guru.  

(10) Kelompok yang selesai diskusi kemudian meneriakkan nama kelompok 

serentak nyaring (mengacungkan tangan). 

(11) Guru memberi kesempatan pada kelompok tercepat untuk membacakan 

hasil pengurutan pertama kali. 

(12) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi/berpendapat. Lalu, 

guru membagikan lembar kerja siswa dan mennjelaskan aturan diskusi. 

(13) Siswa berdiskusi mengerjakan tugas dalam LKS. 

(14) Setelah selesai diskusi, siswa kembali meneriakkan nama kelompok 

mereka serentak dengan mengacungkan tangan. 

(15) Kelompok tercepat membacakan hasil pertama kali bergantian dengan 

kelompok tercepat kedua dan seterusnya. 

(16) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau bertanya. 

Konfirmasi (10 menit) 

(17) Guru melengkapi hal-hal yang belum tepat dari hasil diskusi. 

(18) Guru memberi waktu siswa menanyakan materi yang belum dipahami. 

d. Kegiatan Akhir Pembelajaran (25 menit) 

(19) Siswa dibimbing guru membuat simpulan materi. 

(20) Guru memberikan memberi reward dan memberi motivasi  siswa bahwa 

pembelajaran sudah baik tetapi perlu ditingkatkan. 

(21) Guru membagiakan lembar soal evaluasi dan mengingatkan siswa harus 

mengerjakan sendiri. 
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(22) Siswa mengumpulkan hasil di meja guru. 

(23) Guru memberikan tugas pada anak untuk menulis pantun anak duka-cita. 

(24) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan 

motivasi pada siswa untuk mengerjakan tugas dan mempelajari materi 

untuk pertemuan selanjutnya. 

3.5.2.3 Observasi Siklus Dua 

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti pada siklus dua yaitu: 

a. Mengamati dan mengisi lembar observasi keaktivan siswa dan keterampilan 

guru serta keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak pada 

siswa kelas IVB; 

b. Mengisi lembar catatan lapangan; 

c. Mengamati proses diskusi siswa; 

d. Mengamati pemahaman siswa dalam menulis pantun anak yang benar. 

3.5.2.4 Refleksi Siklus Dua 

Berikut kegiatan refleksi pada siklus dua: 

a. Menganalisis hasil observasi dan catatan lapangan untuk membuat simpulan 

terhadap pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus dua; 

b. Meminta saran dan kritik dari guru kolaborator; 

c. Menyimpulkan kualitas pembelajaran pada siklus dua; 

d. Mendiskusikan hasil analisis untuk dilakukan tindakan perbaikan. 

3.5.3 Siklus Tiga 

Siklus tiga dilaksanakan pada hari senin, 11 Maret 2013 selama 3 jam 

pelajaran (3 x 35 menit).Tindakan penelitian dilaksanakan pukul 09.00-10.45. 
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Berikut kegiatan yang dilakukan peneliti: 

3.5.3.1 Perencanaan Siklus Tiga 

Berikut kegiatan perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus tiga: 

a. Menyusun RPP perbaikan sesuai hasil refleksi siklus dua. 

b. Menyiapkan sumber belajar berupa LKS dan media kartu warna; 

c. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam pembelajaran; 

d. Menyiapkan lembar soal evaluasi dan alat dokumentasi (foto); 

e. Menyiapkan lembar observasi dan lembar catatan lapangan untuk mengamati 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan siswa dalam pembelajaran 

menulis pantun anak pada siklus tiga. 

3.5.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus Tiga 

Berikut pelaksanaan pembelajaran pada siklus tiga: 

a. Prakegiatan Pembelajaran (3 menit) 

(1) Doa, salam, dan presensi kehadiran siswa. 

(2) Memusatkan perhatian siswa dengan arahan merapikan tempat duduk. 

(3) Menyiapkan media kartu warna. 

b. Kegiatan Awal Pembelajaran (7 menit) 

(4) Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

(5) Guru menanyakan tugas pertemuan sebelumnya untuk dikumpulkan di 

meja guru. 

(6) Guru meminta perwakilan satu siswa tiap deret untuk maju membacakan 

hasil tugasnya. 

(7) Guru menuliskan pantun jenaka di papan tulis & siswa membaca nyaring. 
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(8) Guru menanyakan jenis pantun apa yang baru dibaca siswa dan maksud 

atau artinya. 

(9) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti Pembelajaran (70 menit) 

(9) Siswa berdiskusi untuk mengurutkan kartu warna dengan bimbingan guru. 

Kelompok yang telah selesai meneriakkan nama kelompok serentak 

nyaring (mengacungkan tangan). 

(10) Guru memberi kesempatan pada kelompok tercepat untuk membacakan 

hasil pengurutan pertama kali. 

(11) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi. Kemudian, guru 

membagikan lembar kerja siswa dan mennjelaskan aturan diskusi. 

(12) Siswa berdiskusi mengerjakan tugas dalam LKS. 

(13) Kelompok tercepat membacakan hasil pertama kali bergantian dengan 

kelompok tercepat kedua dan seterusnya. 

(14) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau bertanya. 

Konfirmasi (10 menit) 

(15) Guru melengkapi hal-hal yang belum tepat dari hasil diskusi. 

(16) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

d. Kegiatan Akhir Pembelajaran (25 menit) 

(17) Siswa dibimbing guru membuat simpulan terhadap materi yang telah 

dipelajari selama pembelajaran. 

(18) Guru memberikan penguatan dengan memberi bintang prestasi. 
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(19) Guru memotivasi  siswa bahwa sudah baik tetapi perlu ditingkatkan. 

(20) Guru membagikan lembar soal evaluasi. 

(21) Siswa mengumpulkan hasil di meja guru. 

(22) Guru memberikan tugas pada anak untuk menulis pantun anak teka-teki. 

(23) Guru memberikan motivasi siswa dan memberi tugas. Kemduian, guru 

mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

3.5.3.3 Observasi Siklus Tiga 

Berikut kegiatan observasi pada siklus tiga: 

a. Mengamati dan mengisi lembar observasi keaktivan siswa dan keterampilan 

guru serta keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak pada 

siswa kelas IVB; 

b. Mengisi lembar catatan lapangan; 

c. Mengamati proses diskusi siswa dan mengamati tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi. 

3.5.3.4 Refleksi Siklus Tiga 

Berikut kegiatan refleksi pada siklus tiga: 

a. Menganalisis hasil observasi dan catatan lapangan untuk membuat simpulan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus tiga; 

b. Meminta saran dan kritik dari guru kolaborator; 

c. Merencanakan tindakan perbaikan sesuai hasil refleksi pada siklus tiga. 

3.5.4 Siklus Empat 

Siklus empat dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Maret 2013 selama 3 jam 

pelajaran (3 x 35 menit). Tindakan dilaksanakan pukul 09.00-10.45. 
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Berikut uraian kegiatan yang dilakukan peneliti: 

3.5.4.1 Perencanaan Siklus Empat 

Berikut kegiatan perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus empat: 

a. Menyusun RPP perbaikan sesuai hasil refleksi siklus tiga; 

b. Menyiapkan sumber belajar berupa LKS dan media kartu warna; 

c. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam pembelajaran; 

d. Menyiapkan lembar soal evaluasi dan alat dokumentasi (foto); 

e. Menyiapkan lembar observasi dan lembar catatan lapangan untuk mengamati 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan siswa dalam pembelajaran 

menulis pantun anak pada siklus empat. 

3.5.4.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus Empat 

Berikut pelaksanaan pembelajaran pada siklus empat: 

a. Prakegiatan Pembelajaran (3 menit) 

(1) Doa, salam, dan presensi kehadiran siswa. 

(2) Memusatkan perhatian siswa dengan arahan merapikan tempat duduk. 

(3) Menyiapkan media kartu warna. 

b. Kegiatan Awal Pembelajaran (7 menit) 

(4) Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

(5) Guru menanyakan tugas pertemuan sebelumnya untuk dikumpulkan di 

meja guru. 

(6) Guru meminta perwakilan satu siswa tiap deret untuk maju membacakan 

hasil tugasnya. 

(7) Guru menulis pantun teka-teki di papan tulis dan siswa membaca nyaring. 
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(8) Guru menanyakan jenis pantun apa yang baru dibaca siswa dan maksud 

atau artinya. 

(9) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti Pembelajaran (70 menit) 

(9) Siswa berdiskusi untuk mengurutkan kartu warna dengan bimbingan guru. 

Kelompok yang telah selesai dalam diskusi meneriakkan nama kelompok. 

(10) Guru memberi kesempatan pada kelompok tercepat untuk membacakan 

hasil pengurutan pertama kali. 

(11) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi/berpendapat. Lalu, 

guru membagikan lembar kerja siswa dan mennjelaskan aturan diskusi. 

(12) Siswa berdiskusi mengerjakan tugas dalam LKS. 

(13) Setelah selesai diskusi, siswa kembali meneriakkan nama kelompok 

mereka serentak dengan mengacungkan tangan. 

(14) Kelompok tercepat membacakan hasil pertama kali bergantian dengan 

kelompok tercepat kedua dan seterusnya. 

(15) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau bertanya. 

Konfirmasi (10 menit) 

(16) Guru melengkapi hal-hal yang belum tepat dari hasil diskusi. 

(17) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

d. Kegiatan Akhir Pembelajaran (25 menit) 

(18) Siswa dibimbing guru membuat simpulan terhadap materi yang telah 

dipelajari selama pembelajaran. 
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(19) Guru memberikan penguatan. 

(20) Guru membagikan lembar soal evaluasi. 

(21) Siswa mengumpulkan hasil di meja guru. 

(22) Guru memberikan tugas pada anak untuk menulis 4 jenis pantun anak 

yang telah diajarkan. 

(23) Sebelum keluar kelas guru memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas. 

3.5.4.3 Observasi Siklus Empat 

Berikut kegiatan observasi pada siklus empat: 

a. Mengamati dan mengisi lembar observasi keaktivan siswa, keterampilan guru 

serta keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak; 

b. Mengisi lembar catatan lapangan; 

3.5.4.4 Refleksi Siklus Empat 

Berikut kegiatan refleksi pada siklus tiga: 

a. Menganalisis hasil observasi dan catatan lapangan; 

b. Menyimpulkan kualitas pembelajaran pada siklus empat. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Hal-hal yang dibahas antara lain adalah sumber data, jenis data, teknik 

pengumpulan data. Berikut ini paparannya: 

3.6.1 Sumber Data 

Arikunto, dkk. (2008:129-130) memaparkan sumber data merupakan 

subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 

dari beberapa sumber, yaitu guru, siswa, dan data dokumen. 
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3.6.1.1 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi melalui lembar observasi 

keterampilan guru dan catatan lapangan yang berisi keterampilan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran serta hasil analisis wawancara dengan kolaborator 

setelah siklus terakhir. 

3.6.1.2 Siswa 

Sumber data dari siswa diperoleh dari observasi  dan catatan lapangan, 

hasil evaluasi serta hasil angket respon siswa dan hasil angket warna kegemaran. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data skor awal sebelum dilakukan tindakan 

atau solusi terhadap pembelajaran, data skor setelah tindakan, catatan lapangan 

selama pembelajaran berlangsung, serta foto keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. 

3.6.2 Jenis Data 

Arikunto, dkk. (2008:131) membagi data menjadi dua jenis, yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk kalimat yang memberi 

gambaran tentang ekspresi siswa mengenai tingkat pemahaman terhadap suatu 

mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar 

yang baru (afektif), aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran, perhatian, 

antusias siswa dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, minat belajar dan 

sejenisnya. 



67 

 

 
 

Data kuantitatif ini didapatkan dari hasil pengambilan skor siswa pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan menulis pantun 

anak sebelum dan setelah menggunakan pendekatan kontekstual dengan media 

kartu warna. Data ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti mencari 

rerata skor, presentase keberhasilan belajar. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi selama tindakan 

berlangsung dengan format lembar observasi berupa aktivitas  guru dalam 

pembelajaran, aktivitas siswa, keterampilan siswa dan hasil belajar siswa serta 

catatan lapangan terhadap pembelajaran. Untuk mengolah data kualitatif, 

Penelitian Tindakan Kelas biasanya menggunakan proses koding untuk 

mengorganisasikan data. 

Tahapan umum proses koding adalah 

a. Membuat matrik dari data yang terkumpul; 

b. Memberi kode untuk masing-masing sel; 

c. Membaca data secara menyeluruh, kalimat demi kalimat, paragraf demi 

paragraf, frase demi frase, dan tentukan yang sesuai dengan tiap tema; 

d. Kelompokkan masing-masing pernyataan tersebut ke dalam kotak-kotak sel 

yang sesuai; 

e. Kaitkan antara sel dengan sel sehingga mengandung makna yang mempunyai 

kecenderungan adanya suatu hipotesis; 

f. Menyusun intepretasi data yang terdapat dalam sel/matrik; 
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g. Deskripsikan secara jelas atas dasar data dalam matrik sehingga menjadi suatu 

kesimpulan. 

Data kuantitatif didapatkan dari analisis hasil belajar siswa (keterampilan 

siswa) dalam pembelajaran menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual 

dengan media kartu warna. Sedangkan data kualitatif didapatkan dari hasil 

observasi lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan siswa 

dan wawancara kolaborator, angket respon siswa serta catatan lapangan. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik tes dan nontes.  

3.6.3.1 Teknik Tes 

Purwanto (2011: 63-64) menjelaskan tes adalah instrumen alat ukur untuk 

pengumpulan data dimana dalam memberikan respon atas pertayaan, peserta tes 

didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya. Kemudian, Poerwanti, 

dkk. (2008: 4.3) menjelaskan tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab 

peserta tes dengan tujuan untuk mengukur indikator pencapaian kompetensi 

peserta tes. Penelitian ini menggunakan teknik tes untuk mengukur hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual 

dengan media kartu warna menggunakan instrumen soal evaluasi berupa uraian. 

3.6.3.2  Teknik Nontes 

Teknik nontes tidak mendorong peserta tes untuk menunjukkan kemam-

puan maksimalnya tetapi didorong untuk memberikan respon secara jujur sesuai 

dengan kenyataan yang dialaminya. Berdasarkan respon tersebut, dapat diketahui 
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keadaan pikiran dan perasaan responden terhadap variabel yang diukur (Purwanto 

2011: 63). 

3.6.3.2.1 Observasi 

Poerwanti, dkk. (2008: 2-26) menjelaskan bahwa observasi terkait dengan 

kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara formal yaitu 

observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk 

mengamati unjuk kerja dan kemajuan belajar siswa, maupun observasi informal 

yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan instrumen. Peneliti 

menggunakan teknik observasi untuk mengetahui kondisi nyata di kelas serta 

digunakan dalam pengidentifikasian masalah penelitian ini. Hasil observasi 

berupa catatan kejadian tertentu yang perlu direkam atau berupa kumpulan data 

yang menggambarkan aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran. 

3.6.3.2.2 Wawancara 

Poerwanti, dkk. (2008: 2-27) menyebutkan wawancara adalah cara untuk 

memperoleh informasi mendalam yang diberikan secara lisan dan spontan tentang 

wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian siswa. Wawancara digunakan 

peneliti untuk mengetahui data yang bersifat kualitatif, berupa wawancara 

langsung dengan guru sebagai kolaborator sebelum tindakan dan setelah siklus 

penelitian yang terakhir. Wawancara digunakan untuk mengetahui respon 

kolaborator terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh peneliti. 

3.6.3.2.3 Angket 

Angket menurut Poerwanti, dkk. (2008: 3-26) merupakan instrumen yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan berupa sikap. Penelitian ini menggunakan angket 
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warna kegemaran untuk mengetahui warna kegemaran siswa yang akan digunakan 

dalam pembuatan media kartu warna dan angket respon siswa untuk mengetahui 

respon siswa terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual 

dengan media kartu warna. 

3.6.3.2.4 Catatan Lapangan 

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

melalui lembar observasi. Berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh 

selama pembelajaran (Arikunto, dkk. 2008: 78). Catatan lapangan digunakan 

peneliti untuk mencatat hal-hal selama pembelajaran yang tidak terekam dalam 

lembar pengamatan. 

3.6.3.2.5 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data skor awal sebelum 

dilakukan tindakan/solusi terhadap pembelajaran, data skor setelah dilakukan 

tindakan, serta foto untuk merekam proses pembelajaran menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna. 

 

3.7  TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu data kualitatif 

dan data kuantitatif. 

3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitiaan ini akan dianalisis dengan Pendekatan 

Acuan Patokan (PAP). PAP berarti membandingkan skor-skor hasil tes siswa 

dengan kriteria atau patokan yang secara mutlak telah ditetapkan guru. Penilaian 
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yang digunakan menggunakan skala 100. Skala 100 mengartikan skor proporsi 

penguasaan siswa pada suatu tes dengan rentang angka 0-100 persen (%). Berikut 

ini langkah mengolah data kuantitatif menurut Poerwanti, dkk. (2008: 6-14-6-16): 

3.7.1.1  Menentukan Skor Berdasar Proporsi 

Berikut rumus yang digunakan: 

Skor = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%), dimana: 

B = Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda 

atau jumlah skor jawaban benar pada soal pada tes bentuk penguraian). 

St  = Skor teoritis 

3.7.1.2  Menentukan Batas Minimal Nilai Ketuntasan  

Nilai ketuntasan adalah nilai yang dapat menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan dalam 

pembelajaran (Poerwanti, dkk. 2008: 6.16). Untuk menentukan batas minimal 

nilai ketuntasan siswa dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil perhitungan 

dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke 

dalam kategori tuntas dan tidak tuntas dengan KKM 60. Kualifikasi tuntas jika 

kriteria skor yang diperoleh siswa memenuhi >60 dan kualifikasi tidak tuntas jika 

kriteria skor yang diperoleh siswa di bawah 60 (KTSP SDN Sampangan 01 

Semarang). 

Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

      % ketuntasan belajar =  
jumlah  siswa  yang  tuntas

jumlah  seluruh  siswa
× 100%             

(Aqib 2009:41) 
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Data hasil belajar siswa dapat dianalisis secara kuantitatif untuk 

memperoleh simpulan dengan menggunakan tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

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, 2009: 41) 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna. Data kualitatif 

dipaparkan dalam bentuk kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Berikut ini tahap-tahap mengolah data skor, yaitu: 

a. Menentukan skor terendah. 

b. Menentukan skor tertinggi. 

c. Mencari median (nilai tengah). 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori. Kategori yang ditetapkan peneliti 

adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang (Poerwanti, dkk. 2008:6-9). 

Selanjutnya, peneliti menghitung data skor yang dengan cara, misal: Nilai 

terendah (x); nilai tertinggi (y); banyaknya skor (n); median (Q2); maka: 

(1) Banyaknya skor (n)= (x – y) +1. 

(2) Q1 (Quartil 1) adalah nilai terendah (x). 
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(3) Letak Q2 dihitung dengan rumus:  
2

 4
(n + 1) untuk data ganjil ataupun genap. 

(4) Letak Q1(Quartil 1) dihitung dengan rumus: 
1

 4
 (n + 1) untuk data ganjil dan 

1

 4
 

(n + 2) untuk data genap. 

(5) Letak Q3 (Quartil 3) dihitung dengan rumus:  
3

 4
 (n + 1) untuk data ganjil dan 

3

 4
 (n + 2) untuk data genap. 

(6) Q4 (Quartil 4) adalah skor tertinggi (y). 

Hasil perhitungan digunakan sebagai pedoman skor kriteria ketuntasan 

untuk menilai keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis pantun 

anak. Skor tersebut dimasukkan dalam tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 

Tabel 3.3 

Ketuntasan Data Kualitatif 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≥ y Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor ≥ Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor ≥ Q2 Cukup Tidak tuntas 

X ≤ skor ≥ Q1 Kurang Tidak tuntas 

 

Tabel 3.4 

Ketuntasan Keterampilan Guru 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≥ 40 Sangat Baik Tuntas 

20 ≤ skor ≥ 30,5 Baik Tuntas 

10,5 ≤ skor ≥ 20 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 10,5 Kurang Tidak tuntas 
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Tabel 3.5 

Ketuntasan Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≥ 40 Sangat Baik Tuntas 

20 ≤ skor ≥ 30,5 Baik Tuntas 

10,5 ≤ skor ≥ 20 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 10,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Tabel 3.6 

Ketuntasan Keterampilan Menulis Pantun Anak 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

15,5 ≤ skor ≥ 20 Sangat baik Tuntas 

10 ≤ skor ≥ 15,5 Baik Tuntas 

4,5 ≤ skor ≥ 10 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 4,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Skor hasil observasi kemudian dikonversikan 100 untuk memperoleh skor 

menulis pantun anak yang didapat siswa. Skor tersebut yang digunakan peneliti 

untuk menentukan ketuntasan siswa dan ketuntasan belajar klasikal siswa. 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penelitian ini dinyatakan berhasil jika: 

d. Keterampilan guru yang diperoleh dalam pembelajaran menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna pada siswa kelas 

IVB SDN Sampangan 01 Semarang meningkat, minimal dengan kategori baik; 



75 

 

 
 

e. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak melalui pendekatan 

kontekstual dengan media kartu warna pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 

01 Semarang meningkat, minimal dengan kategori baik; 

f. Keterampilan menulis pantun anak yang diperoleh siswa melalui pendekatan 

kontekstual dengan media kartu warna pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 

01 Semarang meningkat dengan ketuntasan belajar klasikal minimal sebesar 

75% (tingkat keberhasilan belajar dengan kriteria tinggi). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi pada keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta penilaian keterampilan menulis pantun anak siswa kelas IVB  

yang dilaksanakan pada siklus satu sampai pada siklus empat. Hasil pengamatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa disajikan dalam bentuk data kualitatif dan 

data deskriptif, sedangkan hasil penilaian keterampilan menulis pantun anak 

disajikan dalam bentuk data kuantitatif. 

Berikut paparan hasil penelitian yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan menulis pantun anak: 

4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus Satu 

Kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan meliputi: (a) prakegiatan; 

(b) kegiatan awal; (c) kegiatan inti; dan (d) kegiatan akhir. Pada pertemuan ini 

seluruh siswa hadir di kelas. Berikut ini uraian kegiatan proses pembelajaran pada 

siklus satu: 

Prakegiatan pembelajaran yang dilakukan guru adalah mempersiapkan 

siswa menerima pelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru adalah meminta ketua 

kelas memimpin siswa untuk doa. Siswa memberi salam dan guru menjawab 

salam tersebut, melakukan presensi, dan menyiapkan media kartu warna. 

Kegiatan awal pembelajaran dilakukan oleh guru dengan membuka 

pelajaran melalui pemberian apersepsi dengan menulis sebuah pantun  suka-cita di 
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papan tulis dan meminta siswa membaca nyaring bersama-sama. Guru bertanya, 

“Apa yang baru kalian baca di papan tulis?”. Guru kemudian menanyakan 

pengertian pantun dan jenis pantun yang diketahui siswa. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Guru juga membagi kelas menjadi kelompok secara 

heterogen serta memberi nama kelompok yaitu kelompok 1-8. 

Kegiatan inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan guru adalah 

bertanya jawab tentang pantun yang ditulis guru di papan tulis. Guru mengajak 

siswa untuk mengamati bagian pantun tersebut dengan kegiatan terbimbing, yaitu 

dengan menghitung kata, suku-kata, jumlah bait, jumlah baris, mencari sajak, 

mencari bagian sampiran dan isi pantun serta mencari maksud dari isi pantun. 

Kemudian, guru membagikan 16 potongan media kartu warna dengan warna biru 

berisi 4 jenis pantun anak yaitu pantun anak suka-cita, duka-cita, jenaka, teka-teki, 

menjelaskan cara penggunaan dan aturan dalam diskusi. 

Kegiatan elaborasi merupakan lanjutan dari kegiatan eksplorasi. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan yang berfokus pada aktivitas siswa sebagai pelaku belajar. 

Kegiatan yang dilakukan adalah siswa mengurutkan potongan media kartu warna 

dengan berdiskusi. Kelompok yang telah selesai meneriakkan nama kelompoknya 

secara nyaring bersama-sama. Setelah seluruh kelompok selesai, guru meminta 

kelompok tercepat membacakan hasil dan kelompok lain bertugas menyimak dan 

memberikan tanggapan. Guru menuliskan 4 jenis pantun hasil pengurutan yang 

benar di papan tulis kemudian menanyakan pada siswa jenis pantun masing-

masing. Guru memfokuskan pembelajaran pada pantun suka-cita. 
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Selanjutnya, guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok. 

Guru menjelaskan cara mengisi data LKS, menjelaskan aturan diskusi, kemudian 

siswa berdiskusi dengan bimbingan guru. Kelompok yang sudah selesai langsung 

meneriakkan nama kelompoknya secara nyaring bersama-sama. Setelah semua 

kelompok selesai, guru meminta setiap kelompok secara bergantian membacakan 

hasil diskusi. Guru juga meminta pendapat pada siswayang lain atau kelompok 

mengenai hasil pembacaan kelompok yang maju. 

Kegiatan inti yang terakhir yaitu konfirmasi. Kegiatan yang dilakukan 

adalah memberikan penguatan dan refleksi pembelajaran. Guru melengkapi hasil 

diskusi siswa. Guru juga memberi penguatan verbal berupa pujian pada kelompok 

terbaik dan siswa yang berperilaku positif. Penguatan berupa benda juga diberikan 

yaitu berupa bintang prestasi bagi setiap siswa pada kelompok terbaik. 

Selanjutnya, kegiatan akhir pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan 

guru sebagai pemantapan pengetahuan yang telah didapatkan siswa. Kegiatan 

yang dilakukan  guru yaitu membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi. Guru 

juga memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami siswa. Kemudian guru memberikan soal evaluasi, menjelaskan 

aturan agar siswa mengerjakan dengan baik, menjelaskan maksud soal agar siswa, 

serta memberikan batas waktu mengerjakan. Guru memberikan penugasan pada 

siswa untuk membuat pantun duka-cita yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Guru juga memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas dengan baik 

dan mempelajari materi yang akan dipelajari pertemuan selanjutnya. Guru 

menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
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4.1.2 Hasil Observasi Siklus Satu 

Hasil observasi pembelajaran pada siklus satu mencakup hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa. 

4.1.2.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Satu 

Berikut ini hasil observasi keterampilan guru pada siklus satu: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Satu 

 

No. Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Jum-

lah 

Skor 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran   √  3 

2 Membuka pelajaran  √   2 

3 Membagi siswa menjadi 8 kelompok diskusi  √   2 

4 Membagikan media kartu warna dan LKS    √ 4 

5 Membimbing diskusi siswa  √   2 

6 Membimbing siswa dalam mendemonstrasikan 

hasil diskusi 
 √   2 

7 Memberi penguatan  √   2 

8 Membimbing siswa dalam penyimpulan materi    √ 4 

9 Membimbing siswa dalam mengerjakan evaluasi    √ 3 

10 Menutup pelajaran   √  2 

Jumlah  Skor Total 26 

Rata-rata Skor 2,6 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 65% 

 

Berdasarkan tabel di atas, keterampilan guru pada siklus satu memperoleh 

jumlah skor total 26, rata-rata skor sebesar 2,6, persentase keberhasilan 65% dan 

termasuk dalam kategori baik. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Siswa Menerima Pelajaran 

Indikator ini mencapai 3 deskriptor, ditunjukkan dengan guru meminta 

ketua kelas memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Guru juga melakukan 

presensi siswa serta menyiapkan media kartu warna. Deskriptor memusatkan 
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perhatian siswa tidak tampak karena siswa telah siap menerima pelajaran setelah 

diberikan arahan oleh kolaborator untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. 

b. Membuka Pelajaran 

Indikator ini mencapai 2 deskriptor, ditunjukkan dengan guru memberikan 

apersepsi sesuai materi. Guru juga telah menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

pantun suka cita. Kemudian, guru mengajak siswa menghitung jumlah bagian-

bagian pantun dan menemukan sajak, sampiran, isi pantun serta maksud dari isi 

pantun yang ada di papan tulis. Deskriptor menarik perhatian siswa dan 

menimbulkan motivasi tidak tampak karena siswa telah terlihat termotivasi dan 

tertarik dengan kehadiran guru (peneliti) sehingga peneliti langsung memfokuskan 

pada kegiatan apersepsi. 

c. Membagi Kelas Menjadi 8 Kelompok Diskusi 

Indikator ini mencapai 2 deskriptor, ditunjukkan dengan guru membagi 

kelompok diskusi secara heterogen yaitu kombinasi gender dan kemampuan. Guru 

juga memberi nama kelompok yaitu 1-8. Deksriptor yang belum tampak adalah 

guru membimbing siswa menunjuk ketua kelompok dan mengatur tempat duduk 

siswa. Akibatnya, waktu yang diperlukan siswa pada saat menunjuk ketua 

kelompok menjadi terlalu lama dan posisi duduk siswa terlihat tidak nyaman 

ketika berdiskusi. 

d. Membagikan Media Kartu Warna dan LKS 

Indikator ini mencapai 4 deskriptor, ditunjukkan dengan guru membagi 

secara teliti pada setiap kelompok dan tidak terjadi kekeliruan. Guru juga 
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menjelaskan cara penggunaan media kartu warna, cara mengisi data kelompok 

pada LKS, dan menjelaskan petunjuk mengerjakan LKS. 

e. Membimbing Diskusi Siswa 

Indikator ini baru mencapai 2 deskriptor, ditunjukkan dengan guru 

mengawasi proses jalannya diskusi siswa saat penyusunan kartu warna dan saat 

pengerjaan LKS serta menjelaskan aturan pengerjaan LKS. Deskriptor yang 

belum tampak yaitu guru berkeliling ke setiap kelompok dan membantu kesulitan 

siswa. Hal tersebut terjadi karena guru memperhatikan ketersediaan waktu. Guru 

hanya berkeliling pada kelompok yang terlihat kesulitan atau kelompok yang 

bertanya dan meminta guru membantu kesulitan mereka. 

f. Membimbing Siswa dalam Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini mencapai 2 deskriptor, ditunjukan dengan guru memusatkan 

perhatian kelompok dan menegur siswa jika melakukan tindakan menyimpang. 

Deskriptor yang belum tampak adalah memberi perhatian pada seluruh siswa dan 

memberi petunjuk yang jelas. Guru belum memberikan perhatian pada siswa 

secara merata. Guru juga kurang memberikan perhatian pada beberapa siswa yang 

kurang aktif. Petunjuk yang diberikan juga masih kurang jelas, dibuktikan dengan 

adanya kelompok yang masih bertanya mengenai hasil diskusi yang dibacakan. 

g. Memberi Penguatan 

Indikator ini mencapai 2 deskriptor, ditunjukkan dengan guru segera 

memberi penguatan pada kelompok yang terbaik berupa penguatan verbal dan 

penguatan berupa bintang prestasi. Namun, deskriptor memberi penguatan pada 
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siswa tertentu kurang maksimal karena guru belum menyebutkan nama siswa 

yang berperilaku positif tersebut. 

h. Membimbing Siswa dalam Penyimpulan Materi 

Indikator ini mencapai 4 deskriptor, ditunjukkan dengan guru memberi 

kesempatan pada setiap siswa untuk ikut aktif menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Guru membimbing siswa agar hasil penyimpulan tersebut 

menjadi tepat. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. Guru juga memperhatikan waktu dengan tepat. 

i. Membimbing Siswa dalam Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini mencapai 3 deskriptor, ditunjukkan dengan guru menjelaskan 

aturan pengerjaan soal, menjelaskan maksud setiap soal agar siswa tepat dalam 

menjawab. Terakhir, guru memberikan batas waktu pengerjaan dan membimbing 

siswa untuk mengerjakan tanpa melebihi waktu agar pelaksanaan pembelajaran 

dapat berlangsung sesuai pembagian waktu. Deskriptor mengawasi siswa belum 

tampak karena guru belum terlihat mengawasi siswa secara keseluruhan. 

j. Menutup Pelajaran 

Indikator ini mencapai 2 deskriptor, ditunjukkan dengan memberikan 

penugasan untuk membuat sebuah pantun duka-cita dengan tema persahabatan. 

Sebelum meninggalkan kelas guru juga mengucapkan salam. Deskriptor yang 

belum tampak adalah memberi motivasi siswa untuk mengerjakan tugas dan 

mempelajari materi dan memberikan informasi materi selanjutnya yaitu materi 

tentang pantun duka-cita. Hal tersebut terjadi karena guru lebih fokus pada 

kegiatan penyampaian penugasan siswa untuk pertemuan selanjutnya. 
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Berikut ini disajikan diagram batang data hasil pengamatan keterampilan 

guru siklus satu: 

 

Gambar 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Satu 

4.1.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Satu 

Berikut ini hasil observasi aktivitas siswa pada siklus satu: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Satu 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil observasi aktivitas siswa pada siklus satu 

memperoleh jumlah skor total 22,9 dan rata-rata skor 2,3 dengan persentase 
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Banyak Deskriptor Tampak

No Indikator  

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran - 8 7 17 105 3,3 

2. Menanggapi apersepsi - 9 23 - 87 2,7 

3. Memperhatikan tujuan pembelajaran 1 26 5 - 68 2,1 

4. Tertib ketika guru membagi kelompok diskusi - 17 8 7 86 2,7 

5. Aktif berdiskusi dengan kelompoknya 2 21 9 - 71 2,2 

6. Mendemonstrasikan hasil diskusi 29 2 1 - 36 1,1 

7. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 3 16 13 - 74 2,3 

8. Aktif dalam membuat simpulan 3 22 7 - 68 2,1 

9. Bertanya tentang materi yang belum dipahami 4 19 5 4 73 2,3 

10. Mengerjakan soal evaluasi 6 18 8 - 66 2,1 

Jumlah Skor Total 22,9 

Rata-rata Skor 2,3 

Kategori Penilaian Baik  

Persentase Keberhasilan (%) 57,3 
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keberhasilan 57,3%. Skor tersebut termasuk dalam kategori baik. Secara rinci, 

hasil pengamatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Diri Menerima Pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 105 dengan rata-rata skor 3,3, ditunjukkan 

dengan 17 siswa mencapai 4 deskriptor; 7 siswa mencapai 3 deskriptor; dan 8 

siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah 

mempersiapkan diri menerima pelajaran dengan baik. Namun, terdapat 8 siswa 

yang masih perlu ditingkatkan aktivitasnya dalam pembelajaran. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 

siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, masih terdapat 4 siswa 

yang perlu ditingkatkan aktivitasnya. Siswa tersebut masih belum menempati 

tempat duduk, belum menyiapkan buku dan alat tulis, dan belum fokus pada guru. 

b. Menanggapi Apersepsi 

Indikator ini memperoleh skor 87 dengan rata-rata skor 2,7, ditunjukkan 

dengan 23 siswa mencapai 3 deskriptor dan 9 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah menanggapi apersepsi guru 

dengan baik. Namun, terdapat 9 siswa yang masih perlu ditingkatkan aktivitasnya 

dalam pembelajaran. Selain itu, belum ada siswa yang mencapai 4 deskriptor. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 3 deskriptor dan 4 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, 4 siswa masih perlu ditingkatkan aktivitasnya. Dua 

siswa sudah menanggapi dengan suara jelas dan lantang serta memperhatikan 
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penjelasan guru, namun mereka belum menanggapi dengan tepat. Selain itu, 

mereka juga tidak berani bertanya tentang materi yang belum mereka pahami. 

Sedangkan dua siswa yang lain sudah menanggapi apersepsi yang diberikan guru 

dengan tepat dan memperhatikan penjelasan guru, namun suaranya belum lantang. 

c. Memperhatikan Tujuan Pembelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 68 dengan rata-rata skor 2,1, ditunjukkan 

dengan 5 siswa mencapai 3 deskriptor; 26 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa fokus pada 

penjelasan guru dan duduk dengan tenang, namun siswa tidak berani bertanya 

ketika belum paham. Mayoritas siswa juga belum mencatat  tujuan pembelajaran 

sehinga belum terdapat siswa yang mencapai 4 deskriptor. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 6 siswa mencapai 2 deskriptor dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, ketujuh siswa masih perlu ditingkatkan aktivitasnya. 

Siswa sudah duduk dengan tenang namun tampak masih pasif, tidak fokus pada 

guru, tidak bertanya, dan tidak mencatat tujuan pembelajaran yang disampaikan. 

d. Tertib Ketika Guru Membagi Kelompok Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 86 dengan rata-rata skor 2,7, ditunjukkan 

dengan 7 siswa mencapai 4; 8 siswa mencapai 3 deskriptor; 17 siswa mencapai 2 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah bersedia dibagi 

kelompok oleh guru dan tertib saat berkelompok. Namun, masih ada kelompok 

yang belum berdiskusi dalam menunjuk ketua dan ada yang mengganggu ribut 

dan mengganggu kelompok lain. 
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Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

adalah semua siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, semua 

siswa mendapat skor 2 sehingga perlu ditingkatkan aktivitasnya. Siswa tersebut 

masih tidak tertib saat berkelompok, tidak ikut menunjuk ketua kelompok dan 

mereka mengganggu kelompok lain. Setelah diperingatkan guru, mereka baru 

mau berkelompok dan ikut berdiskusi. 

e. Aktif Berdiskusi dengan Kelompoknya 

Indikator ini memperoleh skor 71 dengan rata-rata skor 2,2, ditunjukkan 

dengan 9 siswa mencapai 3 deskriptor; 21 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, masih terdapat banyak siswa 

yang perlu ditingkatkan aktivitasnya. Banyak siswa belum berdiskusi dengan 

baik, siswa pasif dan belum terdapat siswa yang mencapai 4 deskriptor. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 5 siswa mencapai 2 deskriptor dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, ketujuh siswa masih perlu ditingkatkan aktivitasnya. 

Siswa masih cenderung tidak aktif dalam diskusi. 

f. Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 36 dengan rata-rata skor 1,1, ditunjukkan 

dengan 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 2 siswa mencapai 2 deskriptor; 29 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa masih belum 

mengikuti kegiatan demonstrasi dengan baik, belum terdapat siswa yang dapat 

mencapai 4 deskriptor. Keaktivan mayoritas siswa tersebut perlu ditingkatkan 

agar perolehan materi siswa dapat meningkat. 
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Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan semua siswa tersebut baru mencapai 1 deskriptor. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak ada yang bertugas mewakili kelompok 

maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. 

g. Menanggapi Hasil Diskusi Kelompok Lain 

Indikator ini memperoleh skor 74 dengan rata-rata skor 2,3, ditunjukkan 

dengan 13 siswa mencapai 3 deskriptor; 16 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, belum terdapat siswa yang 

mencapai 4 deskriptor. Sebagian besar ikut berpendapat, namun belum optimal. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 4 siswa mencapai 2 deskriptor dan 3 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa masih belum aktif dalam menanggapi hasil 

diskusi kelompok lain. Siswa tidak berani mengangkat tangan, mereka hanya ikut 

menanggapi secara klasikal. Tanggapan yang mereka berikan juga belum tepat 

dengan suara kurang lantang. Bahkan, beberapa siswa diam dan tidak fokus. 

h. Aktif dalam Membuat Simpulan 

Indikator ini memperoleh skor 68 dengan rata-rata skor 2,1, ditunjukkan 

dengan 7 siswa mencapai 3 deskriptor; 22 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, cukup banyak siswa yang telah 

bisa aktif membuat simpulan, namun belum ada yang mencapai semua deskriptor. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 5 siswa mencapai 2 deskriptor dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, semua siswa masih perlu ditingkatkan aktivitasnya. 
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Siswa sudah berpendapat dengan tepat ketika pertanyaan diarahkan secara klasikal 

oleh guru, namun tidak berani berpendapat secara individu, tidak memperbaiki 

hasil diskusi kelompoknya serta tidak mencatat simpulan. 

i. Bertanya Mengenai Materi yang Belum Dipahami 

Indikator ini memperoleh skor 75 dengan rata-rata skor 2,3, ditunjukkan 

dengan 4 siswa mencapai 4 deskriptor; 5 siswa mencapai 3 deskriptor; 19 siswa 

mencapai 2 deskriptor; 4 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, 

indikator memberikan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami  masih 

memiliki skor rendah. Mayoritas siswa sudah paham sehingga tidak bertanya, 

sedangkan beberapa siswa yang belum paham tidak berani bertanya. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 4 siswa mencapai 2 deskriptor dan 3 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, semua siswa masih perlu ditingkatkan aktivitasnya. 

Siswa mencatat jawaban namun tidak berani bertanya ketika belum paham.  

j. Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini memperoleh skor 66 dengan rata-rata skor 2,1, ditunjukkan 

dengan terdapat 8 siswa mencapai 3; 18 siswa mencapai 2 deskriptor; 6 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, siswa sudah mengerjakan soal 

evaluasi dengan baik. Namun, kemampuan mengerjakan soal evaluasi siswa 

masih perlu ditingkatkan karena belum ada siswa yang mencapai 4 deskriptor. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat,  

diantaranya yaitu terdapat: 3 siswa mencapai 2 deskriptor dan 4 siswa mencapai 1 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, aktivitas siswa dalam mengerjakan soal 
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evaluasi perlu ditingkatkan karena akan berhubungan dengan hasil belajar siswa. 

Berikut diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus satu: 

 

Gambar 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Satu 

4.1.2.3 Hasil Observasi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Satu 

Berikut ini hasil observasi keterampilan siswa dalam menulis pantun anak 

pada siklus satu: 

Tabel 4.3 

Hasil Observasi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Satu 

 

No. Indikator 
Tingkat kemampuan Jum

-lah 

Rata-

rata 0 1 2 3 4 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 
1 4 7 4 16 95 3 

2 Kesesuaian dengan ciri-

ciri pantun 
2 7 5 11 7 80 2,5 

3 Ketepatan pemilihan 

kata/diski 
1 3 8 11 9 92 2,9 

4 Ketepatan penulisan 1 5 11 10 5 78 2,4 

5 Ketepatan pemahaman 

konsep pantun 
4 11 15 1 1 52 1,6 

Jumlah skor rata-rata                                  12,4 

Rata-rata       2,5 

Persentase keberhasilan        62,5% 

Kategori        Baik 
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Berdasarkan tabel di atas, keterampilan menulis pantun anak pada siklus 

satu memperoleh jumlah skor rata-rata 12,4, rata-rata skor 2,5 dengan kategori 

baik. Persentase keberhasilannya pertemuan ini masuk dalam kriteria tinggi yaitu 

62,5%. Secara rinci, dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kesesuaian dengan Petunjuk Soal 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 95 dengan rata-rata skor 3, 

dibuktikan dengan 16 siswa mencapai 4 deskriptor; 4 siswa mencapai 3 

deskriptor; 7 siswa mencapai 2 deskriptor; 4 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 

siswa tidak mencapai deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah 

mengerjakan sesuai petunjuk soal, namun terdapat beberapa siswa yang belum 

mengerjakan dengan baik. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 4 deskriptor; 1 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak mencapai deskriptor. Dua siswa 

yang mencapai 1 deskriptor telah mengerjakan sesuai jenis pantun dan tema, 

namun masih mencontek buku sehingga kreativitas tidak tercapai. Sedangkan 

seorang siswa yang tidak mencapai deskriptor karena tidak menulis pantun di 

lembar evaluasi yang disediakan, siswa hanya mengisi jawaban pada soal 

pemahaman konsep pantun. 

b. Kesesuaian dengan Ciri-ciri 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 80 dengan rata-rata 2,5, dibuktikan 

dengan 7 siswa mencapai 4 deskriptor; 11 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa 

mencapai 2 deskriptor; 7 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak mencapai 
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deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa sudah menulis pantun 

sesuai ciri-ciri, namun terdapat beberapa siswa yang perlu peningkatan. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 2 siswa mencapai 4 deskriptor; 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 1 

siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak 

mencapai deskriptor. Siswa yang mencapai 1 deskriptor membuat pantun terdiri 

dari 1 bait dengan 4 baris; baris 1 dan 2 sebagai sampiran serta  baris 3 dan 4 

sebagai isi, namun tidak bersajak a-b-a-b dan tidak terdiri dari 4 kata dan 8-12 

suku-kata. Sedangkan seorang siswa yang tidak mencapai deskriptor karena siswa 

tidak membuat pantun pada lembar evaluasi yang disediakan, siswa hanya 

mengisi jawaban pada soal pemahaman konsep pantun. 

c. Ketepatan Pemilihan Kata/diksi 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 92 dengan rata-rata 2,9, dibuktikan 

dengan 9 siswa mencapai 4 deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa 

mencapai 2 deskriptor; dan 1 siswa tidak mencapai deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, mayoritas siswa telah tepat dalam memilih kata. Namun, terdapat 

beberapa siswa yang masih memakai kata tidak baku dan tulisannya tidak jelas. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 2 siswa mencapai 4 deskriptor; 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 1 

siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak 

mencapai deskriptor. Siswa yang mencapai 1 deskriptor memilih kata-kata baku 

namun tidak membentuk sebuah pantun. Sedangkan seorang siswa yang tidak 
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mencapai deskriptor karena siswa tidak membuat pantun, siswa hanya mengisi 

jawaban pada soal pemahaman konsep pantun. 

d. Ketepatan Penulisan 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 78 dengan rata-rata 2,4, dibuktikan 

dengan 5 siswa mencapai 4 deskriptor; 10 siswa mencapai 3 deskriptor; 11 siswa 

mencapai 2 deskriptor; dan 5 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak 

mencapai deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah dapat 

menulis pantun dengan baik. Namun, beberapa siswa menulis pantun tidak rapi. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak mencapai deskriptor. Siswa yang 

mencapai 1 deskriptor sudah menulis dengan memperhatikan ejaan namun tulisan 

tidak rapi dan tidak jelas sehingga sulit dibaca. Sedangkan seorang siswa yang 

tidak mencapai deskriptor karena tidak membuat pantun, siswa hanya mengisi 

jawaban pada soal pemahaman konsep pantun. 

e. Ketepatan Pemahaman Konsep Pantun 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 52 dengan rata-rata skor 1,6, 

dibuktikan dengan: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 

15 siswa mencapai 2 deskriptor; 11 siswa mencapai 1 deskriptor dan; 4 siswa 

tidak dapat mencapai deskriptor. Berdasarkan data tersebut, pemahaman konsep 

pantun masih rendah. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 2 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa mencapai 1 deskriptor; 2 
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siswa tidak mencapai deskriptor yang ditetapkan. Siswa tersebut belum dapat 

mengerjakan soal pemahaman konsep pantun dengan baik. 

Berikut tabel distribusi frekuensi hasil skor hasil konversi (ke 100) 

keterampilan menulis pantun anak pada siklus satu: 

Tabel 4.4 

Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Satu 

 

Nilai Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 
Kualifikasi 

0-59 12 37,5% Tidak Tuntas 

60-70 10 31,2% Tuntas 

71-80 5 15,6% Tuntas 

81-90 5 15,6% Tuntas 

91-100 0 0% Tuntas 

Jumlah 32 100% 

 

Skor terendah : 0  Jumlah siswa tuntas  : 20 siswa 

Skor tertinggi : 90  Jumlah siswa tidak tuntas : 12 siswa 

Rata-rata Skor : 60,5  Persentase keberhasilan : 62,5% 

Berdasarkan tabel di atas, siswa yang memiliki skor antara 60-70 yaitu 

sebanyak 10 siswa dengan persentase 31,2% dan dinyatakan tuntas. Siswa yang 

memiliki skor antara 71-80 yaitu sebanyak 5 siswa dengan persentase 15,6% dan 

dinyatakan tuntas. Siswa yang memiliki skor antara 81-90 yaitu sebanyak 4 siswa 

dengan persentase 59,4% dan dinyatakan tuntas. Siswa yang memiliki skor kurang 

dari 60 yaitu sebanyak 13 siswa dengan persentase 40,6% dinyatakan tidak tuntas. 

Hasil penilaian pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

yaitu sebagai berikut: 3 siswa dinyatakan tidak tuntas karena mendapat skor di 

bawah KKM yaitu 60. Sedangkan 4 siswa dinyatakan tuntas karena mendapat 
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skor di atas KKM yaitu 60. Hasil tersebut sudah menunjukkan telah adanya 

peningkatan dari prasiklus sampai pada siklus satu. 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hasil pembelajaran menulis 

pantun anak pada siklus satu, sebanyak 19 siswa (62,5%) dinyatakan tuntas dan 

sebanyak 13 siswa (40,6%) dinyatakan tidak tuntas. Berikut ini sajian hasil 

penilaian keterampilan menulis pantun anak dalam bentuk diagram batang: 

 

Gambar 4.3 Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Satu 

4.1.3 Refleksi Siklus Satu 

Refleksi siklus satu meliputi refleksi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak. 

4.1.3.1 Refleksi Keterampilan Guru Siklus Satu 

Keterampilan guru pada siklus satu telah mencapai kategori baik dengan 

rata-rata skor 2,9. Guru sudah melakukan sebagian besar kegiatan yang 

direncanakan dalam RPP dengan baik. Tetapi, masih terdapat beberapa indikator 

yang belum mencapai 4 deskriptor dan perlu ditingkatkan, diantaranya: 

a. Pada indikator mempersiapkan siswa menerima pelajaran, guru belum dapat 

memusatkan perhatian siswa sehingga beberapa siswa tampak belum siap; 
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b. Pada indikator membuka pelajaran, guru belum menarik perhatian siswa dan 

menimbulkan motivasi sehingga tampak beberapa siswa kurang semangat 

memulai pelajaran; 

c. Pada indikator membagi kelas menjadi 8 kelompok diskusi, guru belum dapat 

membimbing siswa menunjuk ketua dan mengatur posisi duduk sehingga 

kesiapan siswa untuk diskusi lebih lambat dan posisi duduk siswa kurang 

tertata; 

d. Pada indikator membimbing siswa dalam diskusi, guru belum berkeliling ke 

setiap kelompok sehingga tidak semua kesulitan dapat terbimbing; 

e. Pada indikator membimbing siswa dalam mendemonstrasikan hasil diskusi, 

guru belum memberikan perhatian pada semua siswa dan belum memberikan 

petunjuk yang jelas sehingga tampak beberapa siswa tidak memperhatikan; 

f. Guru belum memberi penguatan pada siswa tertentu sehingga variasi kurang 

dan meneyebabkan perilaku positif siswa kurang tampak; 

g. Pada indikator membimbing siswa dalam mengerjakan soal evaluasi guru 

belum mengawasi siswa dengan baik sehingga beberapa siswa mencontek; 

h. Pada indikator menutup pelajaran, guru belum memotivasi siswa. 

4.1.3.2 Refleksi Aktivitas Siswa Siklus Satu 

Aktivitas siswa pada siklus satu memperoleh rata-rata skor 2,3 dengan 

kategori baik. Tetapi, terdapat beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki, 

diantaranya: 

(1) Pada indikator menanggapi apersepsi guru, terdapat siswa yang merespon 

apersepsi dengan negatif; 
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(2) Pada indikator aktif berdiskusi dengan kelompoknya, masih terdapat siswa 

yang pasif dan ada siswa yang mendominasi saat kegiatan diskusi kelompok; 

(3) Pada indikator mendemonstrasikan hasil diskusi, banyak siswa yang belum 

mengikuti kegiatan demonstrasi dengan baik. Beberapa tampak pasif dan 

beberapa tampak ribut. Siswa yang maju juga suaranya kurang lantang; 

(4) Pada indikator mengerjakan soal evaluasi, terdapat siswa yang mencontek; 

(5) Siswa kurang aktif dalam bertanya, meskipun siswa belum memahami materi. 

4.1.3.3 Refleksi Keterampilan Menulis Pantun Anak  Siklus Satu 

Keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak pada siklus 

satu memperoleh ketuntasan belajar klasikal sebesar 62,5%. Hasil tersebut belum 

mencapai indikator keberhasilan yaitu 75% siswa mencapai skor di atas KKM 

(60). Berikut ini indikator yang perlu diperbaiki pada siklus satu: 

a. Indikator kesesuaian dengan petunjuk soal belum tercapai dengan optimal. 

Ketelitian siswa membaca petunjuk dan keativitas dalam menulis pantun masih 

perlu ditingkatkan; 

b. Indikator kesesuaian dengan ciri-ciri belum tercapai dengan optimal. Siswa 

masih perlu mencermati konsep mengenai ciri-ciri pantun; 

c. Indikator ketepatan pemilihan kata/diksi belum tercapai dengan optimal; 

Masih terdapat banyak siswa yang belum menggunakan kata yang baku dan 

mudah dipahami. Pemilihan kata-kata yang memiliki keindahan makna juga 

masih perlu ditingkatkan; 

d. Indikator kerapihan penulisan masih perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa 

siswa yang menulis tidak jelas, sulit dibaca dan tidak memperhatikan ejaan; 
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e. Indikator ketepatan pemahaman konsep pantun sebagai modal pengetahuan 

ketika membuat pantun perlu diperhatikan lebih oleh siswa, terutama dalam 

memahami ciri-ciri pantun. 

4.1.4 Revisi Siklus Satu 

Revisi pembelajaran pada siklus satu mencakup revisi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan keterampilan siswa dalam menulis pantun anak. 

4.1.4.1 Revisi Keterampilan Guru Siklus Satu 

Hal-hal yang perlu diperbaiki pada keterampilan guru siklus satu adalah 

a. Pada kegiatan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran, guru 

mengkondisikan kelas dengan menyuruh siswa duduk tenang; 

b. Pada kegiatan awal, untuk menimbulkan motivasi siswa, selain guru berdiri di 

tengah kelas, guru melakukan tanya jawab mengenai pertemuan sebelumnya; 

c. Guru perlu mengatur tempat duduk siswa agar lebih tertata dan nyaman. Guru 

juga perlu membimbing siswa menunjuk ketua kelompok agar lebih cepat; 

d. Pada kegiatan inti guru perlu meningkatkan pengkondisian kelas agar siswa 

lebih baik dalam mendemonstrasikan hasil diskusinya; 

e. Guru perlu memberikan penguatan pada siswa tertentu dengan menyebutkan 

namanya dan memberi pujian. 

4.1.4.2 Revisi Aktivitas Siswa Siklus Satu 

Berikut ini perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa: 

a. Membangkitkan motivasi siswa agar lebih aktif dalam menanggapi apersepsi, 

dalam bertanya, ataupun hal lain yang terkait dengan pembelajaran dengan 

memberikan pujian dan bersikap menyenangkan di kelas; 
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b. Membangkitkan keaktivan siswa dalam diskusi dengan pemberian penguatan 

dimana siswa yang pasif akan mewakili siswa untuk maju; 

c. Membimbing siswa untuk dapat bersuara lantang saat kegiatan demonstrasi 

dan mengkondisikan kelas lebih tenang; 

d. Mengawasi siswa agar siswa mengerjakan soal evaluasi dengan baik serta 

membimbing siswa dalam memahami soal agar hasil pengerjaan optimal. 

4.1.4.3 Revisi Keterampilan Menulis Pantun Anak  Siklus Satu 

Perbaikan yang dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan menulis 

pantun anak, yaitu dengan lebih memfokuskan perhatian siswa ketika kegiatan 

eksplorasi, diskusi, dan demonstrasi. Pada kegiatan itu guru membimbing siswa 

dengan cara memberikan pertanyaan terbimbing. Selain itu, guru memberikan 

penugasan kepada siswa untuk membuat pantun yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya serta menyuruh siswa untuk mempelajari materi yang telah 

diajarkan sebelumnya serta mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang pantun 

anak duka-cita. 

4.1.5 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus Dua 

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus dua meliputi: (a) prakegiatan; (b) 

kegiatan awal; (c) kegiatan inti; dan (d) kegiatan akhir. Pada pertemuan ini 

seluruh siswa hadir di kelas. Berikut ini uraian kegiatan proses pembelajaran pada 

siklus dua: 

Prakegiatan pembelajaran yang dilakukan guru adalah mempersiapkan 

siswa menerima pelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru adalah meminta ketua 

kelas memimpin doa dilanjutkan mengucapkan salam, melakukan presensi, 
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memusatkan perhatian siswa, melakukan pengkondisian kelas agar pembelajaran 

dapat berjalan lancar, dan menyiapkan media pembelajaran berupa kartu warna 

dengan warna hijau. 

Kegiatan awal pembelajaran yaitu guru menanyakan tugas pertemuan 

sebelumnya dan memeriksa siswa yang sudah mengerjakan dan yang belum. Guru 

memperingatkan siswa yang belum mengerjakan agar jangan sampai mengulangi. 

Selanjutnya, guru membuka pelajaran dengan menarik perhatian siswa dengan 

berdiri di depan kelas bagian tengah dan memotivasi siswa agar mengikut i 

pembelajaran dengan baik. Guru meminta perwakilan siswa tiap deret untuk 

membacakan pantun yang sudah dibuatnya di rumah. Guru memberi pertanyaan 

pada siswa lain mengenai pantun yang dibacakan, meliputi ketepatan jenis pantun, 

kesesuaian dengan ciri-ciri, serta arti/maksud dari isi pantun. Guru kemudian 

memberikan pujian kepada siswa yang berani maju. 

Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan menulis sebuah pantun  

duka-cita di papan tulis dan meminta siswa membaca nyaring bersama-sama. 

Guru bertanya jenis pantun apa yang dibaca oleh siswa di papan tulis. Guru 

kemudian membagi siswa menjadi 8 kelompok secara heterogen serta memberi 

nama kelompok yaitu 1-8. Kegiatan dilakukan untuk mempersiapkan siswa pada 

kegiatan diskusi kelompok, agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 

Kegiatan inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

membangun pengetahuan awal siswa mengenai pantun. Kegiatan yang dilakukan 
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guru adalah dengan bertanya jawab tentang pantun yang ditulis guru di papan 

tulis. Guru mengajak siswa untuk mengamati bagian pantun tersebut dengan 

kegiatan terbimbing, yaitu dengan menghitung kata, suku-kata, jumlah bait, 

jumlah baris, mencari sajak, mencari bagian sampiran dan isi pantun serta mencari 

maksud dari isi pantun. Kemudian, guru membagikan 4 potongan kartu warna 

berisi pantun duka-cita pada siswa. Guru juga menjelaskan cara penggunaan 

media tersebut serta menjelaskan aturan dalam diskusi agar siswa dapat mengikuti 

kegiatan dengan baik. 

Kegiatan elaborasi merupakan lanjutan dari kegiatan eksplorasi. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan yang berfokus pada aktivitas siswa sebagai pelaku belajar. 

Kegiatan yang dilakukan adalah siswa mengurutkan potongan kartu warna dengan 

berdiskusi. Kelompok yang telah selesai meneriakkan nama kelompoknya secara 

nyaring bersama-sama. Kemudian, guru meminta pada kelompok tercepat untuk 

membacakan hasil diskusi secara bergantian dilanjutkan kelompok tercepat kedua 

dan seterusnya. 

Selanjutnya, guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok 

dan kembali menjelaskan cara mengisi data dalam LKS tersebut kemudian 

kembali menjelaskan aturan diskusi. Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru. 

Kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugas langsung meneriakkan nama 

kelompoknya secara nyaring bersama-sama. Setelah semua kelompok selesai, 

guru meminta kelompok bergantian membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

Guru juga meminta pendapat dari siswa mengenai hasil pembacaan hasil diskusi 

kelompok yang maju. 



101 

 

 
 

Kegiatan inti terakhir yang dilakukan oleh guru yaitu konfirmasi. Dalam 

konfirmasi, kegiatan yang dilakukan adalah melengkapi hasil diskusi siswa dan 

memberikan penguatan pada siswa. Guru memberi penguatan verbal berupa 

pujian pada kelompok terbaik dan siswa yang berperilaku positif. 

Kegiatan akhir pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru sebagai 

pemantapan pengetahuan yang telah didapatkan siswa. Kegiatan yang dilakukan 

guru yaitu membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi mengenai materi yang 

telah dipelajari yang meliputi pengertian pantun dan pantun duka-cita, jenis-jenis 

pantun anak, dan ciri-ciri pantun. Guru juga memberikan kesempatan pada setiap 

siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas. Kemudian guru 

memberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan oleh siswa secara individu. Guru 

mengawasi siswa selama pengerjaan, menjelaskan maksud soal dan memberikan 

batas waktu. Setelah selesai, siswa mengumpulkan hasil pengerjaan di meja guru 

dengan tertib. Kemudian, guru memberikan penugasan pada siswa untuk 

membuat sebuah pantun anak jenaka yang dikerjakan siswa dirumah. Guru 

mengingatkan siswa untuk mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan jangan 

sampai tidak mengerjakan. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.1.6 Hasil Observasi Siklus Dua 

Kegiatan observasi pada siklus dua difokuskan pada keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan keterampilan siswa dalam menulis pantun anak. 

4.1.6.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Dua 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus dua dapat diamati pada tabel 

4.5. 
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Tabel 4.5 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Dua 

 

No. Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 
Jumlah 

Skor 
1 2 3 4 

1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran    √ 4 

2 Membuka pelajaran  √   2 

3 Membagi kelas menjadi 8 kelompok diskusi   √  3 

4 Membagikan media kartu warna dan LKS    √ 4 

5 Membimbing diskusi siswa   √  3 

6 Membimbing siswa dalam mendemonstrasikan 

hasil diskusi 

  √  
3 

7 Memberikan penguatan  √   2 

8 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi 

   √ 
4 

9 Membimbing siswa dalam mengerjakan soal 

evaluasi 

  √  
3 

10 Menutup pelajaran  √   2 

Jumlah  Skor Total 30 

Rata-rata Skor 3 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 75% 

 

Berdasarkan data tabel di atas, keterampilan guru di siklus dua mencapai 

jumlah skor total 30 dan rata-rata sebesar 3 dengan persentase keberhasilan 75%. 

Hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Secara rinci, hasil observasi 

keterampilan guru siklus dua dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Siswa Menerima Pelajaran 

Indikator ini sudah memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru meminta 

ketua kelas memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Guru melakukan presensi 

kehadiran siswa yang hasilnya semua siswa datang. Guru juga meminta siswa 

merapikan tempat duduk serta meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat 

tulis. Terakhir, guru menyiapkan media kartu warna dengan warna dasar sesuai 

hasil angket. 
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b. Membuka Pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 2, ditunjukkan dengan guru menarik 

perhatian siswa dengan berdiri di depan kelas bagian tengah agar semua siswa 

dapat melihat guru dengan jelas. Kemudian, guru memberikan apersepsi dengan 

menulis pantun duka cita di papan tulis dan bertanya: “Apa yang baru kalian baca 

di papan tulis?”. Guru mengajak siswa menghitung jumlah bagian pantun dan 

menemukan sajak, sampiran, isi pantun serta maksud dari isi pantun. Namun, guru 

tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi pada siswa. Hal 

tersebut terjadi karena guru fokus pada kegiatan apersepsi untuk membangun 

pengetahuan siswa. 

c. Membagi Kelas Menjadi 8 Kelompok Diskusi 

Indikator ini baru memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan membagi kelas 

menjadi 8 kelompok secara heterogen yaitu kombinasi gender dan kemampuan. 

Guru mengatur tempat duduk siswa dan membimbing kelompok menunjuk ketua. 

Beberapa siswa tampak tidak semangat berkelompok dan lambat berkumpul 

dengan masing-masing kelompok karena guru belum dapat mengkondisikan kelas 

dengan optimal. 

d. Membagi Media Kartu Warna dan LKS 

Indikator ini memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru membagi 

secara teliti pada setiap kelompok dan tidak terjadi kekeliruan. Guru menjelaskan 

cara penggunaan media kartu warna, aturan dalam diskusi pengurutan kartu 

warna, cara mengisi data kelompok serta menjelaskan petunjuk pengerjaan LKS 

agar siswa dapat mengerjakan dengan baik. 
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e. Membimbing Siswa dalam Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 3, hal tersebut ditunjukkan dengan guru 

mengawasi proses jalannya diskusi siswa saat penyusunan kartu warna dan saat 

pengerjaan LKS. Guru berkeliling pada kelompok diskusi namun tidak ke semua 

kelompok sehingga tidak semua kesulitan siswa dapat terbimbing. 

f. Membimbing Siswa dalam Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukan dengan guru memusatkan 

perhatian kelompok, memberi petunjuk demonstrasi yang jelas, dan menegur 

siswa jika melakukan tindakan menyimpang. Deskriptor memberi perhatian pada 

seluruh siswa belum tampak karena masih terdapat beberapa siswa berperilaku 

menyimpang tidak diberikan perhatian oleh guru. 

g. Memberikan Penguatan 

Indikator ini memperoleh skor 2, ditunjukkan dengan guru memberi 

penguatan pada siswa dan kelompok terbaik berupa pujian dan benda berupa 

bintang prestasi. Namun, jenis variasi dan kesegeraan pemberian motivasi yang 

diberikan guru masih kurang sehingga siswa tampak masih belum semangat dan 

tertarik. 

h. Guru Membimbing Siswa untuk Menyimpulkan Materi 

Indikator ini memperoleh skor 4, hal tersebut ditunjukkan dengan guru 

memberi kesempatan pada setiap siswa untuk aktif menyimpulkan. Guru 

membimbing siswa agar hasil penyimpulan menjadi tepat. Guru memberi 

kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

Guru juga memperhatikan ketersediaan waktu. 
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i. Membimbing Siswa dalam Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan mengawasi siswa 

agar mengerjakan tanpa mencontek, menjelaskan maksud soal agar siswa paham 

maksud soal dan tahu bagaimana jawaban yang diharapkan. Terakhir, guru 

memberikan batas waktu pengerjaan dan membimbing siswa untuk mengerjakan 

tanpa melebihi waktu yang tersedia. Pada pertemuan ini, guru tidak menjelaskan 

aturan pengerjaan soal karena sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya oleh 

guru. 

j. Menutup Pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 2, ditunjukkan dengan guru memberi tugas 

pada siswa untuk membuat pantun duka-cita tema persahabatan. Deskiptor yang 

belum tampak adalah memberi info materi selanjutnya dan memberi motivasi 

siswa karena guru lebih fokus pada pemberian penugasan. 

Berikut diagram batang hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus 

dua: 

 

Gambar 4.4 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Dua 
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4.1.6.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Dua 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun anak 

pada siklus dua dapat dimati pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Dua  

 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil observasi aktivitas siswa pada siklus dua 

memperoleh jumlah skor keseluruhan 25,9 dengan rata-rata skor 2,6 dan termasuk 

dalam kategori baik. Secara rinci, data di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Diri Menerima Pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 113 dengan rata-rata skor 3,5. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan: 22 siswa mencapai 4 deskriptor; 6 siswa mencapai 3 

deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; seorang siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah mempersiapkan diri dengan baik. 

Namun, terdapat beberapa siswa yang masih tampak perlu peningkatan aktivitas. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 3 

No Indikator  

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 1 3 6 22 113 3,5 

 2. Menanggapi apersepsi - 7 25 - 89 2,8 

3. Memperhatikan tujuan pembelajaran - 16 13 3 83 2,6 

4. Tertib ketika guru membagi kelompok diskusi - 6 19 7 91 2,8 

5. Aktif  berdiskusi dengan kelompoknya 4 15 13 - 73 2,3 

6. Mendemonstrasikan hasil diskusi 24 - - 8 56 1,7 

7. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 3 13 16 - 77 2,4 

8. Aktif dalam membuat simpulan  5 8 13 6 84 2,6 

9. Bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 
9 13 10 - 78 2,4 

10. Mengerjakan soal evaluasi - 12 13 7 91 2,8 

Jumlah 25,9 

Rata-rata 2,6 

Kategori Penilaian Baik 
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siswa mencapai 2 deskriptor; dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan 

data tersebut, tiga siswa sudah menunjukkan aktivitas yang baik, namun 4 siswa 

tampak masih tidak fokus pada pembelajaran. 

b. Menanggapi Apersepsi 

Indikator ini memperoleh skor 89 dengan rata-rata skor 2,8, ditunjukkan 

dengan 25 siswa mencapai 3 deskriptor dan 7 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah menanggapi apersepsi guru 

dengan baik, mereka menanggapi dengan tepat serta suara jelas dan lantang. 

Mereka juga memperhatikan penjelasan guru namun tidak berai bertanya ketika 

belum jelas sehingga belum ada siswa yang mencapai 4 deskriptor. Beberapa 

siswa masih belum menanggapi dengan baik. Tanggapan mereka tidak tepat, 

mereka juga tidak memperhatikan penjelasan guru serta tidak berani bertanya. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai skor 3 dan 4 siswa mencapai skor 2. Sebagian 

siswa sudah menanggapi apersepsi guru dengan baik, namun beberapa masih 

tampak pasif dan ada juga yang sering ribut dan mengganggu teman. 

c. Memperhatikan Tujuan Pembelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 83 dengan rata-rata 2,6, ditunjukkan dengan 

3 siswa mencapai 4 deskriptor; 13 siswa mencapai 3 deskriptor; 16 siswa 

mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, banyak siswa telah 

memperhatikan tujuan pembelajaran dengan baik, namun terdapat beberapa siswa 

yang belum memperhatikan dan masih bermain sendiri. Ada juga siswa yang 

melamun dan terlihat tidak semangat. 
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Hasil observasi pada tujuh siswa pada kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 3 deskriptor dan 4 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa sudah cukup baik dalam memperhatikan tujuan 

pembelajaran, namun terdapat 2 siswa yang ribut bermain dan 2 siswa lain yang 

melamun serta terlihat tidak semangat. 

d. Tertib Ketika Guru Membagi Kelompok Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 91 dengan rata-rata skor 2,8, ditunjukkan 

dengan 7 siswa telah mencapai 4 deskriptor; 19 siswa mencapai 3 deskriptor: 6 

siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah 

tertib mengikuti arahan guru ketika membagi kelompok. Hanya terdapat beberapa 

siswa yang masih belum tertib dan mereka masih bercanda dengan teman. 

Hasil observasi pada tujuh siswa pada kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 3 deskriptor; 2 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, sebagian siswa sudah 

tertib mengikuti arahan guru, namun terdapat 2 siswa yang menolak sehingga 

perlu diarahkan lebih oleh guru agar mau berkelompok dan ikut berdiskusi. 

e. Aktif Berdiskusi dengan Kelompoknya 

Indikator ini memperoleh skor 73 dengan rata-rata skor 2,3, ditunjukkan 

dengan: 13 siswa mencapai 3 deskirptor; 15 siswa mencapai 2 deskriptor dan; 4 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, belum terdapat siswa 

yang mencapai 4 deskriptor, namun sebagain besar siswa sudah mencapai 3 

deskriptor. Siswa sudah berdiskusi dengan baik, namun terdapat siswa yang pasif 

dan ada juga yang suka mengganggu teman. 
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Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 2 deskriptor dan 4 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa dalam kategori berat memiliki aktivitas yang 

sangat kurang dalam indikator ini. Beberapa siswa suka mengganggu temannya. 

f. Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 56 dengan rata-rata skor 1,7. Hal itu 

ditunjukkan dengan 8 siswa mencapai 4 deskriptor dan 24 siswa mencapai 1 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, perwakilan kelompok mendemonstrasikan 

hasil diskusi dengan baik dan anggota kelompok sudah memperhatikan. Namun, 

terdapat beberapa siswa yang tampak belum memperhatikan siswa yang maju. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, tidak ada siswa yang 

menjadi perwakilan kelompok yang maju. Mereka juga masih pasif. 

g. Menangapi Hasil Diskusi Kelompok Lain 

Indikator ini memperoleh skor 77 dengan rata-rata skor 2,4, ditunjukkan 

dengan 16 siswa mencapai 3 deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa 

mencapai 1 dekriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa memberikan 

tanggapan dengan suara jelas dan lantang, namun beberapa masih salah. Beberapa 

juga terlihat masih kurang aktif dan cenderung diam. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 2 siswa mencapai 2 deskriptor; 4 
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siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar siswa ini 

masih belum aktif berpendapat. Siswa tampak tidak fokus pada pembelajaran. 

h. Aktif dalam Membuat Simpulan dengan Bimbingan Guru 

Indikator ini memperoleh skor 84 dengan rata-rata skor 2,6, ditunjukkan 

dengan: 6 siswa mencapai 4 deskriptor; 13 siswa mencapai 3 deskriptor; 8 siswa 

mencapai 2 deskriptor dan; 5 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, mayoritas siswa telah ikut menyimpulkan materi dengan baik. Namun, 

beberapa siswa masih belum aktif dan diam. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam aktegori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 3 deksiptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, siswa masih belum 

mengikuti kegiatan penyimpulan materi dengan baik. Siswa tampak masih kurang 

berpendapat dan tidak ikut memperbaiki hasil diskusi kelompoknya.  

i. Bertanya Mengenai Materi yang Belum Dipahami 

Indikator ini memperoleh skor 78 dengan rata-rata skor 2,4, ditunjukkan 

dengan 10 siswa mencapai 3 deskriptor; 13 siswa mencapai 2 deskriptor dan; 9 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, aktivittas siswa dalam 

bertanya masih belum optimal. Mayoritas siswa sudah dapat memahami materi, 

sedangkan siswa yang belum memahami materi tidak berani bertanya pada guru 

dan lebih memilih bertanya pada teman. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 1 siswa mencapai 2 deskriptor; 5 
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siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, siswa belum aktif dalam 

kegiatan bertanya. Tampak 5 siswa masih pasif dan 2 siswa sering ribut. 

j. Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator mengerjakan soal evaluasi memperoleh skor 91 dengan rata-rata 

2,8, ditunjukkan dengan: 7 siswa mencapai 4 deskriptor; 13 siswa mencapai 3 

deskriptor; 12 siswa mencapai 2 deskriptor. Data tersebut menunjukkan mayoritas 

siswa mengerjakan dengan baik. Namun, beberapa siswa masih terlihat tidak 

tenang, mencontek, dan tulisannya kurang rapi. Siswa tersebut masih perlu 

dibimbing guru agar mendapat hasil yang lebih baik dalam mengerjakan evaluasi. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 4 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, seorang siswa sudah 

mengerjakan dengan baik, namun sisanya masih perlu peningkatan. Beberapa 

siswa mencontek pada teman maupun buku serta tidak tenang. 

Berikut ini diagram batang hasil pengamatan aktivitas siswa siklus dua: 

 

Gambar 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Dua 
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4.1.6.3 Hasil Observasi Keterampilan Menulis Pantun Anak  Siklus Dua 

Data hasil observasi keterampilan menulis pantun anak siklus dua dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Keterampilan Siswa Siklus Dua 

 

No. Indikator 
Tingkat kemampuan Jum-

lah 

Rata

-rata 0 1 2 3 4 

1 Kesesuaian dengan petunjuk soal 1 4 9 7 11 87 2,7 

2 Kesesuaian dengan ciri-ciri pantun 1 5 5 8 13 91 2,8 

3 Ketepatan pemilihan kata/diski 1 6 11 8 6 76 2,4 

4 Kerapihan tulisan 1 7 12 4 8 75 2,3 

5 Ketepatan pemahaman konsep 

pantun 
- 7 17 8 - 65 2 

Jumlah skor rata-rata                             12,2 

Rata-rata     2,4 

Persentase       61,6% 

Kategori       Baik  

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, keterampilan menulis pantun anak 

siklus dua memperoleh jumlah skor rata-rata 12,2, rata-rata skor 2,4 dengan 

persentase keberhasilan 61,6%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik. 

Secara rinci, hasil observasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kesesuaian dengan Petunjuk Soal 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 87 dan rata-rata skor 2,7, dibuktikan 

dengan: 11 siswa yang mencapai 4 deskriptor; 7 siswa mencapai 3 deskriptor; 9 

siswa mencapai 2 deskriptor; 4 siswa mencapai 1 deskriptor (1 skor); dan; 1 siswa 

tidak mencapai deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa sudah 

mengerjakan sesuai petunjuk soal. Namun, beberapa siswa belum mengerjakan 

sesuai petunjuk soal. Beberapa siswa membuat pantun masih tidak sesuai jenis, 
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tema, makna dan kreativitas siswa juga kurang. Beberapa siswa menulis pantun 

sama dengan buku. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 2 siswa mencapai 4 deskriptor; 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 1 

siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, 2 siswa mengerjakan soal sesuai dengan semua petunjuk soal. Namun, 

terdapat 2 siswa yang mengerjakan soal hanya sesuai tema yang diberikan guru, 

isinya tidak sesuai dengan jenis dan maknanya tidak jelas. Kedua siswa ini tidak 

memperhatikan petunjuk mengerjakan soal. 

b. Kesesuaian dengan Ciri-ciri Pantun 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 91 dan rata-rata skor 2,8, dibuktikan 

dengan: 13 siswa mencapai 4 deskriptor; 8 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa 

mencapai 2 deskriptor; 5 siswa mencapai 1 deskriptor; 1 siswa tidak mencapai 

deskriptor.berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa menulis pantun sesuai ciri-

ciri. Beberapa siswa tidak memperhatikan sajak dan jumlah kata serta sukukata. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 4 siswa mencapai 4 deskriptor; 1 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa ini sudah 

menulis pantun sesuai ciri-ciri. Namun, beberapa siswa menulis pantun tanpa 

memperhatikan sajak, sampiran dan isi, serta jumlah kata serta sukukata. 

c. Ketepatan Pemilihan Kata/diksi 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 76 dengan rata-rata skor 2,4, 

dibuktikan dengan 6 siswa mencapai 4 deskriptor; 8 siswa mencapai 3 deskriptor; 
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11 siswa mencapai 2 deskriptor; 6 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak 

mencapai deskriptor. Berdasarkan data tersebut, pemilihan kata siswa sudah 

cukup baik. Siswa telah menggunakan kata umum dan dekat dengan lingkungan 

mereka. Namun, beberapa siswa masih kata-kata khusus di buku. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 3 

siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, seorang siswa sangat tepat dalam memilih kata dalam menulis pantun. 

Namun, beberapa siswa justru belum menulis pantun menggunakan kata-kata 

baku dan kata yang dekat dengan lingkungan mereka. 

d. Ketepatan Penulisan 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 75 dengan rata-rata skor 2,3, 

dibuktikan dengan: 8 siswa mencapai 4 deskriptor; 4 siswa mencapai 3 deskriptor; 

12 siswa mencapai 2 deskriptor; 7 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak 

mencapai deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah menulis 

pantun dengan rapi. Tulisan mereka jelas, rapi, dan mudah dibaca. Namun, 

beberapa siswa masih menulis dengan kurang rapi sehingga sulit dibaca. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 

siswa mencapai 11 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, seorang siswa telah 

menulis pantun dengan rapi. Namun, sebagian besar siswa belum menulis dengan 

rapi, mereka masih menulis dengan tidak jelas, tulisan sulit dibaca, dan tidak 

memperhatikan ejaan. 
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e. Ketepatan Pemahaman Konsep Pantun 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 65 dengan rata-rata skor 2, 

dibuktikan dengan: 8 siswa mencapai 3 deskriptor; 17 siswa mencapai 2 

deskriptor; 7 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, belum ada 

siswa yang dapat mencapai 4 deskriptor. Sebagian besar siswa masih kesulitan 

dalam menjelaskan isi dari sebuah pantun dan menjelaskan pengertian pantun. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam ketegori subjek penelitian berat 

diantaranya: 5 siswa mencapai 2 deskriptor dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar siswa belum dapat mengerjakan soal 

evaluasi dengan tepat. Jawaban yang benar mayoritas pada soal menyebutkan ciri-

ciri pantun, sedangkan untuk soal yang lain siswa masih menjawab salah. Siswa 

juga belum dapat menulis pantun anak dengan tepat. 

Berikut ini tabel distribusi frekuensi skor (konversi 100) pada penilaian 

keterampilan menulis pantun anak siklus dua: 

Tabel 4.8 

Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Dua 

 

Nilai Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 
Kualifikasi 

0-59 10 31,2% Tidak Tuntas 

60-70 13 40,6% Tuntas 

71-80 6 18,7% Tuntas 

81-90 2 6,2% Tuntas 

91-100 1 3,1% Tuntas 

Jumlah 32 100% 

 

Skor terendah : 20  Jumlah siswa tuntas  : 22 siswa 

Skor tertinggi : 95  Jumlah siswa tidak tuntas : 10 siswa 

Rata-rata Skor : 61,2  Persentase keberhasilan : 68,8%  
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data: siswa yang memiliki skor antara 

60-70 sebanyak 13 siswa dengan persentase 40,6% dan dinyatakan tuntas; siswa 

yang memiliki skor antara 71-80 sebanyak 6 siswa dengan persentase 18,7% dan 

dinyatakan tuntas; siswa yang memiliki skor antara 81-90 sebanyak 2 siswa 

dengan persentase 6,2% dan dinyatakan tuntas; siswa yang memiliki skor antara 

91-100 yaitu 1 siswa dengan persentase 3,1% dan dinyatakan tuntas; siswa yang 

memiliki skor kurang dari 60 sebanyak 10 siswa dengan persentase 31,2% dan 

dinyatakan tidak tuntas. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil penilaian 

keterampilan menulis pantun anak pada siklus dua sebanyak 22 siswa (68,8%) 

memiliki skor di atas KKM (60) dinyatakan tuntas dan 10 siswa (31,2%) memiliki 

skor di bawah KKM (60) dinyatakan tidak tuntas. Berikut data hasil penilaian 

dalam bentuk diagram batang: 

 
 

Gambar 4.6 Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Dua 

 

4.1.7 Refleksi Siklus Dua 

Refleksi pada siklus dua mencakup refleksi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan siswa dalam menulis pantun anak. 
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4.1.7.1 Refleksi Keterampilan Guru Siklus Dua 

Pada siklus dua, keterampilan guru telah mencapai kategori baik dengan 

rata-rata skor meningkat dari siklus satu menjadi 3,5. Tetapi, masih terdapat 

beberapa indikator yang belum mencapai 4 deskriptor (maksimal) dan perlu 

ditingkatkan, diantaranya: 

a. Pada indikator membuka pelajaran, guru belum menimbulkan motivasi siswa 

sehingga beberapa siswa tampak belum fokus pada guru. Guru juga belum 

menyampaikan tujuan pembelajaran; 

b. Pada indikator membagi kelas menjadi 8 kelompok diskusi, guru belum 

membimbing siswa menunjuk ketua; 

c. Pada indikator membimbing diskusi siswa, guru tidak berkeliling ke tiap 

kelompok tapi hanya pada kelompok yang ribut atau tampak kesulitan; 

d. Pada indikator membimbing siswa dalam mendemonstrasikan hasil diskusi, 

guru belum memberi perhatian siswa sehingga beberapa siswa tidak fokus; 

e. Pada indikator memberikan penguatan, seharusnya guru memberikan berbagai 

jenis penguatan sehingga siswa lebih tertarik untuk aktif secara positif pada 

pembelajaran; 

f. Pada indikator membimbing siswa dalam mengerjakan soal evaluasi, guru 

belum menjelaskan aturan pengerjaan soal sehingga beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan pada siklus satu tidak mengetahui aturannya. 

4.1.7.2 Refleksi Aktivitas Siswa Siklus Dua 

Aktivitas siswa pada siklus dua telah meningkat dari siklus satu. Rata-rata  
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skor yang diperoleh meningkat menjadi 2,6 dengan kategori baik. Namun, 

terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, diantaranya: 

a. Pada indikator mempersiapkan diri menerima pelajaran masih terdapat siswa 

yang lupa membawa buku tulis dan beberapa siswa belum fokus pada guru; 

b. Pada indikator aktif berdiskusi dengan kelompoknya masih perlu ditingkatkan; 

c. Pada indikator mengerjakan soal evaluasi masih tampak beberapa siswa 

mencontek; 

d. Minat dan keberanian siswa untuk bertanya masih kurang. 

4.1.7.3 Refleksi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Dua 

Keterampilan siswa dalam menulis pantun anak pada siklus dua telah 

memperoleh ketuntasan belajar individual sebesar 68,8%. Hasil tersebut sudah 

meningkat dari siklus satu, namun belum mencapai pada indikator keberhasilan 

yaitu 75% siswa mencapai skor di atas KKM, yaitu 60. 

Berikut indikator keterampilan siswa dalam menulis pantun anak yang 

perlu diperbaiki pada siklus dua: 

a. Indikator kesesuaian dengan petunjuk soal belum tercapai dengan optimal. 

Siswa harus lebih memperhatikan petunjuk soal yang ada dan telah dijelaskan 

dijelaskan oleh guru; 

b. Indikator kesesuaian dengan ciri-ciri belum tercapai dengan optimal. Siswa 

masih perlu mencermati lagi konsep mengenai ciri-ciri pantun ketika siswa 

tersebut membuat pantun; 

c. Indikator ketepatan pemilihan kata/diksi belum tercapai dengan optimal; 
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d. Siswa harus menghindari penggunaan kata-kata tidak baku dan kata asing. 

Siswa hendaknya menggunakan kata-kata baku dan sering mereka jumpai serta 

sudah mereka pahami; 

e. Indikator kerapihan penulisan masih perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa 

siswa yang menulis dengan tidak jelas, tidak rapi dan sulit dibaca serta tidak 

memperhatikan ejaan; 

f. Indikator ketepatan pemahaman konsep pantun sebagai modal pengetahuan 

ketika membuat pantun perlu diperhatikan lebih oleh siswa, terutama dalam 

mengartikan isi pantun yang dibuat. 

4.1.8 Revisi Siklus Dua 

Memperhatikan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

penilaian keterampilan siswa dalam pembelajaran pada siklus satu perlu dilakukan 

perbaikan untuk meningkatkan ketiga variabel tersebut, diantaranya: 

4.1.8.1 Revisi Keterampilan Guru Siklus Dua 

Berikut ini perbaikan keterampilan guru pada siklus dua: 

a. Guru harus mengatur tempat duduk siswa dengan baik ketika diskusi agar 

siswa nyaman dalam berdiskusi; 

b. Pada kegiatan inti guru perlu mengarahkan setiap siswa untuk aktif dalam 

diskusi sehingga diksusi berjalan dengan hasil lebih optimal. Guru juga perlu 

berkeliling ke semua kelompok untuk membimbing kesulitan siswa; 

c. Pada kegiatan demonstrasi dan menanggapi hasil demonstrasi guru perlu 

memberi kesempatan siswa menjawab pertanyaan secara individu sehingga 

keaktifan siswa dapat terpacu. 
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4.1.8.2 Revisi Aktivitas Siswa Siklus Dua 

Berikut perbaikan aktivitas siswa pada siklus dua: 

a. Guru harus mempersiapkan diri siswa dengan baik. Guru juga harus dapat 

meningkatkan perhatian siswa melalui kegiatan pembelajaran yang kreatif; 

b. Guru perlu memotivasi siswa lebih aktif dalam berdiskusi; 

c. Pemberian penguatan lebih segera dan bervariasi; 

d. Meningkatkan pengawasan ketika siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4.1.8.3 Revisi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Dua 

Perbaikan yang dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan menulis 

pantun anak pada siklus dua adalah melalui pembiasaan dengan memberi siswa 

pertanyaan terbimbing. Selain itu, guru juga memberikan penugasan kepada siswa 

untuk membuat pantun yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya.  

4.1.9 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus Tiga 

Pelaksanaan tindakan penelitian siklus tiga terdiri dari: (a) prakegiatan 

pembelajaran; (b) kegiatan awal pembelajaran; (c) kegiatan inti pembelajaran; dan 

(d) kegiatan akhir pembelajaran. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh siswa dengan 

jumlah 32 siswa. Berikut uraian kegiatan pembelajaran pada siklus tiga: 

Prakegiatan pembelajaran yang dilakukan guru adalah mempersiapkan 

siswa menerima pelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru adalah meminta ketua 

kelas untuk memimpin doa dilanjutkan mengucapkan salam, melakukan presensi, 

memusatkan perhatian siswa dan menyiapkan media pembelajaran. 

Kegiatan awal pembelajaran yaitu guru membuka pelajaran dengan 

menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran 
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dengan baik. Guru menanyakan tugas pertemuan sebelumnya untuk membuat 

pantun jenaka dan meminta perwakilan siswa tiap deret bangku untuk maju 

membacakan hasil. Siswa lain bertugas menanggapi pantun yang dibacakan. 

Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan menulis pantun  jenaka di papan 

tulis dan meminta siswa membaca nyaring bersama-sama. Guru bertanya jenis 

pantun apa yang dibaca dilanjutkan dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok secara heterogen serta 

memberi nama kelompok yaitu 1-8, memotivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik, mengatur tempat duduk serta membimbing kelompok 

menunjuk ketua. 

Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan 

eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk membangun pengetahuan 

awal siswa mengenai pantun. Kegiatan yang dilakukan guru adalah dengan 

bertanya jawab tentang pantun yang ditulis guru di papan tulis. Guru mengajak 

siswa mengamati bagian pantun dengan kegiatan terbimbing, yaitu dengan 

menghitung kata, suku-kata, jumlah bait, jumlah baris, mencari sajak, mencari 

bagian sampiran dan isi pantun serta mencari maksud dari isi pantun. Kemudian, 

guru membagikan kartu warna (merah) dan menjelaskan aturan dalam diskusi. 

Kegiatan elaborasi merupakan lanjutan dari kegiatan eksplorasi. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan yang berfokus pada aktivitas siswa sebagai pelaku belajar. 

Kegiatan yang dilakukan adalah siswa mengurutkan potongan kartu warna dengan 

berdiskusi. Kelompok yang telah selesai mengurutkan kemudian meneriakkan 

nama kelompoknya secara nyaring. Setelah semua selesai, kemudian kelompok 
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tercepat membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kelompok lain 

bertugas untuk mengomentari dan menjawab pantun yang dibacakan oleh siswa. 

Selanjutnya, guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok, 

menjelaskan cara mengisi data dalam LKS dan menjelaskan aturan diskusi. Siswa 

berdiskusi dengan bimbingan guru. Kelompok yang selesai langsung meneriakkan 

nama kelompoknya secara nyaring. Kemudian, guru membimbing kelompok 

tercepat bergantian membacakan hasil dengan kelompok tercepat kedua dan 

seterusnya. Guru juga meminta pendapat dari siswa/kelompok mengenai hasil 

pembacaan kelompok yang maju serta meminta pendapat dari siswa yang tampak 

belum paham atau tidak fokus. 

Kegiatan inti terakhir yaitu konfirmasi. Kegiatan yang dilakukan adalah 

memberikan penguatan ada siswa. Guru memberi penguatan verbal berupa pujian 

pada kelompok terbaik dan siswa yang berperilaku positif dan pemberian tepuk 

tangan bersama. Guru juga melengkapi dan memantapkan materi yang telah 

dipelajari siswa dengan melakukan tanya jawab kepada siwa. Guru juga memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami ataupun 

menanggapi pertanyaan yang diberikan guru. 

Selanjutnya adalah kegiatan akhir pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan 

guru adalah memantapkan pengetahuan yang telah didapatkan siswa, diantaranya: 

guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari meliputi 

pengertian pantun jenaka, jenis-jenis pantun anak, dan ciri-ciri pantun; guru 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami; guru memberikan soal evaluasi. Setelah siswa selesai mengerjakan, 
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mereka mengumpulkan hasil pengerjaan di meja guru. Guru memberikan 

penugasan pada siswa untuk membuat pantun teka-teki yang akan dipelajari di 

pertemuan selanjutnya menggunakan kata-kata yang dekat dengan rumah mereka 

dan pengalaman mereka. Guru juga memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas 

dengan baik dan mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Kemudian, guru merapikan hasil pekerjaan siswa dan media kartu 

warna. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

4.1.10 Hasil Observasi Siklus Tiga 

Observasi pembelajaran pada siklus tiga mencakup observasi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa dalam menulis pantun anak. 

4.1.10.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Tiga 

Berikut ini hasil observasi keterampilan guru pada siklus tiga: 

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Tiga 

 

No. Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Jum-

lah 

Skor 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran    √ 4 

2 Membuka pelajaran   √  3 

3 Membagi siswa menjadi 8 kelompok diskusi   √  3 

4 Membagikan media kartu warna dan LKS    √ 4 

5 Membimbing diskusi siswa   √  3 

6 Membimbing siswa dalam mendemonstrasikan 

hasil diskusi 
  √  3 

7 Memberi penguatan   √  3 

8 Membimbing siswa dalam penyimpulan materi    √ 4 

9 Membimbing siswa dalam mengerjakan evaluasi    √ 4 

10 Menutup pelajaran  √   2 

Jumlah  Skor Total 33 

Rata-rata Skor 3,3 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Persentase Keberhasilan 82,5% 
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Berdasarkan tabel di atas, keterampilan guru pada siklus tiga mencapai 

jumlah skor 33 dengan rata-rata sebesar 3,3 dengan persentase keberhasilan 

82,5%. Skor tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Secara rinci hasil 

observasi keterampilan guru pada siklus tiga dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Siswa Menerima Pelajaran 

Indikator ini  memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru meminta ketua 

kelas memimpin doa sebelum pelajaran dimulai, siswa berdoa dan memberi salam 

kemudian guru menjawab salam tersebut. Guru juga melakukan presensi 

kehadiran siswa yang hasilnya semua siswa hadir. Kemudian guru menyiapkan 

media pembelajaran (kartu warna) dan LKS di meja guru. 

b. Membuka pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan guru menarik 

perhatian siswa melalui cara menempati posisi mendekati siswa di depan bagian 

tengah kemudian meminta siswa memperhatikan pantun yang guru tulis di papan 

tulis beserta langkah membuatnya (pemodelan). Guru kemudian memberikan 

apersepsi sesuai materi. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dipelajari yaitu tentang jenis pantun anak jenaka. Deskriptor yang 

belum tampak adalah memberi motivasi siswa. 

c. Membagi Kelas Menjadi 8 Kelompok Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan guru membagi kelas 

secara heterogen, mengkondisikan siswa saat pembagian kelompok agar kelas 

menjadi tertid dan tidak ramai, dan mengatur tempat duduk siswa agar siswa 

nyaman ketika berdiskusi. Deskriptor membimbing siswa dalam  menunjuk ketua 
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kelompok belum tampak karena siswa telah dapat menunjuk ketua kelompok 

dengan baik. 

d. Membagikan Media Kartu Warna dan LKS 

Indikator ini memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru membagi 

secara teliti dan tidak terjadi kekeliruan. Guru juga menjelaskan cara 

menggunakan media kartu warna dalam adu cepat menyusun antar kelompok. 

Guru menjelaskan cara mengisi data kelompok dalam LKS dan menjelaskan 

petunjuk pengerjaan LKS. 

e. Membimbing Diskusi Siswa 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan guru sungguh-

sungguh dalam mengawasi proses jalannya diskusi siswa saat penyusunan kartu 

warna dan saat pengerjaan LKS. Guru berkeliling pada setiap kelompok untuk 

membimbing siswa dan kelompok yang mengalami kesulitan. Guru belum dapat 

mengatur waktu dengan baik, guru tidak memberikan tanda mulai diskusi. 

f. Membimbing Siswa Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukan dengan guru memberikan 

perhatian pada seluruh siswa dan menegur siswa jika masih tidak fokus pada 

kegiatan demonstrasi. Guru juga memusatkan perhatian kelompok dan memberi 

petunjuk pelaksanaan demonstrasi. 

g. Memberikan penguatan 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan guru selama 

pembelajaran beberapa kali melakukan penguatan verbal berupa kata-kata, seperti: 

ya benar, tepat, bagus, dan membimbing siswa memberi tepuk tangan untuk siswa 
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yang berperilaku positif. Diakhir pembelajaran guru memberikan penguatan 

dengan memuji kelompok terbaik dan pada individu yang berperilaku baik. 

h. Membimbing Penyimpulan Materi 

Indikator ini memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru membimbing 

penyimpulan dengan tepat, memperhatikan waktu yang ada. Guru juga memberi 

kesempatan siswa aktif bertanya. 

i. Membimbing Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru menjelaskan 

aturan pengerjaan soal yaitu siswa mengerjakan secara individu. Guru mengawasi 

siswa selama mengerjakan soal evaluasi dan memperhatikan ketersediaan waktu. 

j. Menutup Pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 2, ditunjukkan dengan guru memberikan 

motivasi pada siswa bahwa pembelajaran sudah baik. Guru memberi pesan pada 

siswa untuk mengerjakan tugas yaitu membuat pantun teka-teki yang dipelajari 

pertemuan berikutnya. Sebelum meninggalkan kelas guru mengucapkan salam. 

Berikut ini diagram hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus tiga: 

 

Gambar 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Tiga 
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4.1.10.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Tiga 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus tiga dapat diamati pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Tiga 

 

Berdasarkan tabel di atas, aktivitas siswa pada siklus tiga memperoleh 

jumlah skor 28,7, rata-rata skor 2,9 dengan persentase keberhasilan 71,2%. Skor 

tersebut termasuk dalam kategori baik. Secara rinci, hasil observasi aktivitas siswa 

tiga dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Diri Menerima Pelajaran  

Indikator ini memperoleh skor 116, rata-rata skor 3,6 dengan kategori 

sangat baik, ditunjukkan dengan: 25 siswa mencapai 4 deskriptor; 4 siswa yang 

mencapai 3 deskriptor; 1 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah mempersiapkan diri 

dengan baik. Namun, terdapat siswa yang masih tampak belum menyiapkan diri. 

No Indikator  

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 

Jumlah 

skor 
Rata-rata 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri menerima pelajaran 2 1 4 25 116 3,6 

2. Menanggapi apersepsi guru 3 8 15 6 88 2,8 

3. Memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru 
1 20 3 8 82 2,6 

4. Tertib ketika guru membagi kelompok 3 8 11 10 92 2,9 

5. Aktif berdiskusi dengan kelompoknya 4 10 5 13 91 2,8 

6. Mendemonstrasikan hasil diskusi 6 8 10 8 84 2,6 

7. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 3 3 17 9 96 3 

8. Aktif dalam membuat simpulan dengan 
bimbingan guru 

1 9 7 15 100 3,1 

9. Bertanya mengenai materi yang belum dipahami 2 19 5 6 79 2,5 

10. Mengerjakan soal evaluasi 3 11 9 9 88 2,8 

Jumlah Skor 28,7 

Rata-rata Skor 2,9 

Persentase Keberhasilan 71,2% 

Kategori Penilaian Baik 
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Mereka belum duduk di tempatnya, belum menyiapkan buku dan alat tulis, serta 

belum fokus pada guru. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 4 deskriptor; 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 3 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah 

mempersiapkan diri dengan baik. Namun, terdapat 3 siswa belum siap, mereka 

tidak duduk, tidak menyiapkan buku dan alat tulis, serta tidak fokus pada guru. 

b. Menanggapi Apersepsi 

Indikator ini memperoleh skor 88, rata-rata skor 2,8 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan: 6 siswa mencapai 4 deskriptor; 15 siswa mencapai 3 

deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor dan; 3 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah ikut menanggapi apersepsi guru 

dengan baik. Namun, terdapat ebebrapa siswa yang belum optimal. beberapa 

siswa ikut menanggapi namun kurang tepat dan beberapa siswa masih pasif. 

Ketika diberi kesempatan bertanya mereka tidak bertanya. 

Hasil diskusi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, beberapa siswa sudah 

menanggapi dengan baik. Namun, 2 siswa tidak fokus dan bermain-main di kelas. 

c. Memperhatikan Tujuan Pembelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 82, rata-rata skor 2,6 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan: 8 siswa mencapai 4 deskriptor; 3 siswa mencapai 3 

deskriptor; 20 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa baru mencapai 1 deskriptor. 
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Berdasarkan data tersebut, masih banyak siswa yang belum memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan dengan baik. Terdapat beberapa siswa yang tidak 

mencatat dan tidak fokus pada penjelasan guru. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan 6 siswa mencapai 2 deskriptor dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa dalam kategori ini masih kurang baik dalam 

memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Mereka masih cenderung 

tidak fokus dan tidak mencatat tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

d. Tertib Ketika Guru Membagi Kelompok Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 92, rata-rata skor 2,9 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 10 siswa mencapai 4 deskriptor (4 skor); 11 siswa mencapai 3 

deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah tertib ketika guru membagi 

kelompok diskusi. Namun, siswa belum tertib dan menganggu kelompok lain. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya:  1 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa mencapai 2 deskriptor dan: 1 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, siswa sudah cukup tertib. 

Tetapi, beberapa siswa tampak belum tertib dan mengganggu kelompok lain. 

e. Aktif Berdiskusi dengan Kelompoknya 

Indikator ini memperoleh skor 91 , rata-rata skor 2,8 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 13 siswa mencapai 4 deskriptor; 5 siswa mencapai 3 

deskriptor; 10 siswa mencapai 2 deskriptor dan; 4 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah aktif berdiskusi dengan baik, 
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namun beberapa siswa masih terlihat pasif dan bahkan ada 3 siswa yang sering 

mengganggu kelompok lain. 

Hasil observasi tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat di anta- 

ranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 siswa 

mencapai 2 deskriptor dan; 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, 1 siswa telah sangat baik dalam berdiskusi, namun beberapa siswa masih 

pasif dan ada yang menganggu kelompok lain dan ada yang melamun. 

f. Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 84, rata-rata skor 2,6 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 8 siswa mencapai 4 deskriptor; 10 siswa mencapai 3 

deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor; 6 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah mengikuti kegiatan demonstrasi 

dengan baik, namun beberapa siswa masih perlu dibimbing guru agar maju 

mewakili kelompok. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, hampir semua siswa 

dalam kategori ini belum mengikuti kegiatan demonstasi dengan baik. Tidak ada 

yang berani menjadi perwakilan kelompok untuk maju, tidak ikut berpendapat dan 

beberapa ribut di kelas. 

g. Menanggapi Hasil Diskusi Kelompok Lain 

Indikator ini memperoleh skor 96, rata-rata skor 3 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 9 siswa  dapat mencapai 4 deskriptor; 17 siswa mencapai 3 
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deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain dengan baik. Namun, beberapa siswa masih perlu peningkatan. 

Terdapat siswa yang ribut dan tidak memperhatikan, serta terdapat siswa yang 

masih pasif dan diam serta tidak ikut memperhatikan. Ada juga siswa yang 

mengganggu teman atau kelompok lain. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 3 deskriptor; 2 siswa mencapai 2 deskrptor; 1 

siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, 3 siswa sudah cukup baik 

dalam memberikan tanggapan. Namun, siswa lain masih pasif dan seorang siswa 

sering membuat keributan. 

h. Aktif dalam Penyimpulan Materi 

Indikator ini memperoleh skor 100,  rata-rata skor 3,1 dengan kategori 

sangat baik, ditunjukkan dengan 15 siswa mencapai 4 deskriptor; 7 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 9 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa mencapai 1 

deskriptor. Mayoritas siswa mengikuti penyimpulan materi dengan baik, hanya 

tampak beberapa siswa yang masih pasif dan beberapa siswa yang ribut dan 

menjawab tidak tepat. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 

siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, 1 siswa telah sangat baik dalam berdiskusi, namun tampak seorang siswa 

pasif dan beberapa siswa lain ikut berpendapat namun pendapatnya kurang tepat. 
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i. Memberikan Pertanyaan Mengenai Materi yang Belum Dipahami 

Indikator ini memperoleh skor 79, rata-rata skor 2,5 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 6 siswa mencapai 4 deskriptor; 5 siswa mencapai 3 

deskriptor; 19 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, sudah cukup banyak siswa yang baik dalam kegiatan 

ini, namun beberapa siswa masih pasif dan tidak memperhatikan simpulan yang 

didapatkan dari kegiatan ini. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori berat diantaranya: 6 siswa 

mencapai 2 deskriptor dan; 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, belum terdapat siswa mencapai 4 deskriptor dan skor yang diperoleh 

siswa masih rendah sehingga perlu ditingkatkan. Siswa tidak bertanya dan tidak 

mencatat jawaban sehingga materi yang didapatnya menjadi kurang. 

j. Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini memperoleh skor 88, rata-rata skor 2,8 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 9 siswa mencapai 4 deskriptor; 9 siswa mencapai 3 

deskriptor; 11 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, banyak siswa telah mengerjakan evaluasi dengan baik. 

Namun, beberapa siswa tampak masih mencontek dan tidak tenang. Mereka 

tampak ribut dan beberapa tampak tidak duduk tenang, mereka berjalan-jalan di 

kelas. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat di 

antaranya: 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, siswa sudah cukup baik dalam 
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mengerjakan soal evaluasi, namun bebrapa kurang tenang, tulisan kurang rapi, 

jawaban tidak sesuai petunjuk soal dan ada juga yang mencontek. 

Berikut diagram hasil observasi aktivitas siswa pada siklus tiga: 

 

Gambar 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Tiga 

4.1.10.3 Hasil Observasi Keterampilan Menulis Pantun Anak  Siklus Tiga 

Berikut ini data hasil observasi keterampilan siswa pada siklus tiga: 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Tiga 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, keterampilan siswa dalam menulis pantun anak 

pada siklus tiga memperoleh rata-rata skor total 14,4, rata-rata skor 2,9 dengan 
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3,6
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2,5 2,8

Deskriptor yang Tampak

No. Indikator 
Tingkat kemampuan Jumla

h 

Rata-

rata 0 1 2 3 4 

1 Kesesuaian dengan petunjuk 

soal 
- 2 8 9 13 97 3 

2 Kesesuaian dengan ciri-ciri - 2 6 10 14 100 3,1 

3 Ketepatan pemilihan kata/diski - - 12 11 9 93 2,9 

4 Kerapihan tulisan - - 11 10 11 96 3 

5 Ketepatan pemahaman konsep 

pantun 
- 2 17 11 2 77 2,4 

Jumlah skor rata-rata                                    14,4 

Rata-rata       2,9 

Persentase Keberhasilan         72% 

Kategori        Baik 
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kategori baik dan persentase keberhasilan 72%. Secara rinci, hasil pengamatan 

keterampilan menulis pantun anak siklus tiga dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kesesuaian dengan Petunjuk Soal 

Skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 97, rata-rata skor 3 dengan 

kategori baik, dibuktikan dengan 13 siswa mencapai 4 deskriptor; 9 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, 

mayoritas siswa telah menjawab sesuai petunjuk pada soal. Namun, beberapa 

masih kurang tepat dalam menjawab. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 2 

siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, 1 siswa telah menjawab sesuai deskriptor yang ada, 2 siswa masih 

menulis pantun yang ada di buku. 

b. Kesesuaian dengan Ciri-ciri Pantun 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 100, rata-rata skor 3,1 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 14 siswa mencapai 4 

deskriptor; 10 siswa mencapai 3 deskriptor; 6 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa menulis 

pantun sesuai ciri-ciri. Namun, beberapa belum memperhatikan dengan baik. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 2 siswa mencapai 4 deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, 2 siswa telah menjawab 

soal sesuai ciri-ciri pantun, namun siswa lain belum menjawab dengan tepat. 
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c. Ketepatan Pemilihan Kata/diksi 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 93, rata-rata skor 2,9 dengan 

kategori baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 9 siswa mencapai 4 deskriptor; 11 

siswa mencapai 3 deskriptor; 12 siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, mayoritas siswa telah menulis pantun anak dengan kata-kata yang tepat 

dan cukup indah maknanya. Namun, beberapa masih menggunakan kata-kata 

tidak baku dan menggunakan kata-kata yang tidak mereka pahami artinya. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, siswa kesulitan dalam 

memilih kata yang tepat, beberapa menuliskan kata yang tidak mereka pahami.  

d. Ketepatan Penulisan 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 96, rata-rata skor 3 dengan kategori 

baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 11 siswa mencapai 4 deskriptor; 10 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 11 siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, mayoritas siswa menulis dengan rapi, jelas, tepat, dan memperhatikan 

ejaan. Namun, beberapa siswa masih menulis dengan kurang rapi dan sulit dibaca. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 

siswa hanya mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, 1 siswa hampir 

mengerjakan soal dengan sangat baik, tetapi dia belum dapat menulis dengan 

memperhatikan ejaan. Sedangkan siswa lain masih terdapat beberapa kesalahan, 

seperti tulisan kurang rapi, sulit dibaca dan tidak memperhatikan ejaan. 
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e. Ketepatan Pemahaman Konsep Pantun 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 77, rata-rata skor 2,4 dengan 

kategori baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 2 siswa mencapai 4 deskriptor; 11 

siswa mencapai 3 deskriptor; 17 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, beberapa siswa sudah mengerjakan evaluasi 

dengan tepat, namun beberapa siswa masih keliru dalam menjawa soal evaluasi. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 

siswa mencapai 1 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, ketepatan siswa dalam 

memahami konsep pantun masih belum optimal. kesalahan siswa terbanyak ketika 

menjawab soal mengenai pengertian pantun dan jenis pantun. 

Berikut skor (konversi 100) keterampilan menulis pantun anak siklus tiga: 

Tabel 4.13 

Hasil Penilaian Keterampilan Siswa Siklus Tiga 

 

Nilai Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 
Kualifikasi 

0-59 8 25% Tidak Tuntas 

60-70 12 37,5% Tuntas 

71-80 2 6,2% Tuntas 

81-90 7 21,9% Tuntas 

91-100 3 9,4% Tuntas 

Jumlah 32 100% 

 

Skor tertinggi : 100    Persentase keberhasilan : 75% 

Skor terendah : 30    Jumlah siswa tuntas  : 24 

Rata-rata skor : 69,1    Jumlah siswa tidak tuntas 

 : 8 Berdasarkan tabel di atas diperoleh data sebagai berikut: siswa yang 
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memiliki skor antara 91-100 sebanyak 3 siswa dengan persentase 9,4%. Siswa 

yang memiliki skor antara 81-90 sebanyak 7 siswa dengan persentase 21,9%. 

Siswa yang memiliki skor antara 71-80 sebanyak 2 siswa dengan persentase 6,2%. 

Siswa yang memiliki skor antara 60-70 sebanyak 12 siswa dengan persentase 

37,5%. Siswa yang memiliki skor kurang dari 60 sebanyak 8 siswa dengan 

persentase 25%. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil penilaian 

keterampilan menulis pantun anak pada siklus tiga telah mencapai indikator 

keberhasilan, dibuktikan dengan 24 siswa (75%) memiliki skor di atas KKM (60) 

dan dinyatakan tuntas, sedangkan sebanyak 8 siswa (25%) memiliki skor di 

bawah KKM (60) dan dinyatakan tidak tuntas. 

Berikut diagram batang hasil penilaian keterampilan menulis pantun anak 

pada siklus tiga:  

 

Gambar 4.10 Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Tiga 

4.1.11 Refleksi Siklus Tiga 

Refleksi siklus tiga dilakukan guru untuk mengetahui kondisi pelaksanaan 

tindakan pada siklus tiga. Refleksi siklus tiga difokuskan pada (1) keterampilan 

guru, (2) aktivitas siswa, dan (3) keterampilan siswa dalam menulis pantun anak. 

Hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut: 
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4.1.11.1 Refleksi Keterampilan Guru Siklus Tiga 

Refleksi keterampilan guru pada siklus tiga yaitu: 

a. Pada kegiatan membuka pelajaran guru belum menimbulkan motivasi siswa 

sehingga tampak beberapa siswa pasif dan kurang semangat; 

b. Pada kegiatan inti, guru juga belum optimal dalam melakukan pengkondisian 

kelas, terutama ketika siswa mendemonstrasikan hasil diskusi di depan kelas 

dan pemberian tanggapan hasil diskusi kelompok yang maju di depan kelas; 

c. Guru belum memberikan penguatan dengan bervariasi; 

d. Guru belum memberi materi info selanjutnya dan memberi motivasi siswa. 

4.1.11.2 Refleksi Aktivitas Siswa Siklus Tiga 

Pada siklus tiga, aktivitas siswa termasuk dalam kategori baik, tetapi masih 

terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, yaitu minat siswa, keberanian siswa, 

dan keterampilan siswa dalam mendemonstrasikan hasil diskusi, menanggapi 

hasil diskusi, serta bertanya mengenai materi yang belum dipahami masih perlu 

ditingkatkan. 

4.1.11.3 Refleksi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Tiga 

Pada siklus tiga, penilaian keterampilan siswa telah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu 75% siswa telah mencapai skor di atas KKM (60). Namun, 

terdapat indikator yang masih perlu ditingkatkan, yaitu ketepatan pemahaman 

konsep pantun. Indikator ini memiliki rata-rata skor terendah diantara indikator 

lain, yaitu 2,4. Hal tersebut dibuktikan dengan siswa belum dapat menjawab soal 

mengenai ketepatan pemahaman konsep pantun dengan baik. 

4.1.12 Revisi Siklus Tiga 
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Memperhatikan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan siswa dalam menulis pantun anak pada siklus tiga sebenarnya semua 

telah mencapai indikator keberhasilan. Namun, berdasarkan hasil diskusi dengan 

kolaborator, masih terdapat indikator pada tiga variabel yang perlu ditingkatkan, 

yaitu: 

4.1.12.1 Revisi Keterampilan Guru Siklus Tiga 

Berikut ini tindakan perbaikan yang dilakukan pada siklus tiga: 

a. Sebagai motivasi siswa pada awal pembelajaran, yaitu dengan guru berkata 

bahwa pertemuan keempat adalah pertemuan terakhir dalam pembelajaran 

menulis pantun anak dengan guru peneliti sehingga siswa harus mengikuti 

dengan sangat baik. Guru juga berkata bahwa siswa yang berperilaku baik akan 

diberikan hadiah; 

b. Guru melakukan pengkondisian dengan baik, yaitu dengan mengawasi siswa 

dan langsung menegur siswa jika melakukan perilaku menyimpang. 

4.1.12.2 Revisi Aktivitas Siswa Siklus Tiga 

Perbaikan yang dilakukan guru untuk meningkatkan aktivitas siswa pada 

siklus keempat adalah dengan membimbing siswa untuk berani berpendapat 

dengan bertanya pada siswa yang belum aktif dengan baik. guru juga menunjuk 

siswa yang ribut untuk menjawab pertanyaan maupun berpendapat. 

4.1.12.3 Revisi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Tiga 

Perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengotimalkan apersepsi ketika 

guru membimbing siswa menemukan ciri-ciri pantun, mengoptimalkan kegiatan 

diskusi dan demonstrasi pengurutan media dan LKS. 
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4.1.13 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus Empat 

Pelaksanaan tindakan siklus empat terdiri dari kegiatan: (a) prakegiatan 

pembelajaran; (b) kegiatan awal pembelajaran; (c) kegiatan inti pembelajaran; dan 

(d) kegiatan akhir pembelajaran. Secara rinci, proses pembelajaran pada siklus 

empat dapat diuraikan sebagai berikut: 

Prakegiatan pembelajaran yang dilakukan guru adalah mempersiapkan 

siswa menerima pelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru adalah meminta ketua 

kelas memimpin siswa untuk berdoa dilanjutkan mengucapkan salam, melakukan 

presensi, memusatkan perhatian siswa dan menyiapkan media pembelajaran. 

Kegiatan awal pembelajaran yaitu guru menanyakan tugas pertemuan 

sebelumnya yaitu membuat pantun teka-teki. Guru memperingatkan siswa yang 

belum mengerjakan agar jangan sampai mengulangi. Selanjutnya, guru membuka 

pelajaran dengan menarik perhatian siswa dengan berdiri di depan kelas bagian 

tengah dan memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru 

meminta perwakilan siswa tiap deret bangku untuk membacakan pantun yang 

sudah dibuatnya di rumah. Guru memberi pertanyaan pada siswa lain mengenai 

pantun yang dibacakan, meliputi ketepatan jenis pantun, kesesuaian dengan ciri-

ciri, serta arti-maksud dari isi pantun. 

Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan menulis sebuah pantun  

jenaka di papan tulis dan meminta siswa membaca nyaring bersama-sama. Guru 

bertanya jenis pantun apa yang dibaca oleh siswa di papan tulis dan dilanjutkan 

dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru kemudian membagi siswa 

menjadi 8 kelompok secara heterogen serta memberi nama kelompok yaitu 1-8, 

memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, mengatur tempat 

duduk kelompok serta membimbing kelompok menunjuk ketua. 

Kegiatan inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan guru adalah dengan bertanya 

jawab tentang pantun yang ditulis guru di papan tulis. Guru mengajak siswa untuk 

mengamati bagian pantun tersebut dengan kegiatan terbimbing, yaitu dengan 

menghitung kata, suku-kata, jumlah bait, jumlah baris, mencari sajak, mencari 

bagian sampiran dan isi pantun serta mencari maksud dari isi pantun. Kemudian, 
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guru membagikan 4 potongan kartu warna dengan warna dasar ungu berisi pantun 

teka-teki, menjelaskan cara penggunaan media serta menjelaskan aturan diskusi. 

Kegiatan elaborasi merupakan lanjutan dari kegiatan eksplorasi. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan yang berfokus pada aktivitas siswa sebagai pelaku belajar. 

Kegiatan yang dilakukan adalah siswa mengurutkan potongan kartu warna dengan 

berdiskusi. Kelompok yang telah selesai meneriakkan nama kelompoknya secara 

nyaring bersama-sama. Setelah semua kelompok selesai, kemudian guru meminta 

kelompok tercepat untuk membacakan hasil secara bergantian dengan kelompok 

tercepat kedua dan seterusnya. Kelompok lain menyimak dan menanggapi. 

Selanjutnya, guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok 

dan kembali menjelaskan cara mengisi data dalam LKS. Siswa berdiskusi dengan 

bimbingan guru. Kelompok yang sudah selesai meneriakkan nama kelompoknya 

secara nyaring bersama-sama. Setelah semua kelompok selesai, guru meminta 

kelompok bergantin membacakan hasil secara bergantian. Guru juga meminta 

pendapat mengenai hasil pembacaan hasil diskusi oleh kelompok yang maju. 

Kegiatan inti terakhir yaitu konfirmasi. Guru melengkapi hasil diskusi 

siswa dan memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. Guru juga memberi penguatan pada siswa berupa pujian pada 

kelompok terbaik dan siswa yang berperilaku positif. 

Kegiatan akhir pembelajaran yang dilakukan guru yaitu membimbing 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru juga memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

Kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. 

Setelah selesai, siswa mengumpulkan hasil pengerjaan di meja guru. Guru 

memotivasi siswa untuk rajin belajar dan menugaskan siswa untuk menulis pantun 

anak yang sudah dipelajari. Guru membagikan hadiah untuk semua siswa dan 

mengucapkan terimakasih dilanjutkan memberi salam dan meninggalkan kelas. 

4.1.14 Hasil Observasi Siklus Empat 

Hasil observasi siklus empat meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan siswa dalam menulis pantun anak. 
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4.1.14.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Empat 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus empat yaitu:  

Tabel 4.13 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Empat 

 

No. Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Jum-

lah 

Skor 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran   √  4 

2 Membuka pelajaran  √   3 

3 Membagi siswa menjadi 8 kelompok diskusi  √   4 

4 Membagikan media kartu warna dan LKS    √ 3 

5 Membimbing diskusi siswa  √   4 

6 Membimbing siswa dalam mendemonstrasikan 

hasil diskusi 
 √   3 

7 Memberi penguatan  √   3 

8 Membimbing siswa dalam penyimpulan materi    √ 4 

9 Membimbing siswa dalam mengerjakan evaluasi    √ 4 

10 Menutup pelajaran   √  4 

Jumlah  Skor Total 36 

Rata-rata Skor 3,6 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Persentase Keberhasilan 90% 

 

Berdasarkan tabel di atas, keterampilan guru pada siklus empat mencapai 

kategori sangat baik dengan jumlah skor 36 dan rata-rata 3,6. Persentase 

keberhasilan yang dicapai adalah 90%. Secara rinci, hasil observasi keterampilan 

guru pada siklus empat dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Siswa Menerima Pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru datang sebelum 

bel masuk dibunyikan. Guru membimbing siswa untuk berbaris dan masuk kelas 

satu persatu disertai dengan berjabat tangan dengan guru dan kolaborator. Siswa 

duduk di tempat duduk masing-masing, beberapa siswa masih terlihat mengobrol 

dengan teman, tapi setelah ketua kelas menyiapkan untuk berdoa dan memberi 
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salam, siswa tertib mengikuti instruksi ketua kelas. Kemudian, guru menyiapkan 

media untuk menarik perhatian siswa. Terakhir guru melakukan presensi siswa. 

b. Membuka Pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan guru memotivasi 

siswa yang sudah mengerjakan tugas untuk lebih baik lagi dan kepada yang belum 

guru memotivasi agar mengerjakan tugas selanjutnya, jika tidak mengerjakan 

akan diberi hukuman. Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan menulis 

pantun teka-teki di papan tulis dan mengajak siswa menghitung jumlah bagian-

bagiannya, meliputi jumlah bait, baris, kata, suku-kata, mengajak siswa untuk 

menemukan sendiri sajak pantun dan memahami isi pantun. Namun, guru tidak 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Membagi Kelas Menjadi Delapan Kelompok Diskusi 

Indikator ini telah memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan membagi siswa 

di kelas secara heterogen, mengkondisikan siswa saat pembagian kelompok, dan 

membimbing kelompok menunjuk ketua. Kemudian, guru mengatur duduk siswa 

agar siswa lebih fokus pada kelompok diskusinya. 

d. Membagikan Media Kartu Warna dan LKS 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan guru membagi 

secara teliti, setiap kelompok mendapat media yang lengkap. Guru juga 

menjelaskan cara menggunakan media kartu warna dalam adu cepat menyusun 

antar kelompok dan menjelaskan petunjuk pengerjaan LKS. Namun, guru tidak 

menjelaskan cara mengisi data kelompok karena siswa tampak sudah paham cara 

mengisi data tersebut. 
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e. Membimbing Diskusi Siswa 

Indikator ini memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru mengawasi 

proses jalannya diskusi siswa. Guru berkeliling pada setiap kelompok untuk 

membimbing siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan. Guru juga 

mengatur waktu dengan memberikan tanda mulai dan selesai diskusi. 

f. Membimbing Siswa dalam Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukan dengan guru menjelaskan 

aturan, membimbing jalannya proses demonstrasi dan memberi kesempatan pada 

kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya, kemudian guru membimbing 

siswa memperoleh jawaban. 

g. Memberikan Penguatan 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan guru melakukan 

penguatan verbal berupa kata-kata, seperti: ya benar, tepat, bagus, dan 

membimbing siswa memberi tepuk tangan, menunjukkan jempol tanda memuji. 

Diakhir pembelajaran guru mengumumkan kelompok terbaik pada pertemuan hari 

itu dan memberikan penguatan dengan mengajak siswa bersama-sama memberi 

tepuk tangan. Guru memberikan pujian pada siswa dan kelompok yang 

berperilaku baik dengan segera. Guru juga memberikan benda berupa pensil. 

h. Membimbing Membimbing Siswa untuk Menyimpulkan Materi 

Indikator ini memperoleh skor 3, ditunjukkan dengan guru membimbing 

siswa pada setiap penyimpulan dengan tepat. Guru tetap melakukan 

pengkondisian kelas selama kegiatan penyimpulan untuk meminimalisir perilaku 
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menyimpang siswa. Namun, guru belum memperhatikan  keefektifan waktu yang 

ada karena tampak ada waktu lebih. 

i. Membimbing Siswa dalam Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru menjelaskan 

aturan pengerjaan soal. Guru mengawasi siswa selama pengerjaan agar siswa 

benar-benar mengerjakan sendiri. Guru menjelaskan maksud soal agar 

memudahkan siswa dalam menjawab. Selain itu, guru juga memperhatikan 

ketersediaan waktu. 

j. Menutup Pelajaran 

Indikator menutup pelajaran memperoleh skor 4, ditunjukkan dengan guru 

memberikan motivasi pada siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru 

untuk membuat satu jenis pantun jenaka di buku tulis dengan baik. Guru meminta 

ketua kelas memimpin doa. Guru mengucapkan salam lalu meninggalkan kelas. 

Berikut sajian data hasil pengamatan ketarampilan guru pada siklus empat 

dalam bentuk diagram batang: 

 

Gambar 4.10 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Empat 
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4.1.14.1.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Empat 

Berikut ini hasil observasi aktivitas siswa pada siklus empat: 

Tabel 4.14 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Empat 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil observasi aktivitas siswa pada siklus empat 

memperoleh jumlah skor 30,2, rata-rata skor 3 dan persentase keberhasilan 75,5%. 

Secara rinci, hasil observasi aktivitas siswa pada siklus empat dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Diri Menerima Pelajaran 

Indikator ini memperoleh skor 118, rata-rata skor 3,7 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 26 siswa mencapai 4 deskriptor; 3 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 2 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa mencapai 1 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah mempersiapkan diri 

dengan baik, hanya beberapa siswa yang belum menyiapkan buku dan alat tulis. 

No Indikator  

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 

Jumlah 

skor 
Rata-rata 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri menerima pelajaran 1 2 3 26 118 3,7 

2. Menanggapi apersepsi guru 3 11 13 5 104 3,3 

3. Memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru 
2 15 5 10 87 2,7 

4. Tertib ketika guru membagi kelompok 2 5 17 8 95 3 

5. Aktif berdiskusi dengan kelompoknya 1 9 9 12 93 2,9 

6. Mendemonstrasikan hasil diskusi 6 3 15 8 89 2,8 

7. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 2 6 11 13 99 3,1 

8. Aktif dalam membuat simpulan dengan 

bimbingan guru 
1 8 8 15 101 3,2 

9. Memberikan pertanyaan  mengenai 

materi yang belum dipahami 
2 12 10 8 92 2,9 

10. Mengerjakan soal evaluasi 2 10 10 10 92 2,9 

Jumlah Skor 30,2 

Rata-rata Skor 3 

Persentase Keberhasilan 75,5% 

Kategori Penilaian Baik 
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Sedangkan, 3 siswa belum mempersiapkan diri dengan baik, belum menempati 

tempat duduk, belum menyiapkan buku dan alat tulis dan belum fokus pada guru. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 3 

siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, 1 siswa telah dapat 

mempersiapkan diri dengan sangat baik, 1 siswa sudah mempersiapkandiri dengan 

cukup baik, namun belum menyiapkan alat tulis dan buku. Sedangkan 3 siswa 

masih belum mempersiapkan diri dengan baik. Dua siswa belum menempati 

tempat duduk dan menyiapkan buku dan alat tulis serta 1 siswa masih berjalan-

jalan di kelas mengganggu temannya. 

b. Menanggapi Apersepsi yang Disampaikan Guru 

Indikator ini memperoleh skor 104, rata-rata skor 3,3 dengan kategori 

sangat baik, ditunjukkan dengan 5 siswa mencapai 4 deskriptor; 13 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 11 siswa mencapai 2 deskriptor dan; 3 siswa mencapai 1 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah menanggapi dengan 

baik, namun hanya muncul beberapa pertanyaan sehingga dianggap siswa yang 

mencapai 3 deskriptor tidak bertanya karena setelah ditanya oleh guru ternyata 

memang mereka sudah paham. Sedangkan beberapa siswa masih belum 

menanggapi apersepsi dengan baik, beberapa masih pasif. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 3 siswa mencapai 3 deskriptor dan 4 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, 3 siswa telah menanggapi dengan baik namun tidak 
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bertanya karena sudah paham. Sedangkan 4 siswa belum menanggapi dengan 

baik. Rata-rata mereka pasif dalam pembelajaran. 

c. Memperhatikan Tujuan Pembelajaran yang Disampaikan Guru 

Indikator ini memperoleh skor 87, rata-rata skor 2,7 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 10 siswa telah mencapai 4 deskriptor; 5 siswa mencapai 3 

deskriptor; 15 siswa mencapai 2 deskriptor dan; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa sudah memeperhatikan tujuan yang 

disampaikan dengan baik. Namun, beberapa siswa masih belum memperhatikan 

penjelasan guru dan tidak mencatat tujuan yang disampaikan di buku tulis. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 6 siswa mencapai 2 deskriptor dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa dalam kategori berat masih belum menanggapi 

tujuan yang disampaikan dengan baik.  

Indikator ini memperoleh skor 95, rata-rata skor 3 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 8 siswa mencapai 4 deskriptor; 17 siswa mencapai 3 

deskriptor; 5 siswa mencapai 2 deskriptor dan; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah tertib ketika dibagi menjadi 

kelompok, namun 1 siswa menolak berkelompok meskipun telah dibimbing guru 

dan beberapa siswa masih tidak tertib ketika berkelompok. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan seluruh siswa mencapai 2 deskriptor. Hal itu menunjukkan bahwa 

siswa belum tertib ketika dibagi kelompok oleh guru. Tampak beberapa siswa 

kurang semangat dalam berkelompok dan beberapa siswa ribut serta tidak segera 
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berkelompok. Siswa masih belum mematuhi perintah guru untuk segera 

berkumpul sesuai pembagian kelompok oleh guru sehingga suasa kelas ramai. 

d. Aktif Berdiskusi dengan Kelompoknya 

Indikator ini memperoleh skor 88, rata-rata skor 2,6 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 9 siswa mencapai 4 deskriptor; 9 siswa mencapai 3 

deskriptor; 12 siswa mencapai 2 deskriptor dan; 1 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah berdiskusi dengan baik. Namun, 

beberapa siswa tampak belum aktif dan beberapa siswa lain tampak ada yang 

mengganggu kelompok lain sehingga terjadi keributan. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 5 siswa mencapai 2 deskriptor dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa belum berdiskusi dengan baik. Tampak beberapa 

siswa pasif dan beberapa siswa tampak menganggu kelompok lain. 

e. Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Indikator ini memproleh skor 89, rata-rata skor 2,8 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 8 siswa mencapai 4 deskriptor; 15 siswa mencapai 3 

deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; 6 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah mengikuti kegiatan demonstrasi 

dengan baik, namun hanya 8 siswa sebagai perwakilan kelompok yang mencapai 

4 deskriptor. Kemudian, terdapat beberapa siswa yang belum mengikuti kegiatan 

demonstrasi dengan baik, beberapa siswa tampak ribut dan beberapa siswa pasif. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan semua siswa mencapai 1 deskriptor. Siswa tidak berani menjadi 
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perwakilan kelompok dan siswa juga tidak fokus pada kegiatan demonstrasi. 

Beberapa siswa pasif dan ada yang mengganggu pembelajaran. 

f. Menanggapi Hasil Diskusi Kelompok Lain 

Indikator ini memperoleh skor 99, rata-rata skor 3,1dengan kategori sangat 

baik, ditunjukkan dengan 13 siswa mencapai 4 deskriptor; 11 siswa mencapai 3 

deskriptor; 6 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah memberikan tanggapan dengan 

bimbingan guru. Namun, terdapat beberapa siswa yang pasif. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 5 siswa mencapai 2 deskriptor dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa dalam kategori berat belum ikut menanggapi 

hasil diskusi kelompok lain dengan baik. Beberapa tampak pasif dan sisanya ribut. 

g. Aktif dalam Membuat Simpulan dengan Bimbingan Guru 

Indikator ini memperoleh skor 101, rata-rata skor 3,2 dengan kategori 

sangat baik, ditunjukkan dengan sebanyak 15 siswa mencapai 4 deskriptor 8 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa mencapai 1 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah aktif membuat 

simpulan dengan baik. Namun beberapa siswa tidak menyimpulkan dengan tepat 

dan beberapa siswa juga tidak mencatat simpulan. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 5 siswa mencapai 2 deskriptor dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa dalam kategori berat beberapa tampak pasif dan 

beberapa tampak ribut dan tidak fokus. 
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h. Memberikan Pertanyaan Mengenai Materi yang Belum Dipahami 

Indikator ini memperoleh skor 92, rata-rata skor 2,9 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 8 siswa telah mencapai 4 deskriptor 10 siswa mencapai 3 

deskriptor; 12 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa hanya mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, beberapa siswa telah berani bertanya, namun siswa 

yang lain tidak bertanya. Ketika guru memberi pertanyaan, ada yang bisa 

menjawab dan ada yang tidak bisa. Siswa yang belum paham tidak bertanya. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 4 siswa mencapai 2 deskriptor dan 3 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, siswa dalam kategori berat tidak ada yang berani 

bertanya meskipun belum paham. Beberapa siswa membuat keributan di kelas. 

i. Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator ini memproleh skor 92, rata-rata skor 2,9 dengan kategori baik, 

ditunjukkan dengan 10 siswa mencapai 4 deskriptor; 10 siswa mencapai 3 

deskriptor; 10 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah mengerjakan evaluasi dengan 

baik secara individu. Namun, beberapa siswa tampak masih tidak tenang saat 

mengerjakan dan tampak mencontek pada teman maupun buku. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan: 1 siswa mencapai 4 deskriptor; 2 siswa mencapai 3 deskriptor; dan 

4 siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, 1 siswa mengerjakan 

soal evaluasi dengan percaya diri. Namun, siswa lain masih perlu peningkatan 

aktivitas. 
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Berikut ini diagram batang dari data hasil pengamatan aktivitas siswa pada 

siklus empat: 

 

Gambar 4.11 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Empat 

4.1.14.1.2 Hasil Observasi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Empat 

Berikut hasil observasi keterampilan menulis pantun anak siklus empat: 

Tabel 4.16 
Hasil Observasi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Empat 

  

No. Indikator 
Tingkat kemampuan 

Jumlah 
Rata-

rata 0 1 2 3 4 

1 Kesesuaian dengan petun-

juk soal 
- - 5 18 9 100 3,1 

2 Kesesuaian dengan ciri-

ciri 
- - 4 6 22 114 3,6 

3 Ketepatan pemilihan kata 

atau diski 
- - 13 10 9 92 2,9 

4 Kerapihan tulisan - - 13 9 10 93 2,9 

5 Ketepatan pemahaman 

konsep pantun 
- 1 2 11 17 106 3,3 

Jumlah skor rata-rata 15,8 

Rata-rata 3,2 

Persentase 79% 

Kategori Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas, keterampilan menulis pantun anak pada siklus 

empat memperoleh jumlah rata-rata skor 15,8, rata-rata skor 3,2 dengan kategori 
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sangat baik. Persentase keberhasilan yang dicapai adalah 79%. Secara rinci, hasil 

pengamatan keterampilan menulis pantun anak siklus empat dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Kesesuaian dengan Petunjuk Soal 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 100, rata-rata skor 3,1 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 9 siswa yang mencapai 4 

deskriptor; 18 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah menulis pantun sesuai dengan 

petunjuk soal. Namun, beberapa siswa masih menulis pantun tidak sesuai 

petunjuk soal. Mereka menulis jenis pantun lain, tidak sesuai tema, dan ada yang 

menyalin dari buku. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian siswa 

menunjukkan 4 siswa mencapai 3 deskriptor dan 3 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, beberapa siswa telah menulis pantun dengan baik, 

namun, ada siswa yang menyalin dari buku dan ada siswa yang menulis pantun 

karya sendiri namun tidak sesuai petunjuk pada soal. 

b. Kesesuaian dengan Ciri-ciri 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 114, rata-rata skor 3,6 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 22 siswa mencapai 4 

deskriptor; 6 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa telah menulis pantun sesuai ciri-ciri 

pantun. Sebagian besar kesalahan siswa adalah tidak menulis pantun dengan 

bersajak a-b-a-b dan tidak menulis pantun dengan 4 kata dan 8-12 sukukata. 
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Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan 4 siswa mencapai 4 deskriptor dan 2 siswa mencapai 3 deskriptor 

serta 1 siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, semua siswa telah 

menulis pantun anak sesuai dengan ciri-ciri, namun terdapat 3 siswa yang tidak 

mencapai 1 deskriptor. Kesalahan siswa tersebut yaitu tidak menulis pantun sesuai 

sajak dan tidak menggunakan 4 kata serta 8-12 sukukata. 

c. Ketepatan Pemilihan Kata/diksi 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 93, rata-rata skor 2,9 dengan 

kategori baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 10 siswa mencapai 4 deskriptor; 9 

siswa mencapai 3 deskriptor; 13 siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data 

tersebut, mayoritas siswa telah memilih kata yang tepat dalam menulis pantun 

anak. Namun, seringkali siswa menulis pantun belum memiliki keindahan makna 

yang cukup serta tidak memperhatikan kata yang dipakai merupakan kata baku 

atau tidak. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa mencapai skor 4; 2 siswa mencapai skor 3; 4 siswa mencapai 

2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, siswa dalam kategori berat sudah memilih 

kata dengan cukup baik. Namun, terdapat beberapa siswa yang memakai kata 

tidak baku. 

d. Ketepatan Penulisan 

Indikator ini memproleh jumlah skor 94, rata-rata skor 2,9 dengan kategori 

baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 10 siswa mencapai 4 deskriptor dan; 9 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 13 siswa mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data 
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tersebut, mayoritas siswa telah memperhatikan kerapihan penulisan. Tulisan 

mudah dibaca, rapi, teliti, dan ejaannya tepat. Namun, beberapa siswa menulis 

dengan tidak rapi sehingga tulisan sulit dibaca dan tidak teliti sehingga terjadi 

ketidaktepatan ejaan yang digunakan. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa memperoleh skor 4; 2 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 siswa 

mencapai 2 deskriptor. Berdasarkan data tersebut, 1 siswa telah menulis pantun 

dengan sangat memperhatikan ketepatan penulisan. Namun, masih tampak tulisan 

siswa yang sulit dibaca dan terjadi kesalahan ejaan. 

e. Ketepatan Pemahaman Konsep Pantun 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 79, rata-rata skor 2,5 dengan 

kategori baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 17 siswa mencapai 4 deskriptor; 11 

siswa mencapai 3 deskriptor; 2 siswa mencapai 2 deskriptor; 1 siswa mencapai 1 

deskriptor. Berdasarkan data tersebut, sebagian siswa telah memahami konsep 

pantun. Namun, beberapa siswa masih belum menjawab dengan tepat karena 

mereka tidak memperhatikan dengan baik. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

diantaranya: 1 siswa memperoleh skor 3; 5 siswa memperoleh skor 2; 1 siswa 

memperoleh skor 1. Berdasarkan data tersebut, siswa dalam kategori berat masih 

banyak mengalami kekeliruan ketika menjawab soal mengenai konsep pantun. 

Mereka belum memahami dengan baik petunjuk soal yang diberikan. Mereka juga 

tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga materi yang mereka 

kuasai menjadi kurang optimal. 
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Berikut skor (konversi 100) pada penilaian keterampilan menulis pantun 

anak siklus empat:  

Tabel 4.17 

Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Empat 

 

Nilai Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif 
Kualifikasi 

0-59 3 9,4% Tidak Tuntas 

60-70 15 46,9% Tuntas 

71-80 5 15,6% Tuntas 

81-90 4 12,5% Tuntas 

91-100 5 15,6% Tuntas 

Jumlah 32 90,6% 

 

Skor tertinggi : 100   Persentase keberhasilan : 90,6% 

Skor terendah : 45   Jumlah siswa tuntas  : 29 

Rata-rata skor : 71,6   Jumlah siswa tidak tuntas  : 3 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, siswa yang memiliki skor antara 91-

100 sebanyak 5 siswa dengan persentase 15,6%. Siswa yang memiliki skor antara 

81-90 sebanyak 4 siswa dengan persentase 12,5%. Siswayang memiliki skor 

antara 71-80 sebanyak 5 siswa dengan persentase 15,6%. Siswa yang memiliki 

skor antara 60-70 sebanyak 15 siswa dengan persentase 46,9%. Tiga siswa dengan 

persentase 9,4% memiliki skor kurang dari 60. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian 

keterampilan menulis pantun anak pada siklus empat, 29 siswa (90,6%) memiliki 

skor di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 60 dan dinyatakan tuntas. 

Tiga siswa (9,4%) memiliki skor di bawah KKM dan dinyatakan tidak tuntas. 
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Berikut diagram penilaian keterampilan menulis pantun anak siklus empat: 

 

Gambar 4.12 Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Empat 

4.1.15 Refleksi Siklus Empat 

4.1.16 Refleksi Siklus Empat 

Refleksi siklus empat difokuskan pada (a) keterampilan guru, (b) aktivitas 

siswa, dan (c) keterampilan siswa. Refleksi ini dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil 

refleksi tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.16.1 Refleksi Keterampilan Guru Siklus Empat 

Pada siklus empat, keterampilan guru dalam pembelajaran telah mencapai 

indikator keberhasilan dengan kategori yang sangat baik. Namun, masih terdapat 

kekurangan, yaitu: 

a. Guru belum menarik perhatian siswa pada kegiatan membuka pelajaran yang 

menyebabkan beberapa siswa belum terkondisikan untuk siap dalam menerima 

pelajaran; 

b. Guru belum memberi perhatian pada seluruh siswa sehingga tampak beberapa 

siswa tidak fokus dalam pembelajaran. 
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4.1.16.2 Refleksi Aktivitas Siswa Siklus Empat 

Pada siklus empat, aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan. 

Indikator pada aktivitas siswa sudah meningkat dari pertemuan sebelumnya, 

semua indikator sudah mencapai kategori baik dan beberapa indikator sudah 

mencapai kategori sangat baik. 

4.1.16.3 Refleksi Keterampilan Menulis Pantun Anak Siklus Empat 

Hasil observasi menunjukkan keterampilan menulis pantun anak mencapai 

indikator keberhasilan dengan kategori baik. Hasil penilaian menunjukkan hasil 

100% siswa telah mencapai skor di atas KKM (60). 

4.1.17 Revisi Siklus Empat 

Hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa 

dalam pembelajaran menulis pantun anak siklus empat telah mencapai indikator 

keberhasilan. Agar kualitas pembelajaran dapat terus berkembang, maka dalam 

pembelajaran guru perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Guru harus menguasai delapan keterampilan dasar mengajar dengan baik 

sebagai modal dalam mendidik siswa; 

b. Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik saat pembelajaran guru 

perlu memahami karakteristik masing-masing individu siswa; 

c. Guru harus melakukan variasi metode dalam mengajar untuk menghindarkan 

kejenuhan pada siswa; 

d. Guru harus menyadari peran media pembelajaran sangat penting sehingga 

sedapat mungkin guru menyediakan media pembelajaran bekerjasama dengan 

sekolah, meskipun sederhana dan buatan sendiri. 
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4.2 PEMBAHASAN 

Hal-hal yang dibahas pada pembahasan penelitian ini adalah pemaknaan 

dan pembahasan temuan penelitian, meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan menulis pantun anak pada siklus satu sampai siklus empat. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan temuan penelitian ini didasarkan pada hasil observasi variabel 

penelitian, yaitu: keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa dalam  

menulis pantun anak selama pembelajaran melalui pendekatan kontekstual dengan 

media kartu warna pada siklus satu sampai siklus empat. 

4.2.1.1 Deskripsi Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru 

Berikut ini deskripsi hasil observasi peningkatan keterampilan guru dari 

siklus satu sampai siklus empat: 

Tabel 4.19 

Peningkatan Keterampilan Guru 

 

No. Indikator 
Siklus 

Satu Dua Tiga Empat 

1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran 3 4 4 4 

2 Membuka pelajaran 2 2 3 3 

3 Membagi kelompok diskusi 2 3 3 4 

4 Membagi media dan LKS 4 4 4 3 

5 Membimbing diskusi kelompok 2 3 3 4 

6 Membimbing demonstrasi 2 3 3 3 

7 Memberi penguatan 2 2 3 3 

8 Membimbing penyimpulan materi 4 4 4 4 

9 Membimbing siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi 
3 3 4 4 

10 Menutup pelajaran 2 2 2 4 

Jumlah skor 26 30 33 36 

Rata-rata skor 2,6 3 3,3 3,6 

Persentase keberhasilan 65% 75% 82,5% 90% 

Kategori B A A A 
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Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru selama empat siklus, 

peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan guru mengalami peningkatan secara 

signifikan dari siklus satu sampai pada siklus empat. Keterampilan guru pada 

siklus satu mencapai persentase keberhasilan 65%, meningkat menjadi 75% pada 

siklus dua. Kemudian, persentase keberhasilan mencapai 82,5% pada siklus tiga 

dan meningkat menjadi 90% pada siklus empat. Abilitas guru dalam melakukan 

delapan keterampilan dasar mengajar telah mencapai kategori sangat baik. 

Abilitas guru menurut Depdiknas (2008: 26) merupakan karakteristik umum dari 

guru yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan 

melalui tindakan. Mulyasa (2011: 69) menyatakan keterampilan guru dalam 

mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks, sebagai 

integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. Penilaian 

keterampilan guru dalam penelitian ini meliputi semua aspek abilitas guru yang 

ada secara utuh dan menyeluruh. 

Indikator abilitas guru dalam pembelajaran menulis pantun anak melalui 

pendekatan kontekstual dengan media kartu warna pada siswa kelas IVB SDN 

Sampangan 01 Semarang yaitu: (a) mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran; (b) membuka pelajaran; (c) membagi siswa menjadi 8 kelompok 

heterogen; (d) membagikan media kartu warna dan LKS; (e) membimbing diskusi 

siswa; (f) membimbing siswa dalam mendemonstrasikan hasil diskusi; (g) 

memberikan penguatan; (h) membimbing siswa dalam peyimpulan materi; (i) 

membimbing siswa dalam mengerjakan soal evaluasi; dan (j) menutup pelajaran. 

Keterampilan dasar mengajar tersebut sesuai dengan rumusan dari Depdiknas 
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(2008: 26-34) yang menguraikan delapan indikator abilitas guru, diantaranya: 

keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, membimbing diskusi 

kelompok kecil, mengadakan variasi, pembelajaran perorangan, keterampilan 

mengelola kelas, dan membuka dan menutup pelajaran. Berikut uraian hasil 

observasi peningkatan keterampilan guru dari siklus satu sampai siklus empat: 

4.2.1.1.1 Mempersiapkan Siswa Menerima Pelajaran 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) berdoa; (2) melakukan presensi 

siswa; (3) memusatkan perhatian; (4) menyiapkan media yaitu media kartu warna. 

Indikator ini baru mencapai 3 deskriptor pada siklus satu dan telah mencapai 4 

deskriptor pada siklus-siklus berikutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan guru 

membimbing siswa untuk berdoa, melakukan presensi siswa, menarik perhatian 

siswa dan menyiapkan media kartu warna. Deskriptor yang belum dilakukan guru 

di siklus satu yaitu melakukan pengkondisian kelas karena pada awal penelitian, 

siswa telah dikondisikan untuk tenang oleh kolaborator. 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran 

memegang peranan penting dalam membentuk motivasi awal. Ketika siswa telah 

siap menerima pelajaran secara fisik maupun psikis, maka akan mendukung 

tercapainya hasil belajar yang optimal. Faktor tersebut sesuai dengan pendapat 

Rifa’i dan Anni (2011: 96-97) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari 

dalam diri siswa dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan 

belajar siswa. Tindakan guru dalam mempersiapkan siswa menerima pelajaran 

merupakan faktor pendukung yang berasal dari eksternal. 
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Indikator mempersiapkan siswa menerima pelajaran juga sesuai dengan 

keterampilan membuka pelajaran (set induction) adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi 

bagi siswa agar mental maupun perhatiannnya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar (Depdiknas 2008: 30). 

4.2.1.1.2 Membuka Pelajaran 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) menarik perhatian siswa; (2) 

menimbulkan motivasi pada siswa; (3) memberikan apersepsi sesuai materi; (4) 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Berdasarkan data hasil penelitian pada 

keterampilan guru dalam membuka pelajaran, indikator ini telah meningkat dari 

siklus satu sampai siklus empat. Pada siklus satu guru baru mencapai 2 deskriptor, 

deskriptor yang belum tampak adalah menarik perhatian dan menimbulkan 

motivasi. Pada siklus dua, guru mencapai 2 deskriptor, deskriptor yang belum 

tampak adalah menimbulkan motivasi pada siswa dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Pada siklus tiga dan empat, guru telah mencapai 3 deskriptor, yaitu 

guru menarik perhatian siswa, memberikan apersepsi sesuai materi yang dipelajari 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Deskriptor yang belum tampak adalah 

menimbulkan motivasi. Hal tersebut terjadi karena guru lebih fokus pada kegiatan 

apersepsi. Apersepsi yang diberikan guru adalah bertanya dan membimbing siswa 

menemukan ciri-ciri pantun dan isi pantun melalui kegiatan pengamatan teks 

pantun. Selain itu, guru juga menjadikan siswa sebagai model dalam membacakan 

pantun yang telah dibuat. Hal tersebut telah sesuai dengan penerapan asas pada 
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pendekatan kontekstual, yaitu bertanya, inkuiri dan pemodelan (Sanjaya 2011: 

265-267). 

Deskriptor menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan 

apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran (pemberian acuan) merupakan 

bagian dari keterampilan membuka pelajaran (Depdiknas 2008: 30). Membuka 

pelajaran (set induction) adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatiannnya terpusat pada materi yang dipelajari, sehingga 

usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

Selanjutnya, deskriptor memberikan apersepsi melalui bertanya pada 

indikator membuka pelajaran juga telah sesuai dengan keterampilan bertanya 

(Depdiknas 2008: 26-27). Keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran 

memainkan peranan penting. Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 

memberikan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif pada siswa. 

4.2.1.1.3 Membagi Kelas Menjadi 8 Kelompok Diskusi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) membagi menjadi 8 kelompok 

heterogen; (2) memberi nama kelompok; (3) membimbing siswa menunjuk ketua 

kelompok; (4) mengatur posisi duduk. Keterampilan guru yang dicapai dalam 

indikator membagi kelompok diskusi dari siklus satu sampai siklus empat telah 

mengalami peningkatan. Pada siklus satu dan dua, guru mencapai 2 deskriptor 

yaitu membagi kelompok dengan heterogen dan mengkondisikan kelas saat 

pembagian kelompok diskusi. Guru belum melakukan indikator merapikan tempat 

duduk siwa dan membimbing siswa menunjuk ketua. Pada siklus tiga dan empat, 
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guru telah melakukan perbaikan sehingga mencapai 3 deskriptor, yaitu membagi 

kelas menjadi 8 kelompok diskusi secara heterogen, melakukan pengkondisian 

kelas, dan merapikan tempat duduk siswa. Pada pertemuan ini siswa telah dapat 

menunjuk ketua kelompok dengan baik. 

Membagi siswa dalam kelompok diskusi sesuai dengan asas masyarakat 

belajar (Sanjaya 2011: 267). Kegiatan melakukan pengkondisian kelas saat 

pembentukan kelompok dilakukan guru untuk memusatkan perhatian kelompok 

diskusi agar dapat segera siap berdiskusi, guru juga menegur siswa yang tidak 

segera berkelompok. Tindakan tersebut sesuai dengan keterampilan mengelola 

kelas (Depdiknas 2008: 32-33). Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta guru dapat 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

4.2.1.1.4 Membagikan Media Kartu Warna dan LKS 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) membagikan dengan teliti; (2) 

menjelaskan cara mengisi data LKS; (3) menjelaskan cara penggunaan media; (4) 

menjelaskan petunjuk. Keterampilan guru dalam membagikan media kartu warna 

dan LKS pada setiap siklus selalu mencapai semua deskriptor. Guru telah 

membagikan dengan teliti dan tidak terjadi kekeliruan. Guru sudah menjelaskan 

cara penggunaan media. Guru sudah menjelaskan cara mengisi data dan telah 

menjelaskan petunjuk pengerjaan LKS. Penggunaan media kartu warna pada 

pembelajaran telah sesuai dengan asas pemodelan (Sanjaya 2011: 267). Melalui 

media tersebut siswa akan melihat secara langsung konkretnya karya sastra jenis 
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pantun. Ketika siswa membacakan dan siswa lain mendengarkan, maka kegiatan 

tersebut juga akan membuat siswa lebih memahami karya sastra pantun tersebut. 

Indikator ini telah sesuai dengan pendapat Trianto (2010: 234-235) yang 

menjelaskan keefektifan penggunaan media yaitu: (1) gairah belajar siswa akan 

meningkat; (2) siswa berkembang menurut minat dan kecepatannya; (3) membe-

rikan perangsang dan menyamakan pengalaman; (4) memberikan persepsi akan 

suatu konsepsi yang sama. 

Deskriptor menjelaskan cara mengisi data dan petunjuk pengerjaan LKS 

juga telah sesuai dengan keterampilan menjelaskan (Depdiknas 2008: 29). 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara 

lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan 

yang satu dengan lainnya. Dalam hal ini, guru telah membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah yaitu tugas/soal dalam LKS. 

4.2.1.1.5 Membimbing Diskusi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) mengawasi proses diskusi; (2) 

berkeliling ke setiap kelompok; (3) membimbing kesulitan siswa; (4) menjelaskan 

aturan diskusi. Indikator membimbing diskusi mengalami peningkatan dari siklus 

satu sampai siklus empat. Pada siklus satu, guru mencapai 2 deskriptor, guru 

belum berkeliling kelas pada setiap kelompok sehingga tidak semua kesulitan 

siswa teratasi. Pada siklus dua dan siklus tiga, guru telah mencapai 3 deskriptor, 

deskriptor yang belum tampak adalah berkeliling ke setiap kelompok. Guru hanya 

mendekati kelompok yang tampak ribut atau bertanya. Indikator ini meningkat 

pada siklus empat menjadi 4 deskriptor. Hal tersebut dibuktikan dengan guru telah 
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menjelaskan aturan diskusi, mengawasi proses diskusi, berkeliling ke setiap 

kelompok untuk membantu siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan. 

Keterampilan membimbing siswa dalam diskusi ini telah sesuai dengan 

keterampilan menjelaskan (Depdiknas 2008: 29). Keterampilan menjelaskan 

dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi 

secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan lainnya. 

Dalam hal ini, guru telah membimbing siswa dalam memahami aturan diskusi, 

menjelaskan maksud LKS yang dibagikan. 

Selanjutnya, kegiatan membimbing diskusi siswa juga telah sesuai dengan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil (Depdiknas 2008: 31) yang 

menjelaskan bahwa diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan dan pemacahan 

masalah. Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan 

guru untuk berbagi informasi, pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. 

Indikator ini juga didukung keterampilan pembelajaran perseorangan 

(Depdiknas 2008: 33-34). Peran guru dalam pembelajaran perseorangan ini adalah 

sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor dan sekaligus 

sebagai peserta kegiatan diskusi.  

4.2.1.1.6 Membimbing Siswa Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) memberi perhatian pada seluruh 

siswa; (2) memusatkan perhatian kelompok; (3) memberi petunjuk yang jelas; (4) 

menegur siswa jika melakukan tindakan menyimpang. Keterampilan guru dalam 
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kegiatan membimbing demonstrasi dari siklus satu sampai siklus empat telah 

meningkat. Pada siklus satu guru mencapai 2 deskriptor, dibuktikan dengan guru 

memusatkan perhatian kelompok dan menegur siswa yang melakukan tindakan 

menyimpang, deskriptor yang belum tampak adalah memberi perhatian pada 

semua siswa dan memberi petunjuk yang jelas. Pada siklus dua sampai siklus 

empat, guru telah mencapai 3 deskriptor, dibuktikan dengan guru memusatkan 

perhatian kelompok, memberi petunjuk yang jelas, dan menegur siswa yang 

melakukan tindakan menyimpang, deskriptor yang belum dilakukan guru adalah 

memberi perhatian pada seluruh siswa karena jumlah siswa yang cukup banyak 

yaitu 32 sehingga guru kesulitan melaksanakan deskriptor tersebut. 

Indikator tersebut telah sesuai dengan keterampilan mengelola kelas 

(Depdiknas 2008: 32-33). Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi kegiatan belajar yang optimal serta 

mengembalikannya bila terjadi gangguan, seperti penghentian perilaku siswa yang 

memindahkan perhatian kelas, memberikan pujian bagi siswa yang aktif. 

Indikator ini juga telah mencapai komponen-komponen dalam mengelola 

kelas, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, memberikan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, 

menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang. 

4.2.1.1.7 Memberi Penguatan 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) penguatan pada siswa tertentu; (2) 

penguatan pada kelompok; (3) kesegeraan penguatan; (4) variasi penguatan. 
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Keterampilan guru dalam memberi penguatan dari siklus satu ke siklus empat 

telah mengalami peningkatan. Pada siklus satu dan dua guru mencapai 2 

deskriptor, pada siklus tiga dan empat, guru mencapai 3 deskriptor, yaitu guru 

memberi penguatan pada kelompok dan individu dengan cukup bervariasi, namun 

kesegeraan guru belum tampak. 

Indikator memberikan penguatan sesuai dengan uraian Depdiknas (2008: 

27-28) bahwa penguatan adalah segala bentuk respon apakah bersifat verbal 

maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru 

terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau 

umpan balik bagi siswa atas perbuatannya. 

Indikator memberi penguatan dalam penelitian ini telah sesuai dengan 

empat cara dalam memberikan penguatan, yaitu: (1) penguatan kepada pribadi 

tertentu; (2) penguatan kepada kelompok siswa; (3) pemberian penguatan dengan 

cara segera; (4) variasi dalam penggunaan. Jenis penguatan yang diberikan 

hendaknya bervariasi karena akan menimbulkan kebosanan, dan kurang efektif. 

4.2.1.1.8 Membimbing Penyimpulan Materi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) memberi kesempatan siswa untuk 

aktif menyimpulkan; (2) memberi kesempatan untuk bertanya; (3) memperhatikan 

waktu; (4) ketepatan hasil simpulan. Indikator membimbing penyimpulan materi 

pada setiap pertemuan telah mendapat skor maksimal yaitu 4, guru telah memberi 

kesempatan dan bimbingan agar siswa aktif dalam penyimpulan, memberi 

kesempatan siswa bertanya mengenai materi yang belum jelas, memperhatikan 

ketersediaan waktu, dan ketepatan hasil penyimpulan. 
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Indikator ini sesuai dengan keterampilan menutup pelajaran (Depdiknas 

2008: 30), menutup pelajaran (closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru meninjau kembali penguasaan 

materi pokok dengan merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Selanjutnya, indikator  membimbing penyimpulan materi juga telah sesuai 

dengan keterampilan bertanya (Depdiknas 2208: 26). Keterampilan bertanya 

dalam proses pembelajaran memainkan peranan penting. Pertanyaan yang telah 

tersusun dengan baik dan teknik dalam memberikan pertanyaan yang tepat akan 

memberikan dampak positif terhadap siswa. 

4.2.1.1.9 Membimbing Siswa dalam Mengerjakan Soal Evaluasi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) menjelaskan aturan; (2) menga-

wasi siswa; (3) menjelaskan maksud soal; (4) memberikan batasan waktu. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa mengerjakan soal evaluasi pada 

siklus satu dan dua mencapai 3 deskriptor, dibuktikan dengan guru sudah 

mengawasi siswa, menjelaskan maksud soal, dan memberi batas waktu. Namun, 

guru tidak menjelaskan aturan pada siklus dua karena siswa telah mengetahui. 

Pada siklus tiga dan empat, guru telah mendapat skor maksimal, yaitu 4. Semua 

deskriptor dapat dicapai guru dengan baik. Deskriptor tersebut diantaranya: 

menjelaskan aturan mengerjakan soal, mengawasi siswa saat mengerjakan soal, 

menjelaskan petunjuk dan maksud tiap soal, serta memberikan batasan waktu. 
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Indikator ini juga telah sesuai dengan keterampilan menutup pelajaran 

(Depdiknas 2008: 30). Menutup pelajaran (closure) adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang 

didapat siswa, tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran. 

4.2.1.1.10 Menutup Pelajaran 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) memberi info materi selanjutnya; 

(2) memberi motivasi siswa; (3) memberi penugasan; (4) mengucapkan salam. 

Keterampilan menutup pelajaran dari siklus satu sampai siklus dua juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus satu, guru mencapai 2 deskriptor dan pada 

siklus empat guru telah mendapat skor 4. Hal tersebut dibuktikan dengan guru 

telah memberi info materi lanjutan, memberi motivasi siswa, memberi penugasan, 

dan mengucapkan salam. Indikator ini telah sesuai dengan keterampilan menutup 

pelajaran (Depdiknas 2008: 30) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

Secara keseluruhan, keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna telah 

mengalami peningkatan yang signifikan dari siklus satu sampai siklus dua. 

Kekurangan yang dijumpai telah dapat diperbaiki oleh guru dengan optimal. 

Kemampuan guru dalam menerapkan pemecahan masalah penelitian ini dalam 

kegiatan pembelajaran telah masuk dalam kategori sangat baik sehingga 

mempengaruhi terhadap aktivitas siswa dan hasil belajar siswa yang meningkat. 
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Peningkatan persentase keberhasilan keterampilan guru dari siklus satu 

sampai siklus empat kemudian disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.15 Peningkatan Keterampilan Guru 

4.2.1.2 Deskripsi Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa 

Hasil observasi peningkatan aktivitas siswa pada siklus satu sampai siklus 

empat dapat dilihat pada tabel 4.20. 

Tabel 4.20 

Peningkatan Aktivitas Siswa 
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Keterampilan Guru …

No. Indikator 
Siklus 

1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri menerima pelajaran 3,3 3,5 3,6 3,7 

2 Menanggapi apersepsi yang diberikan guru 2,7 2,8 2,8 3,3 

3 
Memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru 
2,1 2,6 2,6 2,7 

4 Tertib ketika guru membagi kelompok diskusi 2,7 2,8 2,9 3 

5 Aktif berdiskusi 2,2 2,3 2,8 2,9 

6 Mendemonstrasikan hasil diskusi 1,1 1,7 2,6 2,8 

7 Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 2,3 2,4 3 3,1 

8 Aktif dalam penyimpulan materi 2,1 2,6 3,1 3,2 

9 Bertanya mengenai materi yang belum jelas 2,3 2,4 2,5 2,9 

10 Mengerjakan soal evaluasi 2,1 2,8 2,8 2,9 

Jumlah skor 22,9 25,9 28,7 30,5 

Rata-rata skor 2,3 2,6 2,9 3 

Persentase keberhasilan 57,3% 65,2% 75,6% 75,6% 

Kategori B B B B 
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Berdasarkan tabel 4.20, aktivitas siswa mengalami peningkatan dengan 

kategori baik. Aktivitas siswa dalam penelitian ini telah sesuai dengan pendapat 

Hamalik (2008: 172-173) yang menyatakan delapan kegiatan belajar, yaitu: (a) 

kegiatan visual; (b) kegiatan lisan; (c) kegiatan mendengarkan; (d) kegiatan 

menulis; (e) kegiatan menggambar; (f) kegiatan metrik; (g) kegiatan mental; dan 

(h) kegiatan emosional. 

Berikut ini aktivitas siswa pada proses pembelajaran menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna terdiri atas sepuluh 

kegiatan, yaitu: (a) siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran; (b) siswa 

menanggapi apersepsi guru; (c) siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru; (d) siswa tertib ketika guru membagi kelas menjadi delapan 

kelompok diskusi; (e) siswa aktif berdiskusi dengan kelompoknya; (f) siswa 

mendemonstrasikan hasil diskusi; (g) siswa menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain; (h) siswa aktif dalam membuat kesimpulan dengan bimbingan guru; (i) siswa 

memberikan pertanyaan mengenai materi yang belum jelas; (j) siswa mengerjakan 

soal evaluasi. Secara rinci, aktivitas siswa dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

4.2.1.2.1 Mempersiapkan Diri Menerima Pelajaran 

          Deskriptor pada indikator ini adalah (1) tidak terlambat memasuki kelas; (2) 

menyiapkan buku dan alat tulis; (3) menempati tempat duduk; (4) fokus pada 

guru. Hasil observasi pada indikator ini telah menunjukkan peningkatan dari 

siklus satu sampai siklus empat. Pada siklus satu memperoleh rata-rata skor 3,3. 

Terdapat 17 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa masuk kelas 
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tidak terlambat, langsung menempati tempat duduk, meyiapkan buku dan alat tulis 

serta telah mempelajari materi; 7 siswa mencapai 3 deskriptor; dan 8 siswa 

mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada subjek penelitian dengan kategori 

berat menunjukkan 3 siswa telah mempersiapkan diri dengan baik, namun belum 

terdapat siswa mencapai 4 deskriptor. Terdapat 4 siswa masih tampak belum 

mempersiapkan diri dengan baik. Siswa tersebut masih belum menempati tempat 

duduk, belum menyiapkan buku dan alat tulis, dan belum fokus pada guru. 

Pada siklus dua, indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata 

skor menjadi 3,5. Terdapat 22 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan 

tidak terlambat masuk kelas, menempati tempat duduk, menyiapkan buku dan alat 

tulis, serta telah mempelajari materi (telah mengerjakan tugas); 6 siswa mencapai 

3 deskriptor; 3 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Hasil observasi pada subjek penelitian dengan kategori berat menunjukkan 3 

siswa telah mempersiapkan diri dengan baik, namun 4 siswa masih tampak belum 

mempersiapkan diri dengan baik. Hasil tersebut sudah menunjukkan peningkatan 

dimana 1 siswa telah mencapai 4 deskriptor. 

Pada siklus tiga, indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata 

skor 3,6. Terdapat 25 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa tidak 

terlambat masuk kelas, menempati tempat duduknya, menyiapkan buku & alat 

tulis, serta sudah mempelajari materi; 4 siswa mencapai 3 deskriptor; 1 siswa 

mencapai 2 deskriptor; dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada 

subjek penelitian dengan kategori berat menunjukkan peningkatan yang baik, 3 

siswa telah mencapai 4 deskriptor. 
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Pada siklus empat, indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata 

skor menjadi 3,7. Terdapat 26 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan 

siswa tidak terlambat masuk kelas, menempati tempat duduk, menyiapkan buku & 

alat tulis, serta sudah mempelajari materi; 3 siswa mencapai 3 deskriptor; 2 siswa 

mencapai 2 deskriptor; dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada 

subjek penelitian dengan kategori berat menunjukkan 1 siswa mencapai 4 

deskriptor dan 4 siswa mencapai 3 deskriptor. 

Secara keseluruhan, indikator mempersiapkan diri menerima pelajaran 

telah mencapai indikator keberhasilan. Subjek penelitian kategori berat sudah 

menunjukkan peningkatan aktivitas meskipun tidak signifikan, yaitu terdapat 1 

siswa yang mengalami peningkatan. Kesiapan belajar pada diri siswa di awal 

pembelajaran telah terbukti mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Ketika siswa 

sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka bisa memperkecil hambatan-

hambatan yang terjadi ketika proses pembelajaran tengah berlangsung. Hal ini 

didukung oleh pendapat Winataputra (2004:3.5), bahwa kegiatan pembelajaran 

perlu didasari oleh kesiapan dan semangat belajar dari siswa. Kesiapan belajar 

siswa merupakan bagian dari prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

4.2.1.2.2 Menanggapi Apersepsi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) ketepatan tanggapan; (2) suara 

jelas dan lantang; (3) memperhatikan penjelasan guru; (4) bertanya jika belum 

paham. Peningkatan aktivitas siswa dalam menanggapi apersesi yang diberikan 

guru meningkat secara signifikan dari siklus satu sampai  siklus empat. Pada 
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siklus satu siswa memperoleh rata-rata  skor 2,7. Dari deskriptor yang ditetapkan, 

yaitu mengangkat tangan sebelum memberi tanggapan, ketepatan tanggapan, 

suara jelas dan lantang, serta memperhatikan penjelasan guru, terdapat 23 siswa 

mencapai 3 deskriptor dan 9 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada 

siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan 3 siswa sudah 

menanggapi apersepsi dengan cukup baik, namun terdapat 4 siswa yang tidak 

menanggapi dengan baik. Dua siswa sudah menanggapi dengan suara jelas dan 

lantang serta memperhatikan penjelasan guru, namun mereka belum menanggapi 

dengan tepat. Selain itu, mereka juga tidak berani bertanya tentang materi yang 

belum mereka pahami. Sedangkan dua siswa yang lain sudah menanggapi 

apersepsi yang diberikan guru dengan tepat dan memperhatikan penjelasan guru, 

namun suaranya belum lantang. 

Pada siklus dua terjadi peningkatan dengan rata-rata skor menjadi 2,8. Dari 

deskriptor yang ditetapkan, yaitu bertanya jika belum paham, ketepatan 

tanggapan, suara jelas dan lantang, serta memperhatikan penjelasan guru, terdapat 

25 siswa yang mencapai 3 deskriptor dan 7 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil 

observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan 3 

siswa sudah menanggapi apersepsi dengan cukup baik, namun terdapat 4 siswa 

yang tidak menanggapi dengan baik. Hasil tersebut tidak menunjukkan adanya 

peningkatan. Siswa pasif dan beberapa sering mengganggu. 

Pada siklus tiga, jumlah skor keaktivan siswa dalam menanggapi apersepsi 

yang diberikan guru sama dengan pertemuan sebelumnya dengan rata-rata skor 

2,8. Terdapat 6 siswa mancapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan ketepatan 
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tanggapan, suara jelas dan lantang, serta memperhatikan penjelasan guru  dan 

bertanya jika belum paham; 15 siswa mencapai 3 deskriptor; 3 siswa mencapai 2 

deskriptor; 8 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan 

kategori subjek penelitian berat menunjukkan penurunan, 2 siswa yang 

menanggapi dengan baik dan 5 siswa belum menanggapi dengan baik. 

Pada siklus empat terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam menanggapi 

apersepsi yang diberikan guru dengan rata-rata skor menjadi 3,3. Terdapat 5 siswa 

mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan ketepatan tanggapan, suara jelas dan 

lantang, serta memperhatikan penjelasan guru  dan bertanya jika belum paham; 13 

siswa mencapai 3 deskriptor: 11 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa mencapai 1 

deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan, 3 siswa telah menanggapi dengan baik. 

Secara keseluruhan, aktivitas siswa dalam menanggapi apersepsi guru 

meningkat dengan baik dari siklus satu sampai siklus empat. Subjek penelitian 

kategori berat telah menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan, yaitu 1 

siswa yang menanggapi dengan cukup baik. Terbukti bahwa apersepsi berupa 

pertanyaan dan arahan dari guru yang baik dapat memberikan dampak positif pada 

siswa. Hal tersebut sesuai pendapat dari Depdiknas (2008: 27) yang menyatakan 

bahwa pertanyaan yang tersusun dengan baik dan cara menyampaikan pertanyaan 

yang baik akan memberikan dampak positif pada siswa. 

4.2.1.2.3 Memperhatikan Tujuan Pembelajaran  

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) fokus pada penjelasan guru; (2) 

duduk dengan tenang; (3) bertanya jika belum paham; (4) mencatat tujuan. Hasil 
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observasi pada indikator ini dari siklus satu sampai siklus empat mengalami 

peningkatan. Pada siklus satu memperoleh rata-rata skor 2,7. Dari deskriptor yang 

telah ditetapkan, yaitu siswa fokus dan memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan, bertanya jika belum paham, dan mencatat tujuan, terdapat 5 siswa 

mencapai 3 deskriptor dan 27 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada 

siswa dengan kategri subjek penelitian berat menunjukkan tujuh siswa masih 

belum memperhatikan dengan baik. Siswa sudah duduk dengan tenang namun 

pasif, tidak fokus pada guru, tidak bertanya, dan tidak mencatat tujuan. Mereka 

hanya diam dan tampak tidak senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Pada siklus dua, indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata 

skor menjadi 2,6. Terdapat 3 siswa telah mencapai 4 deskriptor, dibuktikan 

dengan siswa fokus dan memper-hatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan, 

bertanya jika belum paham, dan mencatat tujuan; 13 siswa mencapai 3 deskriptor; 

dan 16 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori 

subjek penelitian berat menunjukkan peningkatan dimana 3 siswa sudah 

memmperhatikan dengan baik meskipun belum mencatat tujuan pembelajaran. 

Pada siklus tiga, indikator ini mengalami penurunan rata-rata skor menjadi 

2,6. Terdapat 8 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa fokus dan 

memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan, bertanya jika belum 

paham, dan mencatat tujuan; 3 siswa mencapai 3 deskriptor; 20 siswa mencapai 2 

deskriptor; 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan 

kategori subjek penelitian berat menunjukkan penurunan dimana semua siswa 
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kembali tidak memperhatikan dengan baik, 4 siswa pasif dan 3 siswa sering 

mengganggu teman. 

Pada siklus empat, indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata 

skor menjadi 2,7. Terdapat 10 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan 

siswa fokus dan memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan, bertanya 

jika belum paham, dan mencatat tujuan; 5 siswa mencapai 3 deskriptor; 15 siswa 

mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa 

dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan tidak ada peningkatan, 

semua siswa kembali tidak memperhatikan dengan baik, 4 siswa pasif dan 3 siswa 

sering mengganggu teman. 

Secara keseluruhan, indikator memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru telah mencapai indikator keberhasilan. Keterampilan guru 

dalam menyampaikan tujuan pembelajaran membuat siswa memiliki acuan. Guru 

menyampaikan tujuan dengan jelas dan dapat didengar dan dipahami siswa. 

Subjek penelitian kategori berat sudah menunjukkan peningkatan meskipun tidak 

signifikan. Uraian di atas membuktikan bahwa tujuan yang disampaikan guru 

dapat memfokuskan siswa pada materi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Depdiknas (2008: 31) yang menjelaskan bahwa pemberian acuan melalui berbagai 

usaha, misalnya penyampaikan tujuan pembelajaran, dapat memfokuskan siswa 

pada materi yang dipelajari. 

4.2.1.2.4 Tertib Ketika Guru Membagi Kelompok Diskusi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) bersedia dibagi oleh guru; (2) 

tertib saat berkelompok; (3) menunjuk ketua kelompok; (4) tidak mengganggu 
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kelompok lain. Hasil pengamatan indikator ini dari siklus satu sampai siklus 

empat telah mengalami peningkatan. Pada siklus satu, indikator ini memperoleh 

rata-rata skor 2,7. Terdapat 7 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan 

siswa telah bersedia tertib saat dibagi kelompok, dapat berdiskusi menunjuk 

ketua, dan tidak mengganggu kelompok lain; 8 siswa mencapai 3 deskriptor; dan 

17 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori 

subjek penelitian berat menunjukkan tujuh siswa belum tertib ketika guru 

membagi kelompok diskusi. Siswa tersebut masih tidak tertib saat berkelompok, 

tidak ikut menunjuk ketua kelompok dan mereka mengganggu kelompok lain. 

Setelah diperingatkan guru, mereka baru mau terkondisikan. 

Indikator ini meningkat pada siklus dua dengan rata-rata skor menjadi 2,8. 

Terdapat 7 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa telah bersedia 

tertib saat dibagi kelompok, dapat berdiskusi menunjuk ketua, dan tidak 

mengganggu kelompok lain; 19 siswa mencapai 3 deskriptor; dan 6 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek 

penelitian berat menunjukkan peningkatan dimana 3 siswa telah tertib, tidak 

mengganggu kelompok lain. 

Pada siklus tiga, rata-rata skor menjadi 2,9. Terdapat 10 siswa mencapai 4 

deskriptor, dibuktikan dengan siswa telah bersedia tertib saat dibagi kelompok, 

dapat berdiskusi menunjuk ketua, dan tidak mengganggu kelompok lain; 11 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 3 siswa mencapai 1 

deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan penurunan aktivitas, hanya 1 siswa yang tertib ketika guru membagi 
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kelompok diskusi, beberapa tidak mau dibagi oleh guru dan ribut, serta 2 siswa 

tampak tidak semangat dalam berkelompok. 

Pada siklus empat, indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata 

skor mencapai 3. Terdapat 8 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan 

siswa telah bersedia tertib saat dibagi kelompok, dapat berdiskusi menunjuk 

ketua, dan tidak mengganggu kelompok lain; 17 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 

siswa mencapai 2 deskriptor; dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi 

pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan penurunan 

aktivitas dimana semua siswa mencapai 2 deskriptor pengamatan. 

Secara keseluruhan, indikator ini telah mencapai indikator keberhasilan 

dengan baik. Diskusi berjalan baik dengan adanya saling tukar pendapat oleh 

siswa dalam memecahkan persoalan. Uraian di atas telah sejalan dengan asas 

masyarakat belajar (Sanjaya 2011: 267) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan 

pemahaman anak ditopang oleh banyaknya komunikasi dengan orang lain. 

4.2.1.2.5 Aktif Berdiskusi dengan kelompoknya 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) keaktivan dalam diskusi; (2) 

berkelompok dengan tertib; (3) berpendapat dengan tepat; (4) menjelaskan kepada 

teman yang belum paham. Hasil pengamatan keaktivan siswa dalam diskusi 

mengalami peningkatan dari siklus satu sampai siklus empat. Pada siklus satu 

memperoleh rata-rata skor 2,2. Dari deskriptor yang telah ditetapkan, yaitu siswa 

berkelompok dengan tertib, mendiskusikan LKS, berpendapat dengan tepat, dan 

menjelaskan pada teman sekelompok yang belum paham, terdapat 9 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 21 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 2 siswa mencapai 1 
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deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan semua siswa masih cenderung pasif dalam diskusi. 

Keaktivan siswa dalam diskusi meningkat pada siklus dua dengan rata-rata 

skor skor menjadi 2,3 pada siklus dua. Dari deskriptor yang telah ditetapkan, yaitu 

siswa berkelompok dengan tertib, mendiskusikan LKS, berpendapat dengan tepat, 

dan menjelaskan pada teman sekelompok yang belum paham, terdapat 13 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 15 siswa mencapai 2 deskriptor; 4 siswa mencapai 1 

deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

belum menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. 

Pada siklus tiga, keaktivan diskusi siswa meningkat dengan rata-rata skor 

menjadi 2,8. Terdapat 13 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa 

dapat berkelompok dengan tertib, mendiskusikan LKS dengan baik, berpendapat 

dengan tepat, dan menjelaskan materi pada siswa sekelompok yang belum paham; 

5 siswa mencapai 3 deskriptor; 10 siswa mencapai 2 deskriptor; 4 siswa mencapai 

1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas, 1 siswa telah mencapai 4 deskriptor. 

Peningkatan keaktivan siswa pada siklus empat mencapai rata-rata skor 

2,9. Terdapat 12 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa dapat 

berkelompok dengan tertib, mendiskusikan LKS dengan baik, berpendapat dengan 

tepat, dan menjelaskan materi pada siswa sekelompok yang belum paham; 9 siswa 

mencapai 3 deskriptor; 9 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 1 siswa mencapai 1 

deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan adanya penurunan aktivitas, tidak ada siswa mencapai 4 deskriptor. 
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Uraian di atas membuktikan bahwa melalui kegiatan diskusi, mental 

siswa akan terlatih, diantaranya untuk berani menyampaikan informasi serta 

memperoleh pengertian bersama terhadap persoalan yang dibahas. Hal ini 

didukung oleh pernyataan dari Sudjana (2012:79), bahwa diskusi pada dasarnya 

adalah tukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pe-ngalaman secara teratur 

dengan maksud untuk medapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti 

tentang sesuatu, dan untuk menyelesaikan keputusan bersama. Beberapa siswa 

dalam subjek penelitian kategori berat juga sudah menunjukkan peningkatan. 

4.2.1.2.6 Mendemonstrasikan Hasil Diskusi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) berani maju di depan kelas; (2) 

suara lantang dan jelas; (3) ketepatan jawaban; (4) sesuai jawaban kelompok. 

Aktivitas siswa dalam mendemonstrasikan hasil diskusi meningkat cukup besar 

dari siklus satu sampai siklus empat. Pada siklus satu, indikator ini memperoleh 

rata-rata skor 1,1. Dari deskriptor yang telah ditetapkan, yaitu siswa berani maju 

di depan kelas dengan jawaban tepat, dan jawaban mewakili pendapat 

kelompoknya dengan suara jelas dan lantang, terdapat 1 siswa mencapai 3 

deskriptor; 2 siswa mencapai 2 deskriptor; 29 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil 

observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan siswa 

belum mengikuti kegiatan demonstrasi dengan baik. Mereka tidak berani maju, 

beberapa pasif dan 2 siswa sering membuat keributan. 

Pada siklus dua, aktivitas siswa dalam mendemontsrasikan hasil diskusi 

telah meningkat. Indikator ini memperoleh rata-rata skor 1,7. Terdapat 8 siswa 

mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa berani maju di depan kelas 
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dengan jawaban tepat, dan jawaban mewakili pendapat kelompoknya dan 

suaranya lantang; dan 24 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa 

dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan peningkatan, 1 siswa telah 

menanggapi hasil demonstrasi dengan baik dan tepat. 

Pada siklus tiga, indikator mendemonstrasikan hasil diskusi meningkat 

dengan perolehan rata-rata skor 2,6. Terdapat 8 siswa mencapai 4 deskriptor 

dibuktikan dengan siswa berani maju di depan kelas dengan jawaban tepat, dan 

jawaban mewakili pendapat kelompoknya serta suaranya sudah jelas dan lantang; 

10 siswa mencapai 3 deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 6 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek 

penelitian berat menunjukkan belum ada peningkatan. Hnaya 1 siswa yang 

mengikuti kegiatan demonstrasi dengan baik. 

Peningkatan pada siklus empat mencapai rata-rata skor 2,8. Terdapat 8 

siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa berani maju di depan kelas 

dengan jawaban tepat, dan jawaban mewakili pendapat kelompoknya serta 

suaranya sudah jelas dan lantang; sebanyak 15 siswa mencapai 3 deskriptor; 

sebanyak 3 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 6 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil 

observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat menunjukkan 

semua siswa mencapai 1 deskriptor. Siswa tidak berani menjadi perwakilan 

kelompok dan siswa juga tidak fokus pada kegiatan demonstrasi. Beberapa siswa 

pasif dan ada yang mengganggu dengan ribut di kelas. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam mendemonstrasikan hasil diskusi terjadi 

karena pantun dalam media dapat menarik minat siswa untuk mendiskusikan dan 
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membacanya. Subjek penelitian kategori berat juga tampak tertarik pada media 

ini. Pernyataan di atas didukung oleh pendapat Daryanto (2010: 5-6) yang 

menjelaskan bahwa kegunaan media yaitu menimbulkan gairah belajar, interaksi 

lebih langsung antara siswa dengan sumber belajar. 

4.2.1.2.7 Menanggapi Hasil Diskusi Kelompok Lain 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) mengangkat tangan; (2) suara jelas 

dan lantang; (3) keberanian berpendapat; (4) ketepatan tanggapan. Aktivitas siswa 

dalam menanggapi hasil diskusi kelompok lain yang dibacakan mengalami 

peningkatan dari siklus satu sampai siklus empat. Pada siklus satu memperoleh 

rata-rata skor 2,3. Dari deskriptor yang telah ditetapkan, yaitu siswa berani 

berpendapat dengan terlebih dahulu mengangkat tangan, suara lantang, tanggapan 

sesuai pembahasan, memperhatikan dan mencatat jawaban yang disampaikan, 

terdapat 13 siswa yang mencapai 3 deskriptor; 16 siswa mencapai 2 deskriptor; 

dan 3 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori 

subjek penelitian berat menunjukkan siswa masih belum aktif dalam menanggapi 

hasil diskusi kelompok lain. Beberapa siswa pasif dan beberapa siswa tidak fokus 

pada kegiatan demonstrasi. 

Aktivitas siswa pada siklus dua sudah mulai meningkat. Pada siklus ini 

siswa memperoleh rata-rata skor 2,4. Dari deskriptor yang telah ditetapkan, yaitu 

siswa berani berpendapat dengan terlebih dahulu mengangkat tangan, suara 

lantang, tanggapan sesuai pembahasan, memperhatikan dan mencatat jawaban 

yang disampaikan, terdapat 16 siswa mencapai 3 deskriptor; 13 siswa mencapai 2 

deskriptor; 3 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan 
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kategori subjek penelitian berat menunjukkan peningkatan, 1 siswa sudah berani 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain dan tanggapannya tepat. 

Peningkatan aktivitas pada siklus tiga mencapai rata-rata skor 3. Terdapat 

1 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa berani dengan 

mengacungkan tangan, jawaban tepat, suara cukup jelas dan lantang, siswa juga 

memperhatikan dan mencatat jawaban yang diberikan; 17 siswa mencapai 3 

deskriptor; 17 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan 

peningkatan, 3 siswa sudah berani menanggapi hasil diskusi kelompok lain dan 

tanggapannya tepat. 

Pada siklus empat, rata-rata skor yang diperoleh 3,1, terdapat 13 siswa 

mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa berani mengacungkan tangan, 

jawaban tepat, suara cukup lantang, siswa juga memperhatikan dan mencatat 

jawaban yang diberikan; 11 siswa mencapai 3 deskriptor; 6 siswa mencapai 2 

deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan 

kategori subjek penelitian berat menunjukkan penurunan, siswa dalam kategori 

berat belum ikut menanggapi hasil diskusi kelompok lain dengan baik. Beberapa 

tampak pasif dan sisanya ribut di kelas. 

Secara keseluruhan, peningkatan dari siklus satu sampai siklus empat telah 

mencapai indikator keberhasilan. Subjek penelitian kategori berat mengalami 

peningkatan dan penurunan. Keberanian siswa muncul karena keterampilan guru 

dalam memotivasi siswa. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Winataputra 

(2004: 3.7), upaya memberikan motivasi terhadap siswa dapat menumbuhkan 
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keberanian siswa, yaitu dengan cara memberikan komentar terhadap jawaban 

siswa, memberikan pujian dan memperjelas maksud jawaban siswa itu sendiri. 

Apabila muncul jawaban yang kurang tepat, guru tidak langsung menyalahkan 

tetapi memimbing hingga jawabannya benar. 

4.2.1.2.8 Aktif dalam Penyimpulan Materi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) ikut serta berpendapat; (2) ketepa-

tan simpulan; (3) memperbaiki hasil diskusi; (4) mencatat simpulan. Keaktivan 

siswa dalam penyimpulan materi meningkat dengan baik dari siklus satu sampai 

siklus empat. Pada siklus satu, siswa memperoleh rata-rata skor 2,1. Dari 

deskriptor yang telah ditetapkan, yaitu siswa telah aktif berpendapat dengan tepat, 

memperbaiki hasil diskusinya dan mencatat simpulan yang telah dibahas, terdapat 

7 siswa mencapai 3 deskriptor; 22 siswa mancapai 2 deskriptor; dan 3 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek 

penelitian berat menunjukkan 7 siswa masih belum mengikuti kegiatan 

penyimpulan materi dengan baik dan cenderung pasif serta beberapa mengikuti 

namun dengan bermain-main. 

Jumlah skor keaktivan siswa dalam menyimpulkan materi pada siklus dua 

mencapai rata-rata skor 2,6. Terdapat 6 siswa mencapai 4  deskriptor, dibuktikan 

dengan siswa aktif berpendapat dengan tepat, memperbaiki hasil diskusinya dan 

mencatat simpulan yang telah dibahas; 13 siswa mencapai 3 deskriptor; 8 siswa 

mencapai 2 deskriptor; dan 5 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada 

siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan peningkatan, 3 siswa 
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telah aktif menyimpulkan materi dengan cukup baik, meskipun tidak mencatat 

hasil penyimpulan. 

Pada siklus tiga, keaktivan siswa dalam menyimpulkan materi mencapai 

rata-rata skor 3,1. Terdapat 15 siswa mancapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan 

siswa telah aktif berpendapat dengan tepat, memperbaiki hasil diskusinya dan 

mencatat simpulan yang telah dibahas; sebanyak 7 siswa mencapai 3 deskriptor; 9 

siswa mencapai 2 deskriptor; dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi 

pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan peningkatan, 1 

siswa telah mencapai 4 deskriptor. 

Pada siklus empat, rata-rata skor menjadi 3,2. Terdapat 15 siswa mencapai 

4 deskriptor, dibuktikan dengan dengan siswa telah aktif berpendapat dengan 

tepat, memperbaiki hasil diskusinya dan mencatat simpulan yang telah dibahas; 

sebanyak 11 siswa mencapai 2 deskriptor; 8 siswa mencapai 3 deskriptor; 8 siswa 

mencapai 2 deskriptor; dan 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada 

siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan penurunan dimana 

tidak ada siswa yang mencapai 4 deskriptor. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam penyimpulan materi terjadi karena guru 

melakukan variasi pemberian pertanyaan, meliputi bertanya terbimbing secara 

klasikal dan individu. Guru memfokuskan pertanyaan kepada siswa yang 

dianggap kurang atau sedang tidak fokus sehingga siswa tersebut terbantu untuk 

memahami materi. Guru selalu melibatkan siswa untuk aktif berpikir. Siswa 

dalam subjek penelitian berat juga mengalami pengingkatan aktivitas dengan 

pertanyaan yang guru berikan pada mereka. Hal tersebut sejalan dengan uraian 
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Depdiknas (2008: 27) bahwa bertanya memainkan peranan penting, hal ini 

dikarenakan pertanyaan yang tersusun baik dan teknik melontarkan pertanyaan 

yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu memberikan 

dampak positif pada siswa, seperti peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4.2.1.2.9 Bertanya Mengenai Materi yang Belum Dipahami 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) pertanyaan sesuai pembahasan; (2) 

mencatat jawaban; (3) bertanya pada guru; (4) bertanya pada teman. Pada siklus 

satu diperoleh rata-rata skor 2,1. Terdapat 4 siswa mencapai 4 deskriptor, 

dibuktikan dengan siswa bertanya sesuai pembahasan baik kepada teman maupun 

guru serta mencatat jawaban; 5 siswa mencapai 3 deskriptor; 19 siswa mencapai 2 

deskriptor; dan 4 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan 

kategori subjek penelitian berat menunjukkan 7 siswa masih belum berani 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

Pada siklus dua terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam bertanya dengan 

rata-rata skor menjadi 2,4. Terdapat 10 siswa mencapai 3 deskriptor, dibuktikan 

dengan siswa bertanya sesuai pembahasan baik kepada teman maupun guru serta 

mencatat jawaban; 13 siswa mencapai 2 deskriptor; 9 siswa mencapai 1 

deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan peningkatan, 1 siswa telah bertanya pada teman. 

Pada siklus tiga terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam bertanya dengan 

rata-rata skor menjadi 2,5. Terdapat 6 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan 

dengan siswa bertanya sesuai pembahasan baik kepada teman maupun guru serta 
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mencatat jawaban; 5 siswa mencapai 3 deskriptor; 19 siswa mencapai 2 

deskriptor; 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan 

kategori subjek penelitian berat tidak menunjukkan peningkatan. 

Pada siklus empat, terjadi peningkatan rata-rata skor aktivitas siswa dalam 

bertanya menjadi 2,9. Terdapat 8 siswa mancapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan 

siswa bertanya sesuai pembahasan baik kepada teman maupun guru serta 

mencatat jawaban; 10 siswa mencapai 3 deskriptor; 12 siswa mancapai 2 

deskriptor; dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan 

kategori subjek penelitian berat tidak menunjukkan peningkatan. 

Siswa berani bertanya mengenai materi yang belum dipahami setelah guru 

memperluas kesempatan dan memotivasi siswa untuk bertanya. Guru menunjuk 

siswa yang ribut/tidak fokus. Uraian tersebut didukung oleh pendapat Depdiknas 

(2008: 27) bahwa bertanya memainkan peranan penting, hal ini dikarenakan 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang 

tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa. 

4.2.1.2.10  Mengerjakan Soal Evaluasi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) menulis dengan rapi; (2) sesuai 

petunjuk pada soal; (3) mengerjakan dengan tenang; (4) tidak mencontek. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam mengerjakan soal evaluasi dari siklus satu 

sampai siklus empat mencapai kategori baik. Pada siklus satu diperoleh rata-rata 

skor 2,1. Dari deskriptor yang ditetapkan, yaitu siswa mengerjakan dengan tulisan 

rapi, sesuai instruksi, tenang dan tanpa mencontek, terdapat 8 siswa mencapai 3 

deskriptor; 18 siswa mencapai 2 deskriptor; 6 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil 
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observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan 7 

siswa belum mengerjakan soal evaluasi dengan baik.. 

Peningkatan aktivitas siswa secara positif terjadi pada siklus dua dengan 

rata-rata skor menjadi 2,8. Terdapat 7 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan 

dengan siswa mengerjakan dengan tulisan rapi, sesuai instruksi, tenang dan tanpa 

mencontek; 13 siswa mencapai 3 deskriptor; dan 12 siswa mencapai 2 deskriptor. 

Hasil observasi pada siswa dengan kategori subjek penelitian berat menunjukkan 

peningkatan, 1 siswa telah mencapai 4 deskriptor. 

Pada siklus tiga, rata-rata skor meningkat menjadi 2,8. Terdapat 9 siswa 

mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa mengerjakan dengan tulisan rapi, 

sesuai instruksi, tenang dan tanpa mencontek; 9 siswa mencapai 3 deskriptor; 11 

siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada 

siswa dengan kategori subjek penelitian berat tidak menunjukkan peningkatan. 

Pada siklus empat, rata-rata skor meningkat menjadi 2,9. Terdapat 10 

siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan tulisan rapi, sesuai instruksi, 

tenang dan tanpa mencontek; 10 siswa mencapai 3 deskriptor; 10 siswa mencapai 

2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dengan 

kategori subjek penelitian berat menunjukkan peningkatan, 1 siswa telah 

mencapai 4 deskriptor dan 2 siswa mencapai 3 deskriptor. 

Secara keseluruhan, aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan. 

Persentase keberhasilan siklus satu sebesar 57,3%, dan meningkat menjadi 65,2% 

pada siklus dua, menjadi 75,6% pada siklus tiga dan menjadi 75,6% pada siklus 

empat. 
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Hasil pelaksanaan tindakan pada tujuh siswa dalam kategori subjek 

penelitian berat menunjukkan 1 siswa telah mengalami peningkatan dengan baik; 

3 siswa mengalami peningkatan aktivitas namun kembali menurun; 3 siswa tetap 

tidak fokus pada pembelajaran, 1 siswa selalu pasif dan 2 siswa sering membuat 

keributan. Berdasarkan hasil wawancara kolaborator, siswa-siswa tersebut 

memang memiliki karakter sulit untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

baik dan aktif secara positif sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam mengerjakan soal evaluasi terjadi 

karena keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam memahami maksud 

soal, mengawasi agar siswa mengerjakan secara mandiri. Menutup pelajaran 

dengan pemberian evaluasi telah sesuai dengan pendapat Depdiknas (2008: 31). 

Berikut ini diagram peningkatan aktivitas siswa dari siklus satu sampai 

siklus empat: 
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4.2.1.3 Deskripsi Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak 

Berikut ini hasil peningkatan keterampilan menulis pantun anak: 

Tabel 4.21 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak 

 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, keterampilan siswa dalam menulis 

pantun anak telah meningkat secara signifikan dari siklus satu ke siklus empat 

mencapai kategori baik. Pada siklus satu, persentase keberhasilan baru mencapai 

62,5% dan pada siklus empat meningkat menjadi 79%. Peneliti menyimpulkan 

bahwa pendekatan kontekstual dengan media kartu warna telah terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan menulis pantun anak. 

Peneliti menentukan indikator keterampilan siswa dalam menulis pantun 

anak mencakup kesesuaian dengan tema (unity), kesesuaian dengan ciri-ciri 

(coherence), ketepatan pemilihan kata/diksi (correcteness), kerapihan penulisan 

(clarity), dilengkapi dengan indikator ketepatan pemahaman konsep pantun, 

meliputi: menjelaskan pengertian pantun, menyebutkan jenis-jenis pantun, 

menyebutkan ciri-ciri pantun serta menjelaskan isi pantun anak. 

Indikator keterampilan menulis pantun anak di atas telah sesuai dengan 

pendapat Nurudin (2010: 39-46) yang menjelaskan asas menulis yang baik 

No. Indikator 
Siklus  

Satu Dua Tiga Empat 

1 Kesesuaian dengan petunjuk soal 3 2,7 3 3,1 

2 Kesesuaian dengan ciri-ciri 2,5 2,8 3,1 3,6 

3 Ketepatan pemilihan kata/diksi 2,9 2,4 2,9 2,9 

4 Kerapihan tulisan 2,4 2,3 3 2,9 

5 Ketepatan pemahaman konsep pantun 1,6 2 2,4 3,3 

Jumlah skor 12,4 12,2 14,4 15,8 

Rata-rata skor 2,5 2,4 2,9 3,2 

Persentase keberhasilan 62,5% 61,6% 72% 79% 

Kategori Baik Baik Baik Sangat Baik 
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meliputi: (1) kejelasan, yaitu tulisan harus dapat dimengerti oleh pembaca 

sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan ketika membaca hasil karya dalam 

bentuk tulisan; (2) keringkasan, yaitu menghindari ketidakefektifan penggunaan 

kata; (3) ketepatan, yaitu ketepatan penggunaan kata sehingga pemahaman penulis 

dan pembaca tidak terjadi perbedaan; (4) kesatupaduan, yaitu fokus pada satu 

gagasan; (5) pertautan, yaitu menjaga keterkaitan atau hubungan pada tulisan. 

Secara rinci, hasil penilaian keterampilan siswa dalam menulis pantun 

anak diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1.3.1 Kesesuaian dengan Petunjuk Soal 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) ketepatan jenis pantun; (2) 

ketepatan dengan tema; (3) tidak menyalin buku; (4) kreativitas. Indikator ini 

meningkat dengan baik dari siklus satu sampai siklus empat. Pada siklus satu 

diperoleh rata-rata skor 3. Terdapat 16 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan 

dengan ketepatan jenis pantun yang ditulis, ketepatan dengan tema, kejelasan 

makna, dan kreativitas karya yang ditulis; 4 siswa mencapai 3 deskriptor; 7 siswa 

mencapai 2 deskriptor; 4 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak mencapai 

deskriptor. Hasil observasi pada subjek penelitian kategori berat menunjukkan 3 

siswa telah menulis pantun sesuai petunjuk soal, namun 4 siswa masih belum 

menulis dengan tepat. 

Pada siklus dua terjadi penurunan rata-rata skor menjadi 2,7. Terdapat 11 

siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan ketepatan jenis pantun yang 

ditulis, ketepatan dengan tema, kejelasan makna, dan kreativitas karya yang 

ditulis; 7 siswa mencapai 3 deskriptor; 9 siswa mencapai 2 deskriptor; 4 siswa 
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mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak mencapai deskriptor. Hasil observasi 

pada subjek penelitian kategori berat menunjukkan peningkatan, 4 siswa telah 

menulis pantun sesuai petunjuk dan 3 siswa masih belum menulis dengan tepat. 

Perbaikan yang dilakukan guru menjadikan peningkatan indikator ini pada 

siklus tiga dengan rata-rata skor meningkat menjadi 3. Terdapat 13 siswa 

mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan dengan ketepatan jenis pantun yang 

ditulis, ketepatan dengan tema, kejelasan makna, dan kreativitas karya yang 

ditulis; 9 siswa mencapai 3 deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 2 siswa 

mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada subjek penelitian kategori berat tidak 

menunjukkan peningkatan, hanya 1 siswa yang menulis pantun sesuai petunjuk 

soal dan 6 siswa belum menulis sesuia petunjuk soal. 

Pada siklus empat, rata-rata skor meningkat menjadi 3,1. Terdapat 9 siswa 

mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan dengan ketepatan jenis pantun yang 

ditulis, ketepatan dengan tema, kejelasan makna, dan kreativitas karya yang 

ditulis; 18 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil 

observasi pada subjek penelitian kategori berat menunjukkan peningkatan, dua 

siswa telah menulis pantun sesuai petunjuk soal dan lima siswa belum menulis 

sesuai petunjuk soal. 

Secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa indikator kesesuaian 

dengan petunjuk soal mencapai kategori baik. Penurunan yang terjadi pada siklus 

dua telah dapat diperbaiki oleh guru sehingga kembali meningkat pada siklus 

berikutnya. Siswa yang tidak mencapai deskriptor juga telah dilakukan bimbingan 

oleh guru sehingga siswa tersebut memiliki hasil yang meningkat. 
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4.2.1.3.2 Kesesuaian dengan Ciri-ciri Pantun 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) terdiri dari 1 bait dengan 4 baris; 

(2) baris 1 dan 2 sebagai sampiran dan 3 dan 4 sebagai isi; (3) bersajak a-b-a-b; 

(4) terdiri dari 4 kata dan 8-12 suku-kata. Indikator ini mengalami peningkatan 

dari siklus satu sampai siklus empat. Pada siklus satu, rata-rata skor yang 

diperoleh adalah 2,5. Terdapat 7 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan 

pantun yang ditulis terdiri dari 1 bait dengan tiap bait 4 baris, baris 1 dan 2 

sebagai sampiran, baris ke 3 dan 4 sebagai isi, bersajak a-b-a-b, terdiri dari 4 kata 

dan 8-12 suku-kata; 11 siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa mencapai 2 

deskriptor; 7 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 2 siswa tidak mencapai deskriptor. 

Hasil observasi pada tujuh siswa dalam kategori subjek penelitian berat 

menunjukkan 2 siswa telah menulis pantun sesuai ciri-ciri pantun dan 5 siswa 

masih belum memperhatikan ciri-ciri. 

Pada siklus dua, indikator ini meningkat dengan rata-rata skor menjadi 2,8. 

Terdapat 13 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan pantun yang ditulis 

terdiri dari 1 bait dengan tiap bait 4 baris, baris 1 dan 2 sebagai sampiran, baris ke 

3 dan 4 sebagai isi, bersajak a-b-a-b, terdiri dari 4 kata dan 8-12 suku-kata; 8 

siswa mencapai 3 deskriptor; 5 siswa mencapai 2 deskriptor; 5 siswa mencapai 1 

deskriptor; dan 1 siswa tidak dapat mencapai deskriptor. Hasil observasi pada 

subjek penelitian kategori berat menunjukkan peningkatan, 2 siswa telah menulis 

pantun sesuai ciri-ciri pantun dan 5 siswa belum memperhatikan dengan baik. 

Pada siklus tiga, indikator ini meningkat dengan rata-rata skor menjadi 3,1. 

Terdapat 14 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan pantun yang ditulis 
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terdiri dari 1 bait dengan tiap bait 4 baris, baris 1 dan 2 sebagai sampiran, baris ke 

3 dan 4 sebagai isi, bersajak a-b-a-b, terdiri dari 4 kata dan 8-12 suku-kata; 10 

siswa mencapai 3 deskriptor; 6 siswa mencapai 2 deskriptor; 2 siswa mencapai 1 

deskriptor. Hasil observasi pada subjek penelitian kategori berat ternyata tidak 

menunjukkan peningkatan. Siswa menulis pantun tanpa memperhatikan ciri-ciri 

pantun dengan baik. 

Pada siklus empat, indikator ini mengalami peningkatan rata-rata skor 

menjadi 3,6. Terdapat 22 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan pantun 

yang ditulis terdiri dari 1 bait dengan tiap bait 4 baris, baris 1 dan 2 sebagai 

sampiran, baris ke 3 dan 4 sebagai isi, bersajak a-b-a-b, terdiri dari 4 kata dan 8-

12 suku-kata; 6 siswa mencapai 3 deskriptor; 4 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil 

observasi pada subjek penelitian kategori berat menunjukkan peningkatan, 3 siswa 

menulis pantun dengan baik dan 4 siswa belum menulis dengan baik. 

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa indikator kesesuaian 

dengan ciri-ciri mencapai kategori baik. Siswa yang tidak mencapai deskriptor 

dapat dibimbing guru sehingga pada siklus empat hasilnya menjadi baik. 

4.2.1.3.3 Ketepatan Pemilihan Kata/Diksi 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) kata-kata baku; (2) kejelasan 

makna; (3) keindahan kata; (4) kepaduan antar kata. Indikator ketepatan pemilihan 

kata/diksi meningkat dari siklus satu sampai siklus empat. Pada siklus satu, rata-

rata skor yang diperoleh adalah 2,9. Terdapat 9 siswa mencapai 4 deskriptor, 

dibuktikan dengan siswa memilih kata baku, dekat dengan pengalaman mereka 

(kontekstual), keindahan makna kata cukup baik, dan kejelasan makna pantun; 11 



197 

 

 
 

siswa mencapai 3 deskriptor; 8 siswa mencapai 2 deskriptor; 3 siswa mencapai 1 

deskriptor; dan 1 siswa tidak mencapai deskriptor. Hasil observasi pada siswa 

dalam kategori subjek penelitian berat menunjukkan 2 siswa telah memilih kata 

dengan tepat dan 5 siswa masih belum tepat dalam memilih kata. Terdapat siswa 

memakai kata tidak baku dan kata yang masih asing yang mereka temukan di 

buku namun belum mereka pahami artinya. 

Pada siklus dua, rata-rata skor menjadi 2,4. Terdapat 6 siswa mencapai 4 

deskriptor, dibuktikan dengan siswa memilih kata baku, dekat dengan pengalaman 

mereka (kontekstual), keindahan makna kata cukup baik, dan kejelasan makna 

pantun; 8 siswa mencapai 3 deskriptor; 11 siswa mencapai 2 deskriptor; 6 siswa 

mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak mencapai deskriptor. Hasil observasi 

pada subjek penelitian kategori berat menunjukkan 1 siswa memilih kata dengan 

tepat dan 6 siswa belum memilih kata dengan tepat. 

Rata-rata skor yang diperoleh siswa meningkat pada siklus tiga menjadi 

2,9. Terdapat 9 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa memilih 

kata baku, dekat dengan pengalaman mereka (kontekstual), keindahan makna kata 

cukup baik, dan kejelasan makna pantun; 11 siswa mencapai 3 deskriptor; dan 12 

siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada subjek penelitian kategori berat 

menunjukkan peningkatan, 1 siswa telah memilih kata dengan tepat dan 6 siswa 

belum tepat. 

Pada siklus empat, rata-rata skor tidak meningkat namun jumlah skor 

meningkat. Terdapat 10 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa 

memilih kata baku, dekat dengan pengalaman mereka (kontekstual), keindahan 
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makna kata cukup baik, dan kejelasan makna pantun; 9 siswa mencapai 3 

deskriptor; dan 13 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada subjek 

penelitian kategori berat menunjukkan keterampilan siswa dapat meningkat. 

Secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa indikator ketepatan 

pemilihan kata/diksi dapat meningkat dengan kategori baik dari siklus satu sampai 

siklus empat. Penurunan keterampilan pada siklus dua terjadi pada deskriptor 

kreativitas karya. Guru menjumpai beberapa karya siswa yang secara tema dan 

jenis pantun sesuai, maknanya jelas, namun siswa menyalin dari buku.  

4.2.1.3.4 Ketepatan Penulisan 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) kerapihan tulisan; (2) tulisan 

mudah dibaca; (3) ketelitian penulisan; (4) memperhatikan ejaan. Indikator ini 

meningkat dengan kategori baik. Pada siklus satu diperoleh rata-rata skor 2,4. 

Terdapat 5 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa menulis dengan 

rapih, jelas, mudah dibaca, dan tepat dalam penggunaan ejaan; 10 siswa mencapai 

3 deskriptor; 11 siswa mencapai 2 deskriptor; 5 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 

1 siswa tidak mencapai deskriptor. Hasil observasi pada siswa dalam kategori 

berat menunjukkan 1 siswa menulis pantun dengan memperhatikan ketepatan 

penulisan dan 6 siswa belum memperhatikan dan menerapkan ketepatan penulisan 

dengan baik. 

Pada siklus dua, rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,3. Terdapat 8 siswa 

mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa menulis dengan rapih, jelas, 

mudah dibaca, dan tepat dalam penggunaan ejaan; 4 siswa mencapai 3 deskriptor; 

12 siswa mencapai 2 deskriptor; 7 siswa mencapai 1 deskriptor; dan 1 siswa tidak 
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mencapai deskriptor. Hasil observasi pada subjek penelitian kategori berat 

menunjukkan 1 siswa menulis pantun memperhatikan ketepatan penulisan. 

Pada siklus tiga terjadi peningkatan rata-rata skor menjadi 3. Terdapat 11 

siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa menulis dengan rapi, jelas, 

mudah dibaca, dan tepat dalam penggunaan ejaan; 10 siswa mencapai 3 

deskriptor; dan 11 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada subjek 

penelitian kategori berat menunjukkan 1 siswa telah menulis pantun dengan 

memperhatikan ketepatan penulisan dan 6 siswa belum  memperhatikan. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada siklus empat adalah 2,9. Terdapat 9 

siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa menulis dengan rapih, 

jelas, mudah dibaca, dan tepat dalam penggunaan ejaan; 11 siswa mencapai 3 

deskriptor; 12 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dalam 

kategori berat menunjukkan 1 siswa telah menulis pantun dengan memperhatikan 

ketepatann penulisan dan 6 siswa belum  memperhatikan. 

Secara keseluruhan rata-rata skor yang diperoleh siklus satu sampai siklus 

empat telah meningkat dengan kategori baik. Keterampilan siswa dalam menulis 

rapi sudah meningkat. Tulisan sudah jelas, tepat, mudah dibaca, dan rapi. Namun, 

terdapat beberapa siswa yang masih perlu memperhatikan kegiatan pembelajaran 

agar dapat memahami konsep materi. 

4.2.1.3.5 Ketepatan Pemahaman Konsep Pantun 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) ketepatan menjelaskan pengertian 

pantun; (2) ketepatan menjelaskan jenis pantun; (3) ketepatan menyebutkan ciri-

ciri pantun; (4) ketepatan menjelaskan isi pantun yang dibuat. Indikator ini 
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mengalami peningkatan dar siklus satu sampai siklus empat.  Pada siklus satu 

diperoleh rata-rata skor 1,6. Terdapat 1 siswa mencapai 4 deskriptor, dibuktikan 

dengan ketepatan menjelaskan pengertian pantun, ketepatan menjelaskan jenis 

pantun, ketepatan menyebutkan ciri-ciri pantun, ketepatan menjelaskan isi pantun; 

1 siswa mencapai 3 deskriptor; 15 siswa mencapai 2 deskriptor; 11 siswa 

mencapai 1 deskriptor; dan 4 siswa tidak mencapai deskriptor. Siswa dalam 

kategori berat menunjukkan 7 siswa belum memahami konsep pantun. 

Pada siklus dua, rata-rata skor meningkat menjadi 2. Terdapat 8 siswa te- 

lah mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan  ketepatan menjelaskan pengertian 

pantun, menjelaskan jenis pantun, menyebutkan ciri-ciri pantun, menjelaskan isi 

pantun; 17 siswa mencapai 3 deskriptor; 7 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil 

observasi pada siswa dalam kategori berat menunjukkan 7 siswa belum 

memahami konsep pantun dengan baik. 

Pada siklus tiga, rata-rata skor meningkat menjadi 2,4. Terdapat 2 siswa 

yang telah mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan ketepatan menjelaskan 

pengertian pantun, ketepatan menjelaskan jenis pantun, ketepatan menyebutkan 

ciri-ciri pantun, ketepatan menjelaskan isi pantun; 11 siswa mencapai 3 

deskriptor; 17 siswa mencapai 2 deskriptor; dan 2 siswa mencapai 1 deskriptor. 

Hasil observasi pada siswa dalam kategori berat menunjukkan peningkatan, 1 

siswa telah memahami konsep pantun dengan baik, namun 6 siswa masih perlu 

bimbingan lebih lanjut oleh guru. 

Peningkatan rata-rata skor pada siklus empat menjadi 2,5. Terdapat 3 

siswa telah mencapai 4 deskriptor, dibuktikan dengan ketepatan menjelaskan 
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pengertian pantun, menjelaskan jenis pantun, menyebutkan ciri-ciri pantun, 

menjelaskan isi pantun; 11 siswa mencapai 3 deskriptor; 17 siswa mencapai 2 

deskriptor; 1 siswa mencapai 1 deskriptor. Hasil observasi pada siswa dalam 

kategori berat menunjukkan peningkatan, 1 siswa telah memahami konsep pantun 

dengan baik, ditunjukkan dengan siswa tersebut dapat menjawab soal evaluasi 

dengan tepat. 

Peneliti dapat menyimpulkan indikator ketepatan pemahaman konsep 

pantun telah tuntas dan termasuk kategori baik, dibuktikan dengan siswa dapat 

menjelaskan pengertian pantun dengan tepat sesuai jenis pantun, sesuai ciri-ciri 

pantun, dan siswa juga dapat menjelaskan isi pantun yang telah dibuatnya dengan 

tepat. 

Berikut ini diagram peningkatan keterampilan yang diperoleh siswa dalam 

pembelajaran menulis pantun anak: 

 

Gambar 4.15 Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak 
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Berikut ini hasil penilaian keterampilan siswa dalam menulis pantun anak 

selama penelitian: 

Tabel 4.22 

Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun Anak 

 

Skor 
Siklus  

Satu Dua Tiga Empat 

0-59 12 10 8 0 

60-70 10 13 12 18 

71-80 5 6 2 5 

81-90 5 2 7 4 

91-100 0 1 3 5 

Jumlah 32 32 32 32 

Tertinggi 90 95 100 100 

Terendah  0 20 30 60 

Rata-rata 60,5 61,2 69,1 79 

Persentase 

Ketuntasan 
62,5% 68,8% 75% 90,6% 

 

Peningkatan keterampilan menulis pantun anak disebabkan oleh faktor 

keterampilan guru dan aktivitas siswa melalui pendekatan kontekstual dengan 

media kartu warna. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses 

belajar individu siswa sehingga menentukan keberhasilan belajar siswa. Menurut 

Rifa’i dan Anni (2011: 96-97) faktor-faktor yang berpengaruh pada hasil belajar 

adalah faktor internal dan eksternal siswa. Kondisi internal meliputi kondisi fisik, 

psikis, dan sosial. Kondisi eksternal meliputi variasi dan tingkat kesulitan materi, 

tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar siswa. 

Peningkatan hasil belajar tersebut didukung oleh faktor pendekatan dan 

media yang digunakan, yaitu pendekatan kontekstual dengan media kartu warna. 

Suprijono (2012:79) menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual merupakan 

konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan materi dengan dunia nyata 

siswa, mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 
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dimilikinya dengan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan 

kotekstual, siswa diarahkan untuk menulis pantun anak dengan mengamati benda 

di lingkungan mereka, mengamati model pantun pada media, pada buku-buku 

pendukung, dan menggunakan pengalaman siswa. 

Selanjutnya, terbukti media telah efektif memberikan dampak positif pada 

pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Trianto (2010:234-235) menjelaskan 

keefektifan penggunaan media, yaitu: (1) gairah belajar siswa akan meningkat; (2) 

siswa berkembang menurut minat dan kecepatannya; (3) interaksi langsung 

dengan lingkungan; (4) memberikan perangsang dan menyamakan pengalaman; 

(5) memberikan persepsi akan suatu konsepsi yang sama. Penggunaan media 

kartu warna dalam pembelajaran terbukti dapat meningkatkan keaktivan siswa 

dalam pembelajaran yang mendukung optimalnya hasil belajar yang diperoleh 

siswa tersebut. 

Berdasarkan hasil angket respon siswa, diperoleh data sebanyak 28 siswa 

dari 32 siswa menyatakan senang mengikuti pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan media kartu warna. Pembelajaran berlangsung 

lebih menarik dan memudahkan siswa memahami materi menulis pantun anak. 

Berdasarkan wawancara kolaborator, pendekatan kontekstual dan media kartu 

warna juga cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis pantun anak. 

Pembelajaran berlangsung lebih mengaktifkan siswa, menyenangkan, dan 

bervariasi. Siswa juga lebih antusias dalam menulis pantun anak sehingga 

keterampilan menulis pantun anak pada siswa kelas IVB dapat meningkat. Secara 

keseluruhan, berdasarkan data hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas 
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siswa, dan keterampilan siswa serta penilaian dalam penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti menyimpulkan penelitian mencapai indikator keberhasilan dan terbukti 

dapat meningkatkan keterampilan menulis pantun anak pada siswa kelas IV SD. 

Berikut ini disajikan diagram batang peningkatan ketuntasan keterampilan 

menulis pantun anak pada siklus satu sampai siklus empat: 

 

Gambar 4.16 Peningkatan Ketuntasan Klasikal Keterampilan Menulis Pantun Anak  
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Implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terjadi peningkatan 
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pembelajaran menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan media 

kartu warna pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang. 
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pendekatan kontekstual dengan media kartu warna dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa dalam menulis pantun 

anak. Sanjaya (2011: 255) menjelaskan pendekatan kontekstual merupakan 

strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara 

penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata sehari-hari sehingga mendorong siswa untuk 

dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

Selanjutnya, kartu dalam KBBI offline adalah kertas tebal yang berbentuk 

persegi panjang. Sedangkan warna menurut adalah kesan yang diperoleh mata dari 

cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Dapat disimpulkan 

bahwa media kartu warna merupakan media berupa kartu dengan bentuk persegi 

panjang yang dibuat menggunakan kertas tebal berwarna. Melalui pendekatan 

kontekstual, kegiatan pembelajaran akan menghubungkan pembelajaran dengan 

pengalaman sehari-hari siswa dan dengan didukung oleh media kartu warna akan 

menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Pembelajaran 

juga akan memberikan kesempatan siswa untuk aktif dan menemukan sendiri. 

Siswa sebagai subjek belajar dapat merangsang pencapaian belajar lebih optimal. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

 Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu keterkaitan hasil penelitian 

terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Penelitian ini dapat memberikan 

alternatif bagi guru mengenai cara untuk meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan keterampilan siswa pada kompetensi menulis pantun anak 

yaitu melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna. 
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4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini yaitu keterkaitan hasil penelitian 

dengan pembelajaran, yaitu memberi gambaran yang jelas tentang peningkatan 

keterampilan menulis pantun anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sesuai 

pernyataan Hamalik (2008: 33) yang menyatakan bahwa belajar yang efektif 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kondisi (guru, siswa, sarana dan prasarana 

serta lingkungan).  

Penelitian ini terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian ini 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru maupun pihak lain 

yang terkait sehingga pembelajaran menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran 

bisa tercapai secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan keterampilan menulis 

pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan media kartu warna pada 

siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang, peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam penelitian ini telah dinyatakan tuntas. Keterampilan 

guru dalam pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus satu sampai 

siklus empat, pada siklus satu guru mencapai kategori baik dengan persentase 

keberhasilan 65% dan rata-rata skor 2,6. Pada siklus dua meningkat menjadi 

kategori sangat baik dengan persentase keberhasilan 75% dan rata-rata skor 

menjadi 3. Peningkatan keterampilan guru pada siklus tiga mencapai kategori 

sangat baik dengan persentase keberhasilan 82,5% dan rata-rata skor 3,3. 

Kemudian, pada siklus empat guru mencapai kategori sangat baik dengan 

persentase keberhasilan 90% dan rata-rata skor 3,6. 

b. Aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan dan dinyatakan tuntas. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan, pada siklus satu 

mencapai kategori baik dengan persentase keberhasilan 57,3% dan rata-ata 

skor 2,3. Pada siklus dua mengalami peningkatan, aktivitas siswa mencapai 

kategori baik dengan persentase keberhasilan 65,2% dan rata-rata skor 2,6. 

Peningkatan aktivitas siswa pada siklus tiga mencapai kategori baik dengan 
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persentase keberhasilan 75,6% dan rata-rata skor 2,9. Kemudian, pada siklus 

empat, guru mencapai kategori baik dengan persentase keberhasilan 75,6% dan 

rata-rata skor 3. 

c. Keterampilan menulis pantun anak telah mencapai indikator keberhasilan dan 

dinyatakan tuntas. Persentase ketuntasan klasikal pada siklus satu 62,5%, 

meningkat menjadi 68,8% pada siklus dua, menjadi 75% pada siklus tiga, dan 

menjadi 90,6% pada siklus empat. 

 

5.2 SARAN  

Berikut ini saran yang dapat peneliti berikan : 

a. Saran untuk Guru 

Saran yang peneliti berikan untuk guru diantaranya: (1) guru hendaknya 

dapat memilih sumber belajar yang tepat untuk mengoptimalkan hasil belajar 

siswa; (2) guru juga hendaknya memiliki kemauan membuat media sederhana; (3) 

pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran dan materi yang dipelajari dihubungkan dengan lingkungan 

siswa sehingga ketika guru menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran guru 

harus memahami karakteristik dan lingkungan siswa (4) pengelolaaan 

pembelajaran memiliki peran yang sangat penting sehingga guru harus menguasai 

delapan keterampilan dasar mengajar dengan baik agar dapat mencapai tujuan. 

b. Saran untuk Siswa 

Saran yang peneliti berikan untuk siswa diantaranya: (1) siswa hendaknya 

aktif berpartisipasi pada setiap kegiatan belajar; (2) siswa harus berdiskusi dengan 
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baik untuk menemukan sendiri materi yang dipelajari bersama kelompoknya; (3) 

dalam membuat pantun, siswa harus banyak berlatih dengan melihat contoh dan 

memperhatikan jenis serta ciri-ciri pantun; (4) siswa hendaknya memilih kata-kata 

seputar lingkungan sekitar dan pengalamannya agar siswa lebih mudah membuat 

pantun. 

c. Saran untuk Sekolah 

Saran yang peneliti berikan untuk sekolah diantaranya: (1) sekolah 

hendaknya dapat mendukung guru dalam upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yaitu dengan menyediakan fasilitas belajar bagi siswa dengan baik; 

(2) sekolah hendaknya menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi 

perkembangan belajar anak, misalnya dengan berusaha menyediakan media 

pembelajaran bekerjasama dengan guru kelas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS SATU 

Sekolah   : SDN Sampangan 01 

Kelas / Semester  : IVB / dua (2) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis Pantun Anak 

Hari, tanggal  : Senin, 4 Maret 2013 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (3 jam pelajaran) 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

pantun anak. 

Kompetensi Dasar      : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-lain) 

sesuai ciri-ciri pantun.   

I. INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian pantun. 

2. Menyebutkan ciri-ciri pantun. 

3. Membuat pantun suka-cita bertema persahabatan. 

4. Menjelaskan isi pantun yang dibuatnya. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pantun dengan benar melalui 

pertanyaan klasikal dari guru serta melalui diskusi LKS dengan kelompok. 

2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun dengan benar melalui diskusi 

kelompok dengan media kartu warna. 

Lampiran 1 
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3. Siswa dapat membuat pantun suka-cita tema persahabatan dengan benar 

melalui pemodelan dan arahan dari guru.  

4. Siswa dapat menjelaskan maksud/arti pantun yang dibuatnya dengan benar 

melalui analisis dan bimbingan guru. 

Karakter yang diharapkan: kerjasama, tekun, teliti, sungguh-sungguh, 

toleransi, keberanian. 

 

III. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Pengertian pantun 

b. Ciri-ciri pantun 

 

IV. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Model : Pendekatan Kontekstual 

b. Metode : tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi. 

 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Awal Pembelajaran (10 menit) 

1) Salam, doa, presensi 

2) Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

3) Guru memberikan apersepsi dengan menulis sebuah pantun di papan tulis 

dan meminta siswa membaca nyaring bersama-sama. 

Senam bersama di Jumat pagi 

Sorenya ikut   ekstra pramuka 

Senang sekali hatiku ini 

Bertemu dengan artis idola 

 Apakah yang baru saja kalian baca? 

 Apa itu pantun?  

 Pantun apa saja yang kalian tahu? 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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Kegiatan Inti Pembelajaran (70 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

5) Guru meminta siswa bersama mengikuti arahan guru. 

Coba hitung bersama: 

Ada berapa baitkah pantun tersebut? 

Ada berapa bariskah pantun yang ditulis pak guru? 

Ada berapa kata dalam setiap baris? 

Ada berapa suku kata dalam setiap baris? 

Manakah yang dimaksud sajak pantun? Apakah sajaknya? 

Apakah maksud dari pantun tersebut? 

6) Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok 

4 siswa; 

7) Guru menunjukkan kartu warna dan membagikannya pada setiap kelompok. 

8) Guru menjelaskan tugas kelompok. 

Elaborasi (50 menit) 

10) Siswa menyusun kartu warna menggunakan sistem adu cepat antar 

kelompok dengan bimbingan guru. Kelompok yang telah selesai 

meneriakkan nama kelompok serentak dengan keras dan mengacungkan 

tangan. 

11) Guru memberi kesempatan pada kelompok tercepat untuk membacakan 

hasil pengurutan. 

12) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi/berpendapat oleh 

guru. Setelah selesai, guru membagikan lembar kerja siswa dan 

mennjelaskan aturan diskusi. 

13) Tiap kelompok mengerjakan lembar kerja siswa yang dibagikan guru. 

Setelah selesai, siswa kembali meneriakkan nama kelompok mereka 

serentak dengan mengacungkan tangan. 

14) Kelompok tercepat membecakan hasil, kelompok lain mencocokkan hasil 

dengan pengerjaan kelompoknya. 

15) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi/berpendapat. 

Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru melengkapi hal-hal yang belum tepat dari hasil diskusi; 
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2) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

Kegiatan Akhir Pembelajaran (25 menit) 

1) Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan terhadap materi yang telah 

dipelajari selama pembelajaran. 

2) Guru membagiakan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa secara 

individu. (guru menunjuk benda berupa papan tulis, siswa membuat pantun 

seputar papan tulis dan benda-benda di kelasnya) 

3) Siswa mengumpulkan hasil di meja guru. 

4) Guru memberikan tugas pada anak untuk menulis pantun anak bertema 

benda di rumah dengan jenis pantun anak-anak suka-cita dan duka-cita, 

pantun jenaka, dan pantun teka-teki di selembar kertas. 

5) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan 

motivasi pada siswa. Guru memberikan penguatan dengan memuji 

pembelajaran kali ini sudah baik tetapi perlu ditingkatkan. Guru 

memberikan bintang prestasi pada tiap siswa dalam kelompok terbaik. 

VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

a. Media  :papan tulis, media kartu warna, LKS, benda-benda di kelas 

b. Sumber Belajar  :  

1. Warsidi, Edi, dan Farika. 2008.  BSE “Bahasa Indonesia Membuatku 

Cerdas”. Jakarta: Depdiknas. Halaman 71. 

2. Nur’aini, Umri, Indriyani. 2008. BSE “Bahasa Indonesia untuk Kelas IV 

SD/MI” Jakarta: Depdiknas. Halaman 46. 

3. Rifa’i RC, Achmad, dan Anni, C.Tri. 2011. Psikologi Pendidikan. 

Semarang:Unnes Press. Halaman 236-249. 

4. AN, Asfirin. 2008. Buku Pintar Sastra Indonesia. Surabaya: Duta Graha 

Pustaka. Halaman 22-26. 

5. Rizal, Yose. 2010. Apresiasi puisi & Sastra Indonesia. Jakarta: grafika 

Mulia. Halaman 11-20. 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 
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a. Tes awal : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses : Lembar kerja siswa 

c. Tes akhir : Tes evaluasi 

2. Jenis Penilaian  

 Tes tertulis  

3. Bentuk Penilaian 

Tertulis bentuk uraian 

4. Instrumen Tes 

a. Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

b. Lembar Penilaian   (terlampir) 

 

VIII. LAMPIRAN 

1. Materi Ajar 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

3. Media Kartu Warna 

4. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

5. Soal Evaluasi 

6. Kunci Jawaban. 
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Materi Ajar 

Kompetensi Dasar       : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-

lain) sesuai ciri-ciri pantun. 

PANTUN 

1. Pengertian Pantun 

Pantun merupakan karya sastra yang termasuk dalam bentuk puisi lama 

asli Indonesia yang berarti menyusun suatu perumpamaan. 

 

2. Ciri-ciri Pantun 

Ciri-ciri pantun menurut Rizal (2010:14) adalah 

a. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata. 

b. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 

c. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata. 

d. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. 

e. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. 

f. Mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut a-b-a-b.  

3. Jenis-jenis Pantun Anak 

1. Pantun Anak-anak, dibagi menjadi 4, yaitu: 

1) Pantun Bersuka-cita, contohnya: 

Bersepeda pergi ke pasar    Senam bersama di Jumat pagi 

Perginya ke pasar sampangan   Sorenya ikut   ekstra pramuka 

Senang sekali hati si Fajar    Senang sekali hatiku ini 

Bermain bola bersama teman   Bertemu dengan artis idola 

2) Pantun Berduka-cita, contohnya: 

Buah pepaya buah manggis 

Ke pasar membeli sandal 

Serasa mata ikut menangis 

Teman sedih saudaranya meninggal 

3) Pantun Jenaka, contoh: 

Hari minggu ke Simpang Lima    

Simpang lima Tugu Muda     
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Sakit perutku banyak tertawa    

Melihat kucing sedang mengaca    

4) Pantun teka-teki, contoh: 

Pergi memancing membeli kail 

Kail satu seribu harganya 

Siswa IVB yang paling jahil 

Siapa ya nama panggilannya 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sampangan 01 

Kelas / Semester  : IVB / II 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Ketua kelompok  : . . . . 

Nama Anggota  :    1.  

             2.  

            3. 

1. Perhatikan pantun yang berada di kartu warna, pilihlah jenis pantun suka-cita, 

kemudian diskusikanlah bersama teman kelompokmu pertanyaan di bawah ini: 

a. Pantun ini terdiri dari . . . . bait. 

b. Pantun ini terdiri dari . . . . baris. 

c. Coba hitung jumlah kata dalam setiap baris! 

 Jawab: 

 

d. Coba hitung jumlah suku kata masing-masing barisnya! 

 Jawab: 

 

e. Sajak pantun tersebut adalah . . . . 

f. Berdasarkan jawaban a-e coba kalian diskusikan ciri-ciri pantun sebanyak 

mungkin! 

 Jawab: 

 

 

 

g. Apakah arti/maksud dari pantun itu? 

   Jawab: 

 

 

2. Diskusikan apakah pengertian pantun! 

Jawab: 
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Media Kartu Warna (8 kelompok): 

             Pantun Jenaka        

Pantun Suka-cita 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Pantun Duka-cita    Pantun Teka-teki  

Hari minggu ke Simpang Lima 

 

Simpang lima Tugu Muda 

 

Sakit perutku banyak tertawa 

 

Melihat kucing sedang mengaca 

 

Bersepeda pergi ke pasar 

 

Perginya ke pasar Sampangan 

 

Senang sekali hati si Djamar 

 

Bermain voli bersama teman 

 

Buah pepaya buah manggis 

Ke pasar membeli sandal 

 

Serasa mata ikut menangis 

Teman sedih saudaranya meninggal 

 

Pergi memancing membeli kail 

 

Kail satu seribu harganya 

 

Siswa IVB yang paling jahil 

 

Siapa ya nama panggilannya 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi Dasar       : 8.3 Membuat pantun anakyang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-

lain) sesuai ciri 

   ciri pantun. 

 

Materi Pokok Indikator 

Penilaian 

Bentuk Teknis Ranah 
Nomor 

Soal 

Membuat 

pantun 

bertema 

(persahabatan, 

kepatuhan, 

ketekunan, dll) 

1. Mendefinisikan 

pengertian pantun. 

2. Menyebutkan ciri-ciri 

pantun. 

3. Membuat pantun ber-

tema (pantun suka-cita). 

4. Menjelaskan maksud/arti 

pantun yang dibuat. 

 

Tertulis Uraian C2 

 

 

C1 

 

 

C6 

 

 

C2 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 
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SOAL EVALUASI 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Buatlah sebuah pantun anak suka-cita dengan tema persahabatan dengan 

mengamati (seputar) benda-benda di kelasmu! 

 Jawab: 

 

 

 

 

2. Apakah yang dimaksud dengan pantun? 

Jawab: 

 

 

3. Uraikan 5 ciri-ciri pantun yang kamu ketahui! 

Jawab:  

 

 

 

 

4. Jelaskan dengan singkat maksud/arti pantun yang kamu buat! 

Jawab: 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. Diamati pada lembar penilaian keterampilan siswa membuat pantun anak. 

2. Pantun adalah puisi lama asli Indonesia, berasal dari kata peribahasa yang 

artinya menyusun suatu perumpamaan. 

3. Ciri-ciri pantun: 

a. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata. 

b. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 

c. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata. 

d. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. 

e. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. 

f. Mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut ab-ab. Maksudnya, 

bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, bunyi akhir 

baris kedua, sama dengan bunyi di akhir baris keempat. 

4. Diamati pada lembar penilaian keterampilan siswa membuat pantun anak. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 

Kelas/semester : IVB / 2 

Kompetensi dasar : ketrampilan membuat pantun anak 

Hari/tanggal  : Senin, 4 Maret 2013 

Petunjuk                    :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak 

 Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98) 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

  Contoh cara mengisi lembar pengamatan: 

 

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

1. Ketepatan jenis pantun   

2. Ketepatan dengan tema  

3. Kejelasan makna  

4. Kreativitas  

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

1. Ketepatan jenis pantun V 

4 
2. Ketepatan dengan tema V 

3. Kejelasan makna V 

4. Kreativitas V 
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No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

2 Kesesuaian dengan 

ciri-ciri pantun 

1. Terdiri dari 1 bait 

dengan tiap bait 4 baris 

  

2. Baris 1 dan 2 sebagai 

sampiran, baris ke 3 dan 

4 sebagai isi 

 

3. Bersajak a-b-a-b  

4. Terdiri dari 4 kata dan 8-

12 suku-kata 

 

3 Ketepatan pemilihan 

kata (diksi) 

Kata-kata baku   

Kontekstual   

Keindahan makna kata   

Jelas dan mudah dipahami   

4 Ketepatan penulisan Kerapihan tulisan    

Tulisan mudah dibaca  

Ketepatan tulisan  

Kejelasan tulisan  

5 Ketepatan 

pemahaman konsep 

pantun 

Ketepatan menjelaskan 

pengertian pantun 

  

Ketepatan menjelaskan 

jenis pantun 

  

Ketepatan menyebutkan 

ciri-ciri pantun 

  

Ketepatan menjelaskan isi 

pantun 

  

Jumlah skor  

Kriteria penilaian:   

a. Skor maksimal (y) = 5 x 4 = 20, Skor minimal (x) = 5 x 0 = 0. 

b. Banyaknya skor (n) = (20-0)+1=21. 

c. Letak median (Q2)= 22:2 = 11 Median (Q2) =  data ke-11 yaitu 10. 

d. Quartil 1 (Q1)= 
20+2 

4
 = 5,5. 

Besarnya nilai Q1= 
1 

2
 (n data ke 5 + data ke 6) = (4+5): 2 = 4,5. 

e. Quartil 3 (Q3)= 
3 

4
 (22) = 16,5.  

Besarnya nilai Q3=
1 

2
 (n data ke 16 + data ke17) = (15+16):2=15,5 

 

 

 



229 

 

 
 

Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

15,5 ≤ skor ≥ 20 Sangat baik Tuntas 

10 ≤ skor ≥ 15,5 Baik Tuntas 

4,5 ≤ skor ≥ 10 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 4,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Semarang, 4 Maret 2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS DUA 

Sekolah   : SDN Sampangan 01 

Kelas / Semester  : IVB / dua (2) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis Pantun Anak 

Hari, tanggal  : Sabtu, 9 Maret 2013 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

pantun anak. 

Kompetensi Dasar      : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-lain) 

sesuai ciri-ciri pantun.   

I. INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian pantun. 

2. Menyebutkan ciri-ciri pantun. 

3. Membuat pantun duka-cita bertema persahabatan. 

4. Menjelaskan maksud/arti pantun yang dibuatnya. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pantun dengan benar melalui 

pertanyaan klasikal dari guru serta melalui diskusi LKS dengan kelompok. 

2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun dengan benar melalui diskusi 

kelompok dengan media kartu warna. 

3. Siswa dapat membuat pantun duka-cita tema persahabatan dengan benar 

melalui benda konkret di sekiar kelas dan arahan dari guru.  

Lampiran 2 
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4. Siswa dapat menjelaskan maksud/arti pantun yang dibuatnya dengan benar 

melalui analisis dan bimbingan guru. 

Karakter yang diharapkan: kerjasama, sungguh-sungguh, keberanian. 

 

III. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Pengertian pantun 

b. Ciri-ciri pantun 

 

IV. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Model : Pendekatan Kontekstual 

b. Metode : tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi. 

 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Awal Pembelajaran (10 menit) 

1) Salam, doa, presensi 

2) Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

3) Guru memberikan apersepsi dengan menulis sebuah pantun di papan tulis 

dengan cara/langkahnya. 

Guru bertanya pada siswa ciri-ciri pantun dan menuliskan di papan tulis.  

Guru bertanya mulai dari bagian mana kita menulis pantun yang lebih 

mudah? 

Guru menulis pantun dari bagian isi pantun yaitu baris 3 dan 4. Guru 

mengatakan bahwa dalam membuat pantun harus memilih kata-kata yang 

tepat yaitu tiap baris 4 kata dan sajaknya/bunyi akhirnya a-b-ab. 

  Sedih sekali hati guruku 

  Sedang mengajar tak diperhatikan  

Guru meminta siswa menghitung jumlah kata dan suku-kata tiap baris. Guru 

juga meminta siswa mengucapkan bunyi akhir tiap baris. 

Kemudian, guru menulis bagian sampiran pantun (baris 1 dan 2) 

Guru meminta siswa menyebutkan benda-benda di kelasnya, guru memilih 

kata-kata yang sesuai sajaknya. 
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Papan tulis sebelah pintu 

Sampah di lantai berserakan 

Guru meminta siswa menghitung jumlah kata dan suku-kata tiap baris. Guru 

juga meminta siswa mengucapkan bunyi akhir tiap baris. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti Pembelajaran (70 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

5) Coba baca bersama dengan keras pantun di papan tulis! Kemudian guru 

meminta siswa bersama mengikuti arahan guru. 

Coba hitung: Ada berapa baitkah pantun tersebut? 

Ada berapa bariskah pantun yang ditulis pak guru? 

Ada berapa kata dalam setiap baris? 

Ada berapa suku kata dalam setiap baris? 

Manakah yang dimaksud sajak pantun? Apakah sajaknya? 

Apakah maksud dari pantun tersebut? 

6) Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok 

4 siswa; 

7) Guru menunjukkan kartu warna dan membagikannya pada setiap kelompok. 

8) Guru menjelaskan tugas kelompok. 

Elaborasi (50 menit) 

9) Siswa menyusun kartu warna menggunakan sistem adu cepat antar 

kelompok dengan bimbingan guru. Kelompok yang telah selesai 

meneriakkan nama kelompok serentak dengan keras dan mengacungkan 

tangan. 

10) Guru memberi kesempatan pada kelompok tercepat untuk membacakan 

hasil pengurutan. 

11) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi/berpendapat oleh 

guru. Setelah selesai, guru membagikan lembar kerja siswa dan 

mennjelaskan aturan diskusi. 
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(2) Tiap kelompok mengerjakan lembar kerja siswa yang dibagikan guru. 

Setelah selesai, siswa kembali meneriakkan nama kelompok mereka 

serentak dengan mengacungkan tangan. 

(3) Kelompok tercepat membecakan hasil, kelompok lain mencocokkan hasil 

dengan pengerjaan kelompoknya. 

(4) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi/berpendapat. 

Konfirmasi (10 menit) 

3) Guru melengkapi hal-hal yang belum tepat dari hasil diskusi; 

4) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

Kegiatan Akhir Pembelajaran (25 menit) 

6) Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan terhadap materi yang telah 

dipelajari selama pembelajaran. 

7) Guru membagiakan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa secara 

individu. (guru menunjuk benda berupa papan tulis, siswa membuat pantun 

seputar papan tulis dan benda-benda di kelasnya) 

8) Siswa mengumpulkan hasil di meja guru. 

9) Guru memberikan tugas pada anak untuk menulis pantun anak bertema 

benda di rumah dengan jenis pantun anak-anak suka-cita dan duka-cita, 

pantun jenaka, dan pantun teka-teki di selembar kertas. 

10) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan 

reward berupa piala mainan kepada 3 kelompok terbaik. 

 

VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

a. Media  :papan tulis, media kartu warna, LKS, benda-benda di kelas 

b. Sumber Belajar  :  

1. Warsidi, Edi, dan Farika. 2008.  BSE “Bahasa Indonesia Membuatku 

Cerdas”. Jakarta: Depdiknas. Halaman 71. 

2. Nur’aini, Umri, Indriyani. 2008. BSE “Bahasa Indonesia untuk Kelas IV 

SD/MI” Jakarta: Depdiknas. Halaman 46. 
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3. Rifa’i RC, Achmad, dan Anni, C.Tri. 2011. Psikologi Pendidikan. 

Semarang:Unnes Press. Halaman 236-249. 

4. AN, Asfirin. 2008. Buku Pintar Sastra Indonesia. Surabaya: Duta Graha 

Pustaka. Halaman 22-26. 

5. Rizal, Yose. 2010. Apresiasi puisi & Sastra Indonesia. Jakarta: grafika 

Mulia. Halaman 11-20. 

 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses : Lembar kerja siswa 

c. Tes akhir : Tes evaluasi 

2. Jenis Penilaian  

 Tes tertulis  

3. Bentuk Penilaian 

Tertulis bentuk uraian 

4. Instrumen Tes 

a. Lembar soal tes evaluasi (terlampir) 

b. Lembar penilaian   (terlampir) 

 

VIII. LAMPIRAN 

1. Materi ajar 

2. Lembar kerja siswa (LKS) 

3. Media kartu warna 

4. Kisi-kisi soal evaluasi 

5. Soal evaluasi 

6. Kunci jawaban 

7. Pedoman penskoran 
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Materi Ajar 

Kompetensi Dasar       : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-

lain) sesuai ciri-ciri pantun. 

PANTUN 

1. Pengertian Pantun 

Pantun merupakan karya sastra yang termasuk dalam bentuk puisi lama 

asli Indonesia yang berarti menyusun suatu perumpamaan. 

 

2. Ciri-ciri Pantun 

Ciri-ciri pantun menurut Rizal (2010:14) adalah 

a. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata. 

b. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 

c. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata. 

d. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. 

e. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. 

f. Mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut a-b-a-b.  

 

3. Jenis Pantun Anak Duka-cita 

Beli baju di pasar Sampangan 

Baju putih kainnya tipis 

Hatiku sedih melihat teman 

Da dijahili sampai menangis 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sampangan 01 

Kelas / Semester  : IVB / II 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Ketua kelompok  : . . . . 

Nama Anggota  :    1.  

             2.  

            3. 

Perhatikan pantun yang berada di kartu warna, kemudian diskusikanlah bersama 

teman kelompokmu pertanyaan di bawah ini: 

a. Pantun ini terdiri dari . . . . bait. 

b. Pantun ini terdiri dari . . . . baris. 

c. Baris pertama terdiri dari . . .kata dan . . . suku kata. 

d. Baris kedua terdiri dari . . . kata dan . . . suku kata. 

e. Baris ketiga terdiri dari . . . kata dan . . . suku kata. 

f. Baris ke empat terdiri dari . . . kata dan  . . . suku kata. 

g. Baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga serta keempat 

merupakan bagian . .  .  .  .pantun. 

h. Huruf vokal di akhir baris pertama adalah ( a ) 

i. Huruf vokal di akhir baris kedua adalah ( . . . .  )        sajak . . . . 

j. Huruf vokal di akhir baris ketiga adalah ( . . . . ) 

k. Huruf vokal di akhir baris keempat adalah ( . . . . ) 

l. Berdasarkan huruf vokal di akhir baris pertama sampai keempat dapat 

diketahui bahwa pantun tersebut bersajak . . . . 

m. Pantun duka-cita tersebut mengandung maksud bahwa kita tidak boleh . . . . 

pada teman. 

n. Pantun merupakan puisi lama asli Indonesia, puisi tertua. Biasanya pantun 

terdiri dari 4 baris dan bersajak a-b-a-b. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, 

dan baris 3 dan 4 merupakan isi pantun. Berdasarkan uraian tersebut, 

diskusikan apa pengertian pantun! 

 Jawab: 
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Media Kartu Warna (8 kelompok): 

Pantun Duka-cita 

 

              

 

 

 

  

Beli baju di pasar Sampangan 

 

Baju putih kainnya tipis 

 

Hatiku sedih melihat teman 

 

Dia dijahili sampai menangis 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi Dasar       : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-

lain) sesuai ciri-ciri pantun. 

 

Materi Pokok Indikator 

Penilaian 

Bentuk Teknis Ranah 
Nomor 

Soal 

Membuat 

pantun bertema 

(persahabatan, 

kepatuhan, 

ketekunan, dll) 

1. Mendefinisikan 

pengertian pantun. 

2. Menyebutkan ciri-

ciri pantun. 

3. Membuat pantun 

bertema (pantun 

suka-cita). 

4. Menjelaskan 

maksud/arti pantun 

yang dibuat. 

 

  Tertulis   Uraian C2 

 

 

C1 

 

 

C6 

 

 

 

 

C2 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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SOAL EVALUASI 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

5. Jelaskan pengertian pantun dengan lengkap? 

Jawab: 

 

 

6. Sebutkan 5 ciri-ciri pantun yang kamu ketahui! 

Jawab: 

 

 

 

 

7. Buatlah sebuah pantun anak duka-cita dengan tema persahabatan dengan 

mengamati (seputar) benda-benda di kelasmu! 

Jawab: 

 

 

 

 

8. Jelaskan dengan singkat maksud/arti pantun yang kamu buat! 

Jawab: 
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KUNCI JAWABAN 

1. Pantun adalah puisi lama asli Indonesia, tertua, berasal dari kata peribahasa 

yang artinya menyusun suatu perumpamaan, pantun memiliki ciri-ciri yang 

dijadikan acuan dalam membuat. 

2. Ciri-ciri pantun: 

a. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata. 

b. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 

c. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata. 

d. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. 

e. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. 

f. Mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut ab-ab. Maksudnya, 

bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, bunyi akhir 

baris kedua, sama dengan bunyi di akhir baris keempat. 

3. Diamati pada lembar penilaian keterampilan siswa membuat pantun anak. 

4. Diamati pada lembar penilaian keterampilan siswa membuat pantun anak. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 

Kelas/semester : IVB / 2 

Kompetensi dasar : ketrampilan membuat pantun anak 

Hari/tanggal  : Sabtu, 9 Maret 2013 

Petunjuk                    :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak 

 Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

Contoh cara mengisi lembar pengamatan: 

  Contoh cara mengisi lembar pengamatan: 

 

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

1. Ketepatan jenis pantun   

2. Ketepatan dengan tema  

3. Kejelasan makna  

4. Kreativitas  

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

5. Ketepatan jenis pantun V 

4 
6. Ketepatan dengan tema V 

7. Kejelasan makna V 

8. Kreativitas V 
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No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

2 Kesesuaian dengan 

ciri-ciri pantun 

5. Terdiri dari 1 bait 

dengan tiap bait 4 baris 

  

6. Baris 1 dan 2 sebagai 

sampiran, baris ke 3 dan 

4 sebagai isi 

 

7. Bersajak a-b-a-b  

8. Terdiri dari 4 kata dan 8-

12 suku-kata 

 

3 Ketepatan pemilihan 

kata (diksi) 

Kata-kata baku   

Kontekstual   

Keindahan makna kata   

Jelas dan mudah dipahami   

4 Ketepatan penulisan Kerapihan tulisan    

Tulisan mudah dibaca  

Ketepatan tulisan  

Kejelasan tulisan  

5 Ketepatan 

pemahaman konsep 

pantun 

Ketepatan menjelaskan 

pengertian pantun 

  

Ketepatan menjelaskan 

jenis pantun 

  

Ketepatan menyebutkan 

ciri-ciri pantun 

  

Ketepatan menjelaskan isi 

pantun 

  

Jumlah skor  

Kriteria penilaian:   

a. Skor maksimal (y) = 5 x 4 = 20, Skor minimal (x) = 5 x 0 = 0. 

b. Banyaknya skor (n) = (20-0)+1=21. 

c. Letak median (Q2)= 22:2 = 11 Median (Q2) =  data ke-11 yaitu 10. 

d. Quartil 1 (Q1)= 
20+2 

4
 = 5,5. 

Besarnya nilai Q1= 
1 

2
 (n data ke 5 + data ke 6) = (4+5): 2 = 4,5. 

e. Quartil 3 (Q3)= 
3 

4
 (22) = 16,5.  

Besarnya nilai Q3=
1 

2
 (n data ke 16 + data ke17) = (15+16):2=15,5 
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Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

15,5 ≤ skor ≥ 20 Sangat baik Tuntas 

10 ≤ skor ≥ 15,5 Baik Tuntas 

4,5 ≤ skor ≥ 10 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 4,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Semarang,  9 Maret 2013 

Observer, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS TIGA 

Sekolah   : SDN Sampangan 01 

Kelas / Semester  : IVB / dua (2) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis Pantun Anak 

Hari, tanggal  : Senin, 11 Maret 2013 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

pantun anak. 

Kompetensi Dasar      : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-lain) 

sesuai ciri-ciri pantun.   

I. INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian pantun. 

2. Menyebutkan ciri-ciri pantun. 

3. Membuat pantun jenaka bertema persahabatan. 

4. Menjelaskan maksud/arti pantun yang dibuatnya. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pantun dengan benar melalui 

pertanyaan klasikal dari guru serta melalui diskusi LKS dengan kelompok. 

2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun dengan benar melalui diskusi 

kelompok dengan media kartu warna. 

3. Siswa dapat membuat pantun duka-cita tema persahabatan dengan benar 

melalui pemodelan di kelas dan arahan dari guru.  

4. Siswa dapat menjelaskan maksud/arti pantun yang dibuatnya dengan benar 

melalui analisis dan bimbingan guru. 

Karakter yang diharapkan: kerjasama, sungguh-sungguh, keberanian. 

Lampiran 3 
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III. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Pengertian pantun 

b. Ciri-ciri pantun 

 

IV. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Model : Pendekatan Kontekstual 

b. Metode : tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi. 

 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Awal Pembelajaran (10 menit) 

1) Salam, doa, presensi 

2) Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

3) Guru menanyakan tugas sebelumnya yaitu membuat pantun jenaka di 

rumah. Guru meminta 4 orang siswa dari perwakilan tiap deret untuk 

membacakan hasil pekerjaan rumahnya. 

4) Guru meminta siswa bertepuk tangan setiap kali perwakilan siswa selesai 

membacakan pantun jenaka yang dibuatnya. 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (menulis pantun jenaka). 

Kegiatan Inti Pembelajaran (70 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

6) Guru menulis sebuah pantun jenaka di papan tulis dan meminta siswa 

membaca dengan nyaring: 

Sebelum sekolah sarapan pagi 

  Okky makan dengan lahapnya 

Lucu sekali temanku bembi 

Sedang meringis tanggal giginya 

Guru kemudian bertanya: jenis pantun apakah yang pak guru tulis? Ada 

berapa baitkah pantun tersebut? Ada berapa bariskah pantun yang ditulis 

pak guru? Ada berapa kata dalam setiap baris? Ada berapa suku kata dalam 

setiap baris? Manakah yang dimaksud sajak pantun? Apakah sajaknya? 

Apakah maksud dari pantun tersebut? 

7) Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok 

4 siswa; 



247 

 

 
 

8) Guru menunjukkan kartu warna dan membagikannya pada setiap kelompok. 

9) Guru menjelaskan tugas kelompok. 

Elaborasi (50 menit) 

10) Siswa menyusun kartu warna menggunakan sistem adu cepat antar 

kelompok dengan bimbingan guru. Kelompok yang telah selesai 

meneriakkan nama kelompok serentak dengan keras dan mengacungkan 

tangan. 

11) Guru memberi kesempatan pada kelompok tercepat untuk membacakan 

hasil pengurutan. 

12) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi/berpendapat oleh 

guru. 

13) Guru membagikan lembar kerja siswa dan menjelaskan cara mengisi 

identitas, membimbing menunjuk ketua. 

14) Guru menjelaskan aturan diskusi. 

15) Tiap kelompok mengerjakan lembar kerja siswa yang dibagikan guru. 

Setelah selesai, siswa kembali meneriakkan nama kelompok mereka 

serentak dengan mengacungkan tangan. 

16) Kelompok tercepat membecakan hasil, kelompok lain mencocokkan hasil 

dengan pengerjaan kelompoknya. 

17) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. 

Konfirmasi (10 menit) 

18) Guru melengkapi hal-hal yang belum tepat dari hasil diskusi; 

19) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

Kegiatan Akhir Pembelajaran (25 menit) 

20) Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan terhadap materi yang telah 

dipelajari selama pembelajaran. 

21) Guru membagiakan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa secara 

individu. (guru menunjuk benda-benda di kelas, siswa membuat pantun 

jenaka seputar papan tulis dan benda-benda di kelasnya) 
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22) Siswa mengumpulkan hasil di meja guru. 

23) Guru memberikan tugas pada anak untuk menulis pantun teka-teki. 

24) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan 

motivasi siswa untuk mengerjakan sendiri, tugas boleh minta diajari tapi 

jangan mencontek buku. 

 

VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

a. Media  :papan tulis, media kartu warna, LKS, benda-benda di kelas 

b. Sumber Belajar  :  

1. Warsidi, Edi, dan Farika. 2008.  BSE “Bahasa Indonesia Membuatku 

Cerdas”. Jakarta: Depdiknas. Halaman 71. 

2. Nur’aini, Umri, Indriyani. 2008. BSE “Bahasa Indonesia untuk Kelas IV 

SD/MI” Jakarta: Depdiknas. Halaman 46. 

3. Rifa’i RC, Achmad, dan Anni, C.Tri. 2011. Psikologi Pendidikan. 

Semarang: Unnes Press. Halaman 236-249. 

4. AN, Asfirin. 2008. Buku Pintar Sastra Indonesia. Surabaya: Duta Graha 

Pustaka. Halaman 22-26. 

5. Rizal, Yose. 2010. Apresiasi puisi & Sastra Indonesia. Jakarta: grafika 

Mulia. Halaman 11-20. 

 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses : Lembar kerja siswa 

c. Tes akhir : Tes evaluasi 

2. Jenis Penilaian  

 Tes tertulis  

3. Bentuk Penilaian 

Tertulis bentuk uraian 

4. Instrumen Tes 

a. Lembar soal tes evaluasi (terlampir) 
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b. Lembar penilaian   (terlampir) 

 

VIII. LAMPIRAN 

1. Materi ajar 

2. Lembar kerja siswa (LKS) 

3. Media kartu warna 

4. Kisi-kisi soal evaluasi 

5. Soal evaluasi 

6. Kunci jawaban 

7. Pedoman penskoran 

Semarang, 11 Maret 2013 
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Materi Ajar 

Kompetensi Dasar       : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-

lain) sesuai ciri-ciri pantun. 

PANTUN 

1. Pengertian Pantun 

Pantun merupakan karya sastra yang termasuk dalam bentuk puisi lama, 

tertua, asli Indonesia yang berarti menyusun suatu perumpamaan. Sedangkan 

pantun jenaka adalah pantun yang isinya lucu atau menghibur. 

 

2. Ciri-ciri Pantun 

Ciri-ciri pantun menurut Rizal (2010:14) adalah 

g. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata. 

h. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 

i. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata. 

j. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. 

k. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. 

l. Mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut a-b-a-b.  

 

3. Jenis Pantun Anak Duka-cita 

Sebelum sekolah sarapan pagi 

Okky makan dengan lahapnya 

Lucu sekali temanku bembi 

Sedang meringis tanggal giginya 

 

Disana gunung disini gunung 

Di tengah-tengan pulau Sumatera 

Wayangnya bingung dalangnya bingung 

Yang penting bisa tertawa 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sampangan 01 

Kelas / Semester  : IVB / II 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Ketua kelompok  : . . . . 

Nama Anggota  :    1.  

             2.  

            3. 

Perhatikan pantun yang berada di kartu warna, kemudian diskusikanlah bersama 

teman kelompokmu pertanyaan di bawah ini: 

a. Pantun ini terdiri dari . . . . bait. 

b. Pantun ini terdiri dari . . . . baris. 

c. Baris pertama terdiri dari . . .kata dan . . . suku kata. 

d. Baris kedua terdiri dari . . . kata dan . . . suku kata. 

e. Baris ketiga terdiri dari . . . kata dan . . . suku kata. 

f. Baris ke empat terdiri dari . . . kata dan  . . . suku kata. 

g. Baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga serta keempat 

merupakan bagian . .  .  .  .pantun. 

h. Huruf vokal di akhir baris pertama adalah ( a ) 

i. Huruf vokal di akhir baris kedua adalah ( . . . .  )        sajak . . . . 

j. Huruf vokal di akhir baris ketiga adalah ( . . . . ) 

k. Huruf vokal di akhir baris keempat adalah ( . . . . ) 

l. Berdasarkan huruf vokal di akhir baris pertama sampai keempat dapat 

diketahui bahwa pantun tersebut bersajak . . . . 

m. Pantun jenaka tersebut mengandung maksud bahwa kita tidak boleh . . . . 

pada teman. 

n. Pantun jenaka adalah pantun yang ketika dibaca bisa membuat orang 

menjadi tertawa, terhibur karena . . . . 
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Media Kartu Warna (8 kelompok): 

Pantun Jenaka 

 

  

Di tengah-tengan pulau Sumatera 

 

Wayangnya bingung dalangnya bingung 

 

Yang penting bisa tertawa 

 

Disana gunung disini gunung 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi Dasar       : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-

lain) sesuai ciri-ciri pantun. 

 

Materi Pokok Indikator 

Penilaian 

Bentuk Teknis Ranah 
Nomor 

Soal 

Membuat 

pantun jenaka 

1. Mendefinisikan 

pengertian pantun 

jenaka 

2. Menyebutkan ciri-

ciri pantun. 

3. Membuat pantun 

bertema (pantun 

suka-cita). 

4. Menjelaskan 

maksud/arti pantun 

yang dibuat. 

 

  Tertulis   Uraian      C2 

 

 

 

     C1 

 

 

     

     C6 

 

 

 

      C2 

 

      1 

 

 

      

      2 

 

 

       

      3 

 

 

      

      4 
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SOAL EVALUASI 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan pengertian pantun jenaka? 

Jawab: 

 

 

2. Sebutkan 5 ciri-ciri pantun! 

Jawab: 

 

 

 

 

3. Buatlah sebuah pantun anak jenaka dengan tema persahabatan dengan 

mengamati (seputar) benda-benda di kelasmu! 

Jawab: 

 

 

 

 

4. Apakah arti dari pantun jenaka yang telah kamu buat? 
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KUNCI JAWABAN 

1. Pantun adalah puisi lama asli Indonesia, tertua, berasal dari kata peribahasa 

yang artinya menyusun suatu perumpamaan, pantun memiliki ciri-ciri yang 

dijadikan acuan dalam membuat. 

2. Ciri-ciri pantun: 

g. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata. 

h. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 

i. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata. 

j. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 

k. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. 

l. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. 

m. Mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut ab-ab. Maksudnya, 

bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, bunyi akhir 

baris kedua, sama dengan bunyi di akhir baris keempat. 

3. Diamati pada lembar penilaian keterampilan siswa membuat pantun anak. 

4. Diamati pada lembar penilaian keterampilan siswa membuat pantun anak. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 

Kelas/semester : IVB / 2 

Kompetensi dasar : ketrampilan membuat pantun anak 

Hari/tanggal  : Senin, 11 Maret 2013 

Petunjuk                    :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak 

 Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98) 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

  Contoh cara mengisi lembar pengamatan: 

 

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

Ketepatan jenis pantun   

Ketepatan dengan tema  

Kejelasan makna  

Kreativitas  

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

Ketepatan jenis pantun V 

4 
Ketepatan dengan tema V 

Kejelasan makna V 

Kreativitas V 
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No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

2 Kesesuaian dengan 

ciri-ciri pantun 

Terdiri dari 1 bait dengan 

tiap bait 4 baris 

  

Baris 1 dan 2 sebagai 

sampiran, baris ke 3 dan 4 

sebagai isi 

 

Bersajak a-b-a-b  

Terdiri dari 4 kata dan 8-12 

suku-kata 

 

3 Ketepatan pemilihan 

kata (diksi) 

Kata-kata baku   

Kontekstual   

Keindahan makna kata   

Jelas dan mudah dipahami   

4 Ketepatan penulisan Kerapihan tulisan    

Tulisan mudah dibaca  

Ketepatan tulisan  

Kejelasan tulisan  

5 Ketepatan 

pemahaman konsep 

pantun 

Ketepatan menjelaskan 

pengertian pantun 

  

Ketepatan menjelaskan 

jenis pantun 

  

Ketepatan menyebutkan 

ciri-ciri pantun 

  

Ketepatan menjelaskan isi 

pantun 

  

Jumlah skor  

Kriteria penilaian:   

a. Skor maksimal (y) = 5 x 4 = 20, Skor minimal (x) = 5 x 0 = 0. 

b. Banyaknya skor (n) = (20-0)+1=21. 

c. Letak median (Q2)= 22:2 = 11 Median (Q2) =  data ke-11 yaitu 10. 

d. Quartil 1 (Q1)= 
20+2 

4
 = 5,5. 

Besarnya nilai Q1= 
1 

2
 (n data ke 5 + data ke 6) = (4+5): 2 = 4,5. 

e. Quartil 3 (Q3)= 
3 

4
 (22) = 16,5.  

Besarnya nilai Q3=
1 

2
 (n data ke 16 + data ke17) = (15+16):2=15,5 
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Skala Penilaian 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

15,5 ≤ skor ≥ 20 Sangat baik Tuntas 

10 ≤ skor ≥ 15,5 Baik Tuntas 

4,5 ≤ skor ≥ 10 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 4,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Semarang, 11 Maret 2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS EMPAT 

Sekolah   : SDN Sampangan 01 

Kelas / Semester  : IVB / dua (2) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis Pantun Anak 

Hari, tanggal  : Jum’at, 15 Maret 2013 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

pantun anak. 

Kompetensi Dasar      : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-lain) 

sesuai ciri-ciri pantun.   

I. INDIKATOR 

1. Mendefinisikan pengertian pantun. 

2. Menyebutkan ciri-ciri pantun. 

3. Membuat pantun jenaka bertema persahabatan. 

4. Menjelaskan maksud/arti pantun yang dibuat. 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pantun teka-teki dengan benar melalui 

pertanyaan klasikal dari guru serta melalui diskusi LKS dengan kelompok. 

2. Siswa dapat menyebutkan minimal 5 ciri-ciri pantun dengan benar melalui 

diskusi kelompok dengan media kartu warna. 

3. Siswa dapat membuat pantun teka-teki dengan benar melalui benda konkret 

di kelas dan arahan dari guru.  

4. Siswa dapat menjelaskan maksud/arti pantun yang dibuatnya dengan benar 

melalui analisis dan bimbingan guru. 

Karakter yang diharapkan: kerjasama, sungguh-sungguh, keberanian. 

Lampiran 4 
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III. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Pengertian pantun 

b. Ciri-ciri pantun 

 

IV. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Model : Pendekatan Kontekstual 

b. Metode : tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi. 

 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Awal Pembelajaran (10 menit) 

1) Salam, doa, presensi 

2) Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

3) Guru menanyakan tugas sebelumnya yaitu membuat pantun teka-teki di 

rumah. Guru meminta 4 orang siswa dari perwakilan tiap deret untuk 

membacakan hasil pekerjaan rumahnya. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (menulis pantun jenaka). 

Kegiatan Inti Pembelajaran (70 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

5) Guru menulis sebuah pantun jenaka di papan tulis dan meminta siswa 

membaca dengan nyaring: 

Buah mangga buah pepaya 

Sudah matang makanlah satu 

Tanggal berapa kita merdeka 

Siapa tahu angkat tanganmu 

Guru kemudian bertanya: jenis pantun apakah yang pak guru tulis? Ada 

berapa baitkah pantun tersebut? Ada berapa bariskah pantun yang ditulis 

pak guru? Ada berapa kata dalam setiap baris? Ada berapa suku kata dalam 

setiap baris? Manakah yang dimaksud sajak pantun? Apakah sajaknya? 

Apakah maksud dari pantun tersebut? 

6) Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok 

4 siswa; 

7) Guru menunjukkan kartu warna dan membagikannya pada setiap kelompok. 

8) Guru menjelaskan tugas kelompok. 
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Elaborasi (50 menit) 

9) Siswa menyusun kartu warna menggunakan sistem adu cepat antar 

kelompok dengan bimbingan guru. Kelompok yang telah selesai 

meneriakkan nama kelompok serentak dengan keras dan mengacungkan 

tangan. 

10) Guru memberi kesempatan pada kelompok tercepat untuk membacakan 

hasil pengurutan. 

11) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi/berpendapat oleh 

guru. 

12) Guru membagikan lembar kerja siswa dan menjelaskan cara mengisi 

identitas, membimbing menunjuk ketua. 

13) Guru menjelaskan aturan diskusi. 

14) Tiap kelompok mengerjakan lembar kerja siswa yang dibagikan guru. 

Setelah selesai, siswa kembali meneriakkan nama kelompok mereka 

serentak dengan mengacungkan tangan. 

15) Kelompok tercepat membecakan hasil, kelompok lain mencocokkan hasil 

dengan pengerjaan kelompoknya. 

16) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi secara bergiliran. 

Konfirmasi (10 menit) 

17) Guru melengkapi hal-hal yang belum tepat dari hasil diskusi; 

18) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

 

Kegiatan Akhir Pembelajaran (25 menit) 

19) Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan terhadap materi yang telah 

dipelajari selama pembelajaran. 

20) Guru membagiakan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa secara 

individu. Guru memberikan pemodelan dengan menugaskan siswa 

mengamati lingkungan di sekitarnya dan boleh mengingat pengalamannya. 

21) Siswa mengumpulkan hasil di meja guru. 
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22) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan 

motivasi siswa untuk mengerjakan sendiri. 

 

VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

a. Media  :papan tulis, media kartu warna, LKS, benda-benda di kelas 

b. Sumber Belajar  :  

1. Warsidi, Edi, dan Farika. 2008.  BSE “Bahasa Indonesia Membuatku 

Cerdas”. Jakarta: Depdiknas. Halaman 71. 

2. Nur’aini, Umri, Indriyani. 2008. BSE “Bahasa Indonesia untuk Kelas IV 

SD/MI” Jakarta: Depdiknas. Halaman 46. 

3. Rifa’i RC, Achmad, dan Anni, C.Tri. 2011. Psikologi Pendidikan. 

Semarang:Unnes Press. Halaman 236-249. 

4. AN, Asfirin. 2008. Buku Pintar Sastra Indonesia. Surabaya: Duta Graha 

Pustaka. Halaman 22-26. 

5. Rizal, Yose. 2010. Apresiasi puisi & Sastra Indonesia. Jakarta: grafika 

Mulia. Halaman 11-20. 

 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses : Lembar kerja siswa 

c. Tes akhir : Tes evaluasi 

2. Jenis Penilaian  

 Tes tertulis 
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Materi Ajar 

Kompetensi Dasar       : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-

lain) sesuai ciri-ciri pantun. 

PANTUN 

1. Pengertian Pantun 

Pantun merupakan karya sastra yang termasuk dalam bentuk puisi lama, 

tertua, asli Indonesia yang berarti menyusun suatu perumpamaan. Sedangkan 

pantun teka-teki adalah pantun yang isinya berupa tebak-tebakkan, berupa 

pertanyaan yang ada jawabannya. 

 

2. Ciri-ciri Pantun 

Ciri-ciri pantun menurut Rizal (2010:14) adalah 

a. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata. 

b. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 

c. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata. 

d. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. 

e. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. 

f. Mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut a-b-a-b.  

 

3. Jenis Pantun Anak Duka-cita 

Buah mangga buah pepaya 

Sudah matang makanlah satu 

Tanggal berapa kita merdeka 

Siapa tahu angkat tanganmu 

 

Hari jumat hari indah 

Bertemu teman bertemu guru 

Hari apa libur sekolah 

Selain pada hari minggu 

 

 

 

 



265 

 

 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sampangan 01 

Kelas / Semester  : IVB / II 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Ketua kelompok  : . . . . 

Nama Anggota  :    1.  

             2.  

            3. 

Perhatikan pantun yang berada di kartu warna, kemudian diskusikanlah bersama 

teman kelompokmu pertanyaan di bawah ini: 

a. Pantun ini terdiri dari . . . . bait. 

b. Pantun ini terdiri dari . . . . baris. 

c. Baris pertama terdiri dari . . .kata dan . . . suku kata. 

d. Baris kedua terdiri dari . . . kata dan . . . suku kata. 

e. Baris ketiga terdiri dari . . . kata dan . . . suku kata. 

f. Baris ke empat terdiri dari . . . kata dan  . . . suku kata. 

g. Baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga serta keempat 

merupakan bagian . .  .  .  .pantun. 

h. Berdasarkan huruf vokal di akhir baris pertama sampai keempat dapat 

diketahui bahwa pantun tersebut bersajak . . . . 

i. Pantun teka-teki tersebut mengandung maksud bahwa kita tidak boleh . . . . 

pada teman. 

j. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi tebak-tebakkan, atau berisi 

pertanyaan yang memerlukan . . . . 
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Media Kartu Warna (8 kelompok): 

Pantun Jenaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bertemu teman bertemu guru 

 

Hari apa libur sekolah 

 

Selain pada hari minggu 

 

Hari jumat hari indah 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Kompetensi Dasar       : 8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-

lain) sesuai ciri-ciri pantun. 

 

Materi Pokok Indikator 

Penilaian 

Bentuk Teknis Ranah 
Nomor 

Soal 

Membuat 

pantun jenaka 

1. Mendefinisikan 

pengertian pantun 

jenaka 

2. Menyebutkan ciri-

ciri pantun. 

3. Membuat pantun 

bertema (pantun 

suka-cita). 

4. Menjelaskan 

maksud/arti pantun 

yang dibuat. 

 

  Tertulis   Uraian      C2 

 

 

 

     C1 

 

 

     

     C6 

 

 

 

      C2 

 

      1 

 

 

      

      2 

 

 

       

      3 

 

 

      

      4 

 

  



268 

 

 
 

SOAL EVALUASI 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan pengertian pantun teka-teki? 

Jawab: 

 

 

2. Sebutkan 5 ciri-ciri pantun! 

Jawab: 

 

 

 

 

3. Buatlah sebuah pantun anak teka-teki (gunakanlah kata-kata seputar benda-

benda di kelasmu/pengalamanmu)! 

Jawab: 

 

 

 

 

4. Apakah arti dari pantun teka-teki yang telah kamu buat? 
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KUNCI JAWABAN 

1. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi tebak-tebakan, atau pantun yang 

berisi pertanyaan yang memerlukan jawaban. 

2. Ciri-ciri pantun: 

a. Setiap baris terdiri dari 8-10 suku kata. 

b. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 

c. Setiap bait paling banyak terdiri dari 4 kata. 

d. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 

e. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. 

f. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. 

g. Mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut ab-ab. Maksudnya, 

bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, bunyi akhir 

baris kedua, sama dengan bunyi di akhir baris keempat. 

3. Diamati pada lembar penilaian keterampilan siswa membuat pantun anak. 

4. Diamati pada lembar penilaian keterampilan siswa membuat pantun anak. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 

Kelas/semester : IVB / 2 

Kompetensi dasar : ketrampilan membuat pantun anak 

Hari/tanggal  : Jumat, 15 Maret 2013 

Petunjuk                    :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak 

 Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98) 

5. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

  Contoh cara mengisi lembar pengamatan: 

 

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

Ketepatan jenis pantun   

Ketepatan dengan tema  

Kejelasan makna  

Kreativitas  

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

Ketepatan jenis pantun V 

4 
Ketepatan dengan tema V 

Kejelasan makna V 

Kreativitas V 
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No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

2 Kesesuaian dengan 

ciri-ciri pantun 

Terdiri dari 1 bait dengan 

tiap bait 4 baris 

  

Baris 1 dan 2 sebagai 

sampiran, baris ke 3 dan 4 

sebagai isi 

 

Bersajak a-b-a-b  

Terdiri dari 4 kata dan 8-12 

suku-kata 

 

3 Ketepatan pemilihan 

kata (diksi) 

Kata-kata baku   

Kontekstual   

Keindahan makna kata   

Jelas dan mudah dipahami   

4 Ketepatan penulisan Kerapihan tulisan    

Tulisan mudah dibaca  

Ketepatan tulisan  

Kejelasan tulisan  

5 Ketepatan 

pemahaman konsep 

pantun 

Ketepatan menjelaskan 

pengertian pantun 

  

Ketepatan menjelaskan 

jenis pantun 

  

Ketepatan menyebutkan 

ciri-ciri pantun 

  

Ketepatan menjelaskan isi 

pantun 

  

Jumlah skor  

Kriteria penilaian:   

a. Skor maksimal (y) = 5 x 4 = 20, Skor minimal (x) = 5 x 0 = 0. 

b. Banyaknya skor (n) = (20-0)+1=21. 

c. Letak median (Q2)= 22:2 = 11 Median (Q2) =  data ke-11 yaitu 10. 

d. Quartil 1 (Q1)= 
20+2 

4
 = 5,5. 

Besarnya nilai Q1= 
1 

2
 (n data ke 5 + data ke 6) = (4+5): 2 = 4,5. 

e. Quartil 3 (Q3)= 
3 

4
 (22) = 16,5.  

Besarnya nilai Q3=
1 

2
 (n data ke 16 + data ke17) = (15+16):2=15,5 
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Skala Penilaian 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

15,5 ≤ skor ≥ 20 Sangat baik Tuntas 

10 ≤ skor ≥ 15,5 Baik Tuntas 

4,5 ≤ skor ≥ 10 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 4,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Semarang,  15 Maret 2013 

 

  



273 

 

 
 

PEDOMAN PENETAPAN 

INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

 
Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Sintaks Pendekatan 

Kontekstual dengan 

Media Kartu Warna 

Indikator 

Keterampilan Guru 

melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran 

1. Membuka pelajaran 1. Mempersiapkan siswa menerima 

pelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran, keterampilan mengelola 

kelas) 

2. Keterampilan 

bertanya 

2. Membentuk kelompok 

diskusi 

2. Membuka pelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran, keterampilan 

bertanya) 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

3. Membagikan kartu 

warna dan lembar 

kerja siswa 

3. Membagi siswa menjadi delapan 

kelompok diskusi (keterampilan 

mengelola kelas) 

4. Keterampilan 

mengelola kelas 

4. Mendiskusikan LKS 4. Membagikan media kartu warna 

dan LKS (keterampilan mengelola 

kelas) 

5. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

5. Mendemonstrasikan 

hasil diskusi LKS 

5. Membimbing diskusi siswa 

(keterampilan pembelajaran perse-

orangan, keterampilan membim-

bing diskusi kelompok kecil) 

6. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

6. Menyimpulkan hasil 

diskusi 

6. Membimbing siswa dalam 

mendemonstrasikan hasil diskusi 

(keterampilan mengelola kelas) 

7. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

7. Mengerjakan  evaluasi 7. Memberikan penguatan (keteram-

pilan memberi penguatan)  

8. Keterampilan 

pembelajaran 

perorangan 

8. Menutup pelajaran 8. Membimbing siswa dalam 

penyimpulan materi (keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan 

bertanya) 

  9. Membimbing siswa mengerjakan 

soal evaluasi (keterampilan 

mengajar perorangan) 

  10. Menutup pelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran) 

Lampiran 5 
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PEDOMAN PENETAPAN 

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA  

 
Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Kegiatan 

Belajar Siswa 

Sintaks Pendekatan 

Kontekstual dengan Media 

Kartu Warna 

Indikator Aktivitas Siswa melalui 

Pendekatan Kontekstual dengan 

Media Kartu Warna 

1. Kegiatan 

visual 

1. Membuka pelajaran 1. Mempersiapkan diri menerima 

pelajaran (kegiatan visual dan 

mendengarkan) 

2. Kegiatan lisan 2. Membentuk siswa 

menjadi 8 kelompok 

diskusi 

2. Menanggapi apersepsi guru 

(kegiatan lisan, mendengarkan 

mental, visual) 

3. Kegiatan 

mendengarkan  

3. Membagikan kartu warna 

dan lembar kerja siswa 

3. Memperhatikan tujuan pembela-

jaran yang disampaikan guru 

(kegiatan mendengarkan dan 

visual) 

4. Kegiatan 

menulis 

4. Mendiskusikan LKS 4. Tertib ketika guru membagi 

kelompok diskusi (kegiatan 

emosional, mendengarkan) 

5. Kegiatan 

menggambar 

5. Mendemonstrasikan hasil 

diskusi LKS 

5. Aktif berdiskusi dengan 

kelompoknya (kegiatan lisan, 

emosional,  menulis, mental) 

6. Kegiatan 

metrik 

6. Menyimpulkan hasil 

diskusi 

6. Mendemonstrasikan hasil 

diskusi (kegiatan emosional 

mendengarkan, mental, lisan 

dan visual) 

7. Kegiatan 

mental 

7. Mengerjakan soal eva-

luasi 

7. Menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain (kegiatan lisan, 

emosional, mental, dan visual) 

8. Kegiatan 

emosional 

8. Menutup pelajaran 8. Aktif dalam membuat simpulan 

dengan bimbingan guru 

(kegiatan lisan dan menulis) 

  9. Bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami (kegiatan lisan, 

mental,  emosional) 

  10.Mengerjakan soal evaluasi 

(kegiatan menulis, emosional, 

dan visual) 

 

  

Lampiran 6 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 
Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

data 
Instrumen 

1 

 

 

 

 

Keterampilan 

guru 

1. Mempersiapkan siswa menerima 

pembelajaran. 

2. Membuka pelajaran. 

3. Membagi siswa menjadi 8 kelompok 

diskusi. 

4. Membagikan media kartu warna dan 

LKS. 

5. Membimbing diskusi siswa. 

6. Membimbing siswa dalam 

mendemonstrasikan hasil diskusi. 

7. Memberi penguatan. 

8. Membimbing siswa dalam 

penyimpulan materi. 

9. Membimbing siswa dalam mengerja-

kan soal evaluasi. 

10. Menutup pelajaran. 

Guru 

Foto 

Lembar 

observasi 

Catatan 

lapangan 

2 Aktivitas 

siswa 

1. Mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 

2. Menanggapi apersepsi guru. 

3. Memperhatikan tujuan pembelajaran. 

4. Tertib ketika guru membagi kelompok 

diskusi. 

5. Aktif berdiskusi dengan kelompoknya. 

6. Mendemonstrasikan hasil diskusi. 

7. Menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain. 

8. Aktif membuat simpulan. 

9. Bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. 

10. Mengerjakan soal evaluasi. 

Siswa  

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar 

observasi 

Catatan 

lapanga 

Angket 

 

 

    3 Keterampilan 

menulis 

pantun anak 

1. Ketepatan pemahaman konsep pantun 

2. Kesesuaian dengan petunjuk 

3. Kesesuaian dengan ciri-ciri 

4. Ketepatan pemilihan kata (diksi) 

5. Kerapihan penulisan 

Siswa Tes tertulis 

 

Lampiran 7 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Siklus  . . . .  

Nama guru  : Agus Hermawan 

Nama SD  : SD N Sampangan 01 

Kelas/semester : IVB/2 

Kompetensi dasar : keterampilan menulis pantun anak 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Petunjuk  :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak 

 Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98) 

6. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

Contoh cara mengisi lembar pengamatan: 

No. Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

1. Mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran 

1. Berdo’a  V 

4 2. Melakukan presensi siswa V 

3. Memusatkan perhatian V 

4. Menyiapkan media V 

 

No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran 

1. Berdo’a   

2. Melakukan presensi  

3. Memusatkan perhatian  

4. Menyiapkan media  

Lampiran 8 
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No Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Deskriptor 

(v) 

Skor 

2 Membuka 

pelajaran 

1. Menarik perhatian siswa   

2. Menimbulkan motivasi  

3. Memberikan apersepsi sesuai materi  

4. Menyampaikan tujuan belajar  

3 Membagi kelas 

menjadi 8 kelom-

pok diskusi 

1. Membagi menjadi 8 kelompok 

heterogen 

  

2. Memberi nama kelompok  

3. Membimbing siswa menunjuk ketua 

kelompok 

 

4. Mengatur posisi duduk  

4 Membagikan 

media kartu warna 

dan LKS  

1. Membagikan dengan teliti   

2. Menjelaskan cara mengisi data LKS  

3. Menjelaskan cara penggunaan media  

4. Menjelaskan petunjuk LKS  

5 Membimbing 

diskusi siswa 

 

1. Mengawasi proses diskusi   

2. Berkeliling ke setiap kelompok  

3. Membimbing kesulitan siswa  

4. Menjelaskan aturan diskusi  

6 Membimbing 

siswa dalam 

mendemonstrasi-

kan hasil diskusi 

1. Memberi perhatian pada seluruh 

siswa 

  

2. Memusatkan perhatian kelompok  

3. Memberi petunjuk yang jelas  

4. Menegur siswa jika melakukan 

tindakan menyimpang 

 

7 Memberikan 

penguatan 

 

1. Penguatan pada siswa tertentu   

2. Penguatan pada kelompok  

3. Kesegeraan penguatan  

4. Variasi penguatan  

8 Guru membimbing 

siswa untuk 

menyimpulkan 

materi 

1. Memberi kesempatan siswa untuk 

aktif menyimpulkan 

  

2. Memberi kesempatan bertanya  

3. Memperhatikan waktu  

4. Ketepatan hasil simpulan  

9 Membimbing siswa 

dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 

 

1. Menjelaskan aturan   

2.  Mengawasi siswa  

3.  Menjelaskan maksud soal  

4. Memberikan batasan waktu  

10 Menutup pelajaran 1. Memberi info materi selanjutnya   

2. Memberi motivasi siswa  

3. Memberi penugasan  

4. Mengucapkan salam  

Jumlah skor  
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Kriteria penilaian: 

a. Skor maksimal (y) = 10 x 4 = 40. 

b. Skor minimal (x) = 10 x 0 = 40. 

c. Banyaknya skor (n) = (40-0)+1=41. 

d. Letak median (Q2) = 41:2 = 21 Median (Q2) =  data ke-21 yaitu 20. 

e. Quartil 1 (Q1) = 
40+2 

4
 = 10,5; 

Besarnya nilai Q1 = 
1 

2
 (n data ke 10+ data ke 11) = (10+11):2=9,5. 

f. Quartil 3 (Q3) = 
3 

4
 (42) =31,5; 

Besarnya nilai Q3 = 
1 

2 
 (n data ke 31+n data ke 32) = (30+31) : 2 = 30,5. 

Skala Penilaian 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≥ 40 Sangat baik (A) Tuntas 

20 ≤ skor ≥ 30,5 Baik (B) Tuntas 

9,5 ≤ skor ≥ 20 Cukup (C) Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 9,5 Kurang (D) Tidak tuntas 

 

Semarang,  Maret 2013 

Observer, 

 

 

 

Sugiyanto Prayitno, A.Ma 

NIP – 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Siklus  . . . .  

Nama Siswa  : . . . . 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 

Kelas/semester : IVB / 2 

Kompetensi dasar : ketrampilan membuat pantun anak 

Hari/tanggal  :  . . . . 

Petunjuk                    :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak 

 Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98) 

7. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

Contoh cara mengisi lembar pengamatan: 

No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

1 Mempersiapakan 

diri untuk meneri-

ma pelajaran 

1. Tidak terlambat memasuki 

kelas 

V 

4 2. Menyiapkan buku, alat tulis V 

3. Menempati tempat duduk V 

4. Fokus pada guru V 

 

No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

1 Mempersiapakan 

diri untuk meneri-

ma pelajaran 

1. Tidak terlambat memasuki 

kelas 

  

2. Menyiapkan buku, alat tulis  

3. Menempati tempat duduk  

4. Fokus pada guru  
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No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

2 Menanggapi 

apersepsi 

1. Ketepatan tanggapan   

2. Suara jelas dan lantang  

3. Memperhatikan penjelasan 

guru 

 

4. Bertanya jika belum paham  

3 

 

Memperhatikan 

tujuan pembelaja-

ran  

1. Fokus pada penjelasan guru   

2. Duduk dengan tenang  

3. Bertanya jika belum paham  

4. Mencatat tujuan  

4 Tertib ketika guru 

membagi kelom-

pok diskusi 

1. Bersedia dibagi oleh guru   

2. Tertib saat berkelompok  

3. Menunjuk ketua kelompok  

4. Tidak mengganggu 

kelompok lain 

 

5 Aktif  berdiskusi 

dengan kelompok- 

nya 

1. Keaktivan dalam diskusi    

2. Berkelompok dengan tertib  

3. Berpendapat dengan tepat  

4. Menjelaskan kepada teman 

yang belum paham 

 

6 Mendemonstrasi-

kan hasil diskusi 

1. Berani maju di depan kelas   

2. Suara lantang dan jelas  

3. Ketepatan jawaban  

4. Sesuai jawaban kelompok  

7 Menanggapi hasil 

diskusi kelompok 

lain 

1. Mengangkat tangan    

2. Suara jelas dan lantang  

3. Keberanian berpendapat  

4. Ketepatan tanggapan  

8 Aktif dalam 

membuat simpulan  

1. Ikut serta berpendapat   

2. Ketepatan simpulan  

3. Memperbaiki hasil diskusi  

4. Mencatat simpulan  

9 Bertanya mengenai 

materi yang belum 

dipahami 

1. Pertanyaan sesuai pemba-

hasan 
 

 2. Mencatat jawaban  

3. Bertanya pada guru  

4. Bertanya pada teman  

10 Mengerjakan soal 

evaluasi 

1. Menulis dengan rapi   

2. Sesuai petunjuk pada soal  

3. Mengerjakan dengan  tenang  

4. Tidak  mencontek  

Jumlah skor  
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Kriteria penilaian:   

a. Skor maksimal (y) = 10 x 4 = 40, Skor minimal (x) = 10 x 0 = 0 

b. Banyaknya skor (n) = (40-0)+1=41 

c. Letak median (Q2)= 42:2=21. 

Median (Q2) =  data ke-21 yaitu 20 

d. Quartil 1 (Q1)= 
40+2 

4
 = 10,5. 

Besarnya nilai Q1= 
1 

2
 (n data ke-10+n data ke-11)=(9+10):2=9,5 

e. Quartil 3 (Q3)= 
3 

4
 (42)=31,5. 

Besarnya nilai Q3=
1 

2
 (n data ke-31+n data ke-32)=(29+30):2=30,5 

Skala Penilaian 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≥ 40 Sangat baik Tuntas 

20 ≤ skor ≥ 30,5 Baik Tuntas 

9,5 ≤ skor ≥ 20 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 9,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Semarang,    2013 

Observer, 

 

 

 

Sugiyanto Prayitno, A.Ma 

NIP - 

 

 

 



282 

 

 
 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

 
Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Siklus  . . . .  

Nama Siswa  : . . . . 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 

Kelas/semester : IVB / 2 

Kompetensi dasar : ketrampilan membuat pantun anak 

Hari/tanggal  :  . . . . 

Petunjuk                    :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak 

 Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98) 

8. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

Contoh cara mengisi lembar pengamatan: 

 

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

1. Ketepatan jenis pantun V 

4 
2. Ketepatan dengan tema V 

3. Tidak menyalin buku V 

4. Kreativitas V 

 

 

 

Lampiran 10 



283 

 

 
 

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

1 Kesesuaian dengan 

petunjuk soal 

1. Ketepatan jenis pantun   

2. Ketepatan dengan tema  

3. Tidak menyalin buku  

4. Kreativitas  

No. Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Desriptor 

(v) 

Skor 

2 Kesesuaian dengan 

ciri-ciri pantun 

1. Terdiri dari 1 bait 

dengan 4 baris 

  

2. Baris 1 dan 2 sebagai 

sampiran, baris ke 3 dan 

4 sebagai isi 

 

3. Bersajak a-b-a-b  

4. Terdiri dari 4 kata dan 8-

12 suku-kata 

 

3 Ketepatan pemilihan 

kata/diksi 

1. Kata-kata baku   

2. Kejelasan makna   

3. Keindahan kata   

4. Kepaduan antar kata    

4 Ketepatan penulisan 1. Kerapihan tulisan    

2. Tulisan mudah dibaca  

3. Ketelitian penulisan  

4. Mamperhatikan ejaan  

5 Ketepatan 

pemahaman konsep 

pantun 

1. Ketepatan menjelaskan 

pengertian pantun 

  

2. Ketepatan menjelaskan 

jenis pantun 

  

3. Ketepatan menyebutkan 

ciri-ciri pantun 

  

4. Ketepatan menjelaskan 

isi pantun yang dibuat 

  

Jumlah skor  

Kriteria penilaian:   

a. Skor maksimal (y) = 5 x 4 = 20, Skor minimal (x) = 5 x 0 = 0. 

b. Banyaknya skor (n) = (20-0)+1=21. 

c. Letak median (Q2)= 22:2 = 11 Median (Q2) =  data ke-11 yaitu 10. 

d. Quartil 1 (Q1)= 
20+2 

4
 = 5,5. 
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Besarnya nilai Q1= 
1 

2
 (n data ke 5 + data ke 6) = (4+5): 2 = 4,5. 

e. Quartil 3 (Q3)= 
3 

4
 (22) = 16,5.  

Besarnya nilai Q3=
1 

2
 (n data ke 16 + data ke17) = (15+16):2=15,5 

Skala Penilaian 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

15,5 ≤ skor ≥ 20 Sangat baik Tuntas 

10 ≤ skor ≥ 15,5 Baik Tuntas 

4,5 ≤ skor ≥ 10 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor ≥ 4,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Semarang,   Maret 2013 

Observer, 

 

 

 

Sugiyanto Prayitno, A.Ma 

NIP - 
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ANGKET RESPON SISWA 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Nama SD  : SD Negeri Sampangan 01 

Kelas/semester : IVB/2 

Kompetensi dasar : menulis pantun anak 

Hari/tanggal  : . . . ./. . . . 

Petunjuk :Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang sesuai 

dengan pilihanmu! 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti tadi?   

2. Apakah  kamu mudah memahami materi?   

3. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran?   

4. Apakah kartu warna tadi kamu sukai?   

5. Apakah kamu bersedia belajar seperti tadi lagi?   

Semarang, 15 Maret 2013 

                   Observer 

 

          Sugiyanto Prayitno, A.Ma 

                  NIP – 
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ANGKET WARNA KEGEMARAN 

SISWA KELAS IVB SDN SAMPANGAN 01 

SEMARANG 

Berilah tanda silang (x) pada satu warna kegemaranmu! 

a. Merah   c. hijau   e.  - - - 

b. Biru    d. kuning 

 

Nama lengkap: 

Kelas: IVB 
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CATATAN LAPANGAN 

 
Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

denganMedia Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Siklus  . . . .  

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : . . .  

Hari/tanggal : . . . . 

Pukul  : . . . . 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Semarang,    2013 

                Observer 

 

     Sugiyanto Prayitno, A.Ma 

     NIP - 
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LEMBAR WAWANCARA KOLABORATOR 

 
Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 

Nama : Sugiyanto Prayitno, A.Ma. 

Hari/tanggal : Jumat, 15 Maret 2013 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana  pendapat  bapak tentang  pembelajaran menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontektual dengan media Kartu Warna? 

 Jawab :  . . . . 

 

 

2. Apakah  menurut  bapak pendekatan tersebut cocok untuk diterapkan di 

materi menulis pantun anak? 

 Jawab: . . . . 

 

 

3. Apakah  menurut  bapak cara tersebut  telah berhasil untuk meningkatkan  

aktivitas  siswa? 

 Jawab: . . . . 

 

 

4. Bagaimana dengan perkembangan siswa yang termasuk pada kategori berat 

pak? 

Jawab: . . . . 

Semarang, 15 Maret 2013 

                 Kolaborator  

 

 

  Sugiyanto Prayitno, A.Ma 

      NIP - 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS SATU 

 

No Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Deskriptor 

(√) 

Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran 

1. Berdo’a √ 

3 
2. Melakukan presensi √ 

3. Memusatkan perhatian - 

4. Menyiapkan media √ 

2 Membuka 

pelajaran 

1. Menarik perhatian siswa - 

2 

2. Menimbulkan motivasi - 

3. Memberikan apersepsi sesuai 

materi 
√ 

4. Menyampaikan tujuan belajar √ 

3 Membagi kelas 

menjadi 8 kelom-

pok diskusi 

1. Membagi menjadi 8 kelompok √ 

2 

2. Memberi nama kelompok √ 

3. Membimbing siswa menunjuk 

ketua kelompok 
- 

4. Mengatur posisi duduk - 

4 Membagikan 

media kartu warna 

dan LKS  

1. Membagikan dengan teliti √ 

4 

2. Menjelaskan cara mengisi data 

LKS 
√ 

3. Menjelaskan cara penggunaan 

media 
√ 

4. Menjelaskan petunjuk LKS √ 

5 Membimbing 

diskusi siswa 

 

1. Mengawasi proses diskusi √ 

2 
2. Berkeliling ke setiap kelompok - 

3. Membimbing kesulitan siswa - 

4. Menjelaskan aturan diskusi √ 

6 Membimbing 

siswa dalam 

mendemons-

trasikan  hasil 

diskusi 

1. Memberi perhatian pada seluruh 

siswa 
- 

2 

2. Memusatkan perhatian kelom-

pok 
√ 

3. Memberi petunjuk yang jelas - 

4. Menegur siswa jika melakukan 

tindakan menyimpang 
√ 

7 Memberikan 

penguatan 

 

1. Penguatan pada siswa tertentu - 

2 

2. Penguatan pada kelompok √ 

3. Kesegeraan pemberian 

penguatan 
√ 

4. Variasi penguatan - 
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No Indikator Deskriptor 

Kemunculan 

Deskriptor 

(v) 

Skor 

8 Guru membimbing 

siswa untuk 

menyimpulkan 

materi 

1. Memberi kesempatan siswa 

untuk aktif menyimpulkan 

√ 

4 2. Memberi kesempatan bertanya √ 

3. Memperhatikan waktu √ 

4. Ketepatan hasil simpulan √ 

9 Membimbing 

siswa dalam 

mengerjakan soal 

evaluasi. 

1. Menjelaskan aturan √ 

3 
2.  Mengawasi siswa - 

3.  Menjelaskan maksud soal √ 

4. Memberikan batasan waktu √ 

10 Menutup pelajaran 1. Memberi info materi selanjut-

nya 

- 

2 2. Memberi motivasi siswa - 

3. Memberi penugasan (PR) √ 

4. Mengucapkan salam √ 

Jumlah Skor 26 

Rata-rata Skor 2,6 

Kategori  Baik 

Persentase Keberhasilan 65% 

 

Semarang, 4 Maret 2013 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS DUA 

 

No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran 

1. Berdo’a √ 

4 
2. Melakukan presensi √ 

3. Memusatkan perhatian √ 

4. Menyiapkan media √ 

2 Membuka 

pelajaran 

1. Menarik perhatian siswa √ 

2 

2. Menimbulkan motivasi - 

3. Memberikan apersepsi sesuai 

materi 
√ 

4. Menyampaikan tujuan belajar - 

3 Membagi kelas 

menjadi 8 kelom-

pok diskusi 

1. Membagi menjadi 8 

kelompok diskusi  
√ 

3 
2. Memberi nama kelompok √ 

3. Membimbing siswa 

menunjuk ketua kelompok 
- 

4. Mengatur posisi duduk √ 

4 Membagikan 

media kartu warna 

dan LKS  

1. Membagikan dengan teliti √ 

4 

2. Menjelaskan cara mengisi 

data LKS 
√ 

3. Menjelaskan cara 

penggunaan media 
√ 

4. Menjelaskan petunjuk LKS √ 

5 Membimbing 

diskusi siswa 

 

1. Mengawasi proses diskusi √ 

3 
2. Berkeliling ke tiap kelompok - 

3. Membimbing kesulitan siswa √ 

4. Menjelaskan aturan diskusi √ 

6 Membimbing 

siswa dalam 

mendemonstrasika

n hasil diskusi 

1. Memberi perhatian pada 

seluruh siswa 
- 

3 

2. Memusatkan perhatian 

kelompok 
√ 

3. Memberi petunjuk yang jelas √ 

4. Menegur siswa jika melaku-

kan tindakan menyimpang 
√ 

7 Memberikan 

penguatan 

 

1. Penguatan pada siswa 

tertentu 
√ 

2 2. Penguatan pada kelompok √ 

3. Kesegeraan penguatan - 

4. Variasi penguatan - 
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No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor  

8 Guru membimbing 

siswa untuk 

menyimpulkan 

materi 

1. Memberi kesempatan siswa 

untuk aktif menyimpulkan 
√ 

4 
2. Memberi kesempatan 

bertanya 
√ 

3. Memperhatikan waktu √ 

4. Ketepatan hasil simpulan √ 

9 Membimbing 

siswa dalam 

mengerjakan soal 

evaluasi. 

1. Menjelaskan aturan - 

3 
2.  Mengawasi siswa √ 

3.  Menjelaskan maksud soal √ 

4. Memberikan batasan waktu √ 

10 Menutup pelajaran 1. Memberi info materi lanjutan - 

2 
2. Memberi motivasi siswa - 

3. Memberi penugasan (PR) √ 

4. Mengucapkan salam √ 

Jumlah skor 30 

Rata-rata Skor 3 

Kategori  Baik 

Persentase Keberhasilan 75% 

 

Semarang, 9 Maret 2013 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS TIGA 

 

No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

1 Mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran 

1. Berdo’a √ 

4 
2. Melakukan presensi siswa  √ 

3. Memusatkan perhatian √ 

4. Menyiapkan media √ 

2 Membuka 

pelajaran 

1. Menarik perhatian siswa √ 

3 

2. Menimbulkan motivasi - 

3. Memberikan apersepsi sesuai 

materi 
√ 

4. Menyampaikan tujuan belajar √ 

3 Membagi kelas 

menjadi 8 kelom-

pok diskusi 

1. Membagi menjadi 8 

kelompok diskusi 
√ 

3 
2. Memberi nama kelompok √ 

3. Membimbing siswa 

menunjuk ketua kelompok 
- 

4. Mengatur posisi duduk √ 

4 Membagikan 

media kartu warna 

dan LKS  

1. Membagikan dengan teliti √ 

4 

2. Menjelaskan cara mengisi 

data LKS 
√ 

3. Menjelaskan cara 

penggunaan media 
√ 

4. Menjelaskan petunjuk LKS √ 

5 Membimbing 

diskusi siswa 

 

1. Mengawasi proses diskusi √ 

3 
2. Berkeliling ke tiap kelompok √ 

3. Membimbing kesulitan siswa √ 

4. Menjelaskan aturan diskusi - 

6 Membimbing 

siswa dalam 

mendemonstrasi-

kan hasil diskusi  

1. Memberi perhatian pada 

seluruh siswa 
- 

3 

2. Memusatkan perhatian 

kelompok 
√ 

3. Memberi petunjuk yang jelas √ 

4. Menegur siswa jika melaku-

kan tindakan menyimpang 
√ 

7 Memberikan 

penguatan 

 

1. Penguatan pada siswa 

tertentu 
√ 

3 2. Penguatan pada kelompok √ 

3. Kesegeraan penguatan √ 

4. Variasi pemberian penguatan - 
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No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

8 Guru membimbing 

siswa untuk  

menyimpulkan 

materi 

1. Memberi kesempatan siswa 

untuk aktif menyimpulkan 
√ 

4 
2. Memberi kesempatan 

bertanya 
√ 

3. Memperhatikan waktu √ 

4. Ketepatan hasil simpulan √ 

9 Membimbing 

siswa dalam 

mengerjakan soal 

evaluasi. 

1. Menjelaskan aturan √ 

4 
2.  Mengawasi siswa √ 

3.  Menjelaskan maksud soal √ 

4. Memberikan batas waktu √ 

10 Menutup pelajaran 1. Memberi info materi lanjutan - 

2 
2. Memberi motivasi siswa √ 

3. Memberi penugasan (PR) √ 

4. Mengucapkan salam - 

Jumlah skor 33 

Rata-rata Skor 3,3 

Kategori  
Sangat 

Baik 

Persentase Keberhasilan 82,5% 

 

Semarang, 11 Maret 2013 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS EMPAT 

 

No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 

Skor  

1 Mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran 

1. Berdo’a √ 

4 
2. Melakukan presensi √ 

3. Memusatkan perhatian √ 

4. Menyiapkan media √ 

2 Membuka 

pelajaran 

1. Menarik perhatian siswa √ 

3 

2. Menimbulkan motivasi - 

3. Memberikan apersepsi sesuai 

materi 
√ 

4. Menyampaikan tujuan belajar √ 

3 Membagi kelas 

menjadi 8 kelom-

pok diskusi 

1. Membagi menjadi 8 kelom-

pok diskusi 
√ 

4 
2. Memberi nama kelompok √ 

3. Membimbing siswa 

menunjuk ketua kelompok 
√ 

4. Mengatur posisi duduk √ 

4 Membagikan 

media kartu warna 

dan LKS  

1. Membagikan dengan teliti √ 

3 

2. Menjelaskan cara mengisi 

data LKS 
- 

3. Menjelaskan cara 

penggunaan media 
√ 

4. Menjelaskan petunjuk LKS √ 

5 Membimbing 

diskusi siswa 

 

1. Mengawasi proses diskusi √ 

4 

2. Berkeliling ke setiap kelom-

pok 
√ 

3. Membimbing kesulitan siswa √ 

4. Menjelaskan aturan diskusi √ 

6 Membimbing 

siswa dalam 

mendemonstrasi-

kan hasil diskusi 

1. Memberi perhatian pada 

seluruh siswa 
- 

3 

2. Memusatkan perhatian 

kelompok 
√ 

3. Memberi petunjuk yang jelas √ 

4. Menegur siswa jika melaku-

kan tindakan menyimpang 
√ 



296 

 

 
 

No Indikator Deskriptor 
Kemunculan 

Deskriptor (v) 
Skor 

7 Memberikan 

penguatan 

 

1. Penguatan pada siswa 

tertentu 
√ 

4 2. Penguatan pada kelompok √ 

3. Kesegeraan penguatan √ 

4. Variasi penguatan √ 

8 Guru membimbing 

siswa dalam 

penyimpulan 

materi 

1. Memberi kesempatan siswa 

untuk aktif menyimpulkan 
√ 

3 
2. Memberi kesempatan 

bertanya 
√ 

3. Memperhatikan waktu - 

4. Ketepatan hasil simpulan √ 

9 Membimbing 

siswa dalam 

mengerjakan soal 

evaluasi. 

1. Menjelaskan aturan √ 

4 
2.  Mengawasi siswa √ 

3.  Menjelaskan maksud soal √ 

4. Memberikan batasan waktu √ 

10 Menutup pelajaran 1. Memberi info materi lanjutan √ 

4 
2. Memberi motivasi siswa √ 

3. Memberi penugasan (PR) √ 

4. Mengucapkan salam √ 

Jumlah skor 36 

Rata-rata Skor 3,6 

Kategori  
Sangat 

Baik 

Persentase Keberhasilan 90% 

Semarang, 15 Maret 2013 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS SATU 

No. Nama Siswa 
Kemunculan Deskriptor Tiap Indikator 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 APK 4 3 3 4 3 1 3 3 3 2 29 2,9 

2 ANA 4 3 2 4 3 1 2 3 2 3 27 2,4 

3 AMA 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 21 2,1 

4 BAI 4 3 2 3 2 1 2 2 2 3 24 2,4 

5 BNW 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 21 2,1 

6 BAS 4 3 2 3 2 1 2 2 2 3 24 2,4 

7 BAK 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 15 1,5 

8 BL 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 20 2 

9 CLW 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 21 2,1 

10 CA 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 15 1,5 

11 DE 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 23 2,3 

12 DLDN 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 33 3,3 

13 EES 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 20 2,0 

14 ERBH 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 32 3,2 

15 FS 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 18 1,8 

16 GP 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 22 2,2 

17 HPA 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 20 2 

18 HA 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 22 2,2 

19 LB 4 3 2 4 2 1 3 2 2 2 25 2,5 

20 LDU 4 3 2 3 3 1 2 2 2 2 24 2,4 

21 MAAS 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 21 2,1 

22 MDP 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 17 1,7 

23 OS 4 3 3 4 3 1 3 3 4 2 30 3,0 

24 RSS 4 3 2 2 2 1 3 3 3 2 25 2,5 

25 RNA 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 31 3,1 

26 REK 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 15 1,5 

27 SNIP 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 17 1,7 

28 SR 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 25 2,5 

29 SNR 4 3 2 2 2 1 3 2 3 2 24 2,4 

30 TU 4 3 2 2 2 1 3 2 2 2 23 2,3 

31 TA 4 3 2 3 2 1 3 2 2 2 24 2,4 

32 VAN 4 3 2 3 2 1 3 2 2 2 24 2,4 

Jumlah Skor 105 87 68 86 71 36 74 68 73 66 732 72,9 

Rata-rata Skor 3,3 2,7 2,1 2,7 2,2 1,1 2,3 2,1 2,3 2,1 22,9 2,3 

Kategori A B B A B C B B B B 

B Persentase 

Keberhasilan 
82 68 53,1 67,2 55,5 28,1 57,8 53,1 57 51,6 

Semarang, 4 Maret 2013 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS DUA 

No. Nama Siswa 
Kemunculan Deskriptor Tiap Indikator 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AEPK 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 35 3,5 

2 ANA 4 3 3 4 2 1 2 4 3 3 29 2,9 

3 AMA 3 2 2 3 2 4 3 4 2 4 29 2,9 

4 BAI 4 3 2 3 2 1 2 3 3 3 26 2,6 

5 BNW 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 25 2,5 

6 BAS 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 28 2,8 

7 BAK 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 15 1,5 

8 BL 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 15 1,5 

9 CLW 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 19 1,9 

10 CA 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 18 1,8 

11 DE 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 33 3,3 

12 DLDN 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 36 3,6 

13 EES 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 23 2,3 

14 ERBH 4 3 4 4 3 1 3 4 3 4 33 3,3 

15 FS 3 3 2 3 2 1 2 3 1 2 22 2,2 

16 GP 4 3 2 3 2 1 2 3 1 2 23 2,3 

17 HPA 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 27 2,7 

18 HA 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 28 2,8 

19 LB 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 28 2,8 

20 LDU 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 28 2,8 

21 MAAS 4 3 2 2 1 1 2 2 1 2 20 2 

22 MDP 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 20 2 

23 OS 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 34 3,4 

24 RSS 4 3 3 3 3 1 2 3 2 3 27 2,7 

25 RNA 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 35 3,5 

26 REK 1 2 2 2 2 1 2 1 1 4 18 1,8 

27 SNIP 4 3 3 3 2 1 2 1 1 2 22 2,2 

28 SR 4 3 3 3 2 1 3 2 2 3 24 2,4 

29 SNR 4 3 3 3 2 1 3 2 2 3 26 2,6 

30 TU 4 3 3 3 2 1 3 2 2 3 24 2,4 

31 TA 4 3 3 3 2 1 3 2 2 3 24 2,4 

32 VAN 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 28 2,8 

Jumlah Skor 113 89 83 91 73 56 77 84 78 91 652,1 71,1 

Rata-rata Skor 3,5 2,8 2,6 2,8 2,3 1,7 2,4 2,6 2,4 2,8 25,9 2,6 

Kategori A B B B B C B B B B 

B 
Persentase 

Keberhasilan 

(%) 

88,3 69,5 64,8 71,1 57 43,7 60,1 65,6 60,9 71,1 

Semarang, 9 Maret 2013 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS TIGA 

No. Nama Siswa 
Kemunculan Deskriptor Tiap Indikator 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AEPK 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 37 3,7 

2 ANA 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 38 3,8 

3 AMA 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,9 

4 BAI 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 34 3,4 

5 BNW 4 3 3 3 2 1 4 4 4 1 29 2,9 

6 BAS 4 2 2 3 2 1 3 4 4 2 27 2,7 

7 BAK 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 15 1,5 

8 BL 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 20 2 

9 CLW 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 18 1,8 

10 CA 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 21 2,1 

11 DE 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 37 3,7 

12 DLDN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 

13 EES 4 2 2 2 2 1 3 2 2 3 23 2,3 

14 ERBH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 

15 FS 4 3 2 2 2 3 3 4 2 2 27 2,7 

16 GP 4 3 2 2 2 1 3 4 2 2 25 2,5 

17 PPA 4 3 2 3 2 1 3 2 2 3 25 2,5 

18 HA 4 3 2 3 2 1 3 4 2 4 28 2,8 

19 LB 4 3 2 3 4 3 3 4 2 2 30 3 

20 LDU 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 33 3,3 

21 MAAS 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3 20 2 

22 MDP 4 2 2 2 1 2 3 2 2 2 22 2,2 

23 OS 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 36 3,6 

24 RSS 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 31 3,1 

25 RNA 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 3,8 

26 REK 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 15 1,5 

27 SNIP 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 19 1,9 

28 SR 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 28 2,8 

29 SNR 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 28 2,8 

30 TU 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 28 2,8 

31 TA 4 3 2 3 3 4 4 2 2 3 30 3 

32 VAN 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 32 3,2 

Jumlah Skor 116 88 82 92 91 84 96 100 79 88 715,8 71,6 

Rata-rata Skor 3,6 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 3 3,1 2,5 2,8 28,7 2,9 

Kategori A B B B B B B A B B 

B 
Persentase 

Keberhasilan 

(%) 

90,6 68,9 64,1 71,9 71,1 65,6 75 78,1 61,7 68,8, 

Semarang, 11 Maret 2013 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS EMPAT 

 

No. Nama Siswa 
Kemunculan Deskriptor Tiap Indikator 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AEPK 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,9 

2 ANA 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 37 3,7 

3 AMA 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,9 

4 BAI 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 36 3,6 

5 BNW 4 2 2 3 4 2 3 4 3 4 31 3,1 

6 BAS 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 25 2,5 

7 BAK 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 16 1,6 

8 BL 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 20 2 

9 CLW 4 2 2 2 3 1 3 2 2 2 23 2,3 

10 CA 4 2 1 2 3 1 3 2 2 2 22 2,2 

11 DE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 

12 DLDN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 

13 EES 4 2 2 3 4 1 3 4 1 4 27 2,7 

14 ERBH 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 37 3,7 

15 FS 4 3 2 3 2 3 3 2 1 3 26 2,6 

16 GP 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 27 2,7 

17 HPA 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 27 2,7 

18 HA 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 25 2,5 

19 LB 4 3 2 3 4 3 2 3 2 2 28 2,8 

20 LD 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 27 2,7 

21 MAAS 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 22 2,2 

22 MDP 3 1 2 3 1 3 2 3 2 1 21 2,1 

23 OS 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 37 3,7 

24 RSS 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 37 3,7 

25 RNA 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 37 3,7 

26 REK 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 17 1,7 

27 SNIP 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 24 2,4 

28 SR 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 3,2 

29 SNR 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 3,2 

30 TU 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 3,2 

31 TA 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 34 3,4 

32 VAN 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 34 3,4 

Jumlah Skor 118 104 87 95 93 89 99 101 92 92 754 75,4 

Rata-rata Skor 3,7 3,3 2,7 3 2,9 2,8 3,1 3,2 2,9 2,9 30,2 3 

Kategori A A B B B B A A B B 

B Persentase 

Keberhasilan (%) 
92,2 81,3 68 74,2 72,6 69,5 77,3 78,9 71,9 71,9 

Semarang, 15 Maret 2013 
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DATA SKOR MENULIS PANTUN ANAK PRASIKLUS 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS PANTUN ANAK 

SIKLUS SATU 

Keterangan: T (Tuntas), TT (Tidak Tuntas) 

  

No. Nama Siswa 
Kemunculan Indikator 

Jumlah skor 
Konversi Skor 

Ke 100 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

1 AEPK 2 1 3 1 3 11 55 TT 

2 ANA 4 2 2 2 2 12 60 T 

3 AMA 4 3 4 3 2 16 80 T 

4 BAI 2 3 2 1 0 8 40 TT 

5 BNW 4 3 3 2 1 13 65 T 

6 BAS 4 3 4 4 2 17 85 T 

7 BAN 0 0 0 0 0 0 0 TT 

8 BL 4 2 3 2 1 13 65 T 

9 CLW 1 1 2 2 2 8 40 TT 

10 CA 1 1 1 1 1 5 25 TT 

11 DE 3 1 3 3 1 11 55 TT 

12 DLDN 4 4 4 4 2 18 90 T 

13 EES 1 0 2 1 2 6 30 TT 

14 ERBH 4 4 3 3 4 18 90 T 

15 FS 2 4 4 2 0 12 60 T 

16 GP 4 3 4 3 2 16 80 T 

17 HPA 4 4 4 4 2 18 90 T 

18 HA 2 2 2 3 1 10 50 TT 

19 LB 4 4 4 4 2 18 90 T 

20 LDU 2 4 3 3 2 14 70 T 

21 MAAS 3 4 4 2 2 15 75 T 

22 MDP 4 3 2 2 1 12 60 T 

23 OS 4 3 4 4 1 16 80 T 

24 RSS 3 3 2 3 2 13 65 T 

25 RNA 3 3 3 3 2 14 70 T 

26 REK 4 3 3 2 1 13 65 T 

27 SNIP 2 2 1 3 1 9 45 TT 

28 SR 2 1 3 2 1 9 45 TT 

29 SNR 4 2 2 2 2 12 60 T 

30 TU 4 3 3 3 2 15 75 T 

31 TA 1 1 1 1 0 4 20 TT 

32 VAN 4 1 3 2 1 11 55 TT 

Jumlah skor 

total 

94 78 88 77 48 387 1935 

62,5% 

Rata-rata 2,9 2,4 2,7 2,4 1,5 2,9 60,5 

Persentase Tuntas 

Persentase Tidak tuntas 37,5% 

Skori Tertinggi 4 4 4 4 4 16 90 

Skor Terendah 0 0 0 0 0 0 0 

Semarang, 4 Maret 2013 

 Peneliti, 

 
 Agus Hermawan  

 NIM 1401409299 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS PANTUN ANAK 

SIKLUS DUA 

No. Nama Siswa 
Kemunculan Indikator 

Jumlah skor 
Konversi Skor 

Ke 100 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

1 AEPK 3 2 2 1 3 11 55 TT 

2 ANA 2 4 1 2 2 11 55 TT 

3 AMA 4 4 3 4 2 17 85 T 

4 BAI 4 4 4 3 3 18 90 T 

5 BNW 3 3 3 3 2 14 70 T 

6 BAS 2 1 3 2 1 9 45 TT 

7 BAK 1 1 1 1 1 5 20 TT 

8 BL 4 4 3 1 2 14 70 T 

9 CLW 2 2 2 3 3 12 60 T 

10 CA 1 1 1 1 2 6 30 TT 

11 DE 4 3 2 2 2 13 65 T 

12 DLDN 4 3 3 3 3 16 80 T 

13 EES 3 4 4 4 1 16 80 T 

14 ERBH 2 1 3 4 3 12 60 T 

15 FS 2 2 2 2 2 10 50 TT 

16 GP 3 3 4 4 2 16 80 T 

17 HPA 3 4 2 2 2 13 65 T 

18 HA 1 3 1 1 1 7 35 TT 

19 LB 2 4 4 4 1 15 75 T 

20 LDU 4 2 2 2 3 13 65 T 

21 MAAS 0 0 0 0 2 2 10 TT 

22 MDP 1 4 1 1 1 8 40 TT 

23 OS 2 4 3 4 2 15 75 T 

24 RSS 2 4 2 2 2 12 60 T 

25 RNA 4 4 4 4 3 19 95 T 

26 REK 4 4 2 2 2 14 70 T 

27 SNIP 4 2 2 2 2 12 60 T 

28 SR 3 4 2 2 3 14 70 T 

29 SNR 4 3 2 2 2 13 65 T 

30 TU 3 3 4 4 2 16 80 T 

31 TA 2 1 1 1 1 6 30 TT 

32 VAN 4 3 3 2 2 14 70 T 

Jumlah skor 

total 

87 91 76 75 65 393 1960 

68,8% 

Rata-rata 2,7 2,8 2,4 2,3 2 12,3 61,2 

Persentase Tuntas 

Persentase Tidak Tuntas 31,2% 

Skor Tertinggi 4 4 4 4 4 17 95 

Skor Terendah 0 0 0 0 1 2 10 

Keterangan: T (Tuntas), TT (Tidak Tuntas) 

 

 

 

Semarang, 9 Maret 2013 

Peneliti, 

  

Agus Hermawan 

NIM 1401409299 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS PANTUN ANAK 

SIKLUS TIGA 

No. Nama Siswa 
Kemunculan Indikator 

Jumlah skor 
Konversi Skor 

Ke 100 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

1 AEPK 4 4 2 2 2 14 70 T 

2 ANA 3 4 4 4 2 17 85 T 

3 AMA 4 4 4 4 4 20 100 T 

4 BAI 4 3 3 2 2 14 70 T 

5 BNW 2 3 2 2 2 11 55 TT 

6 BAS 2 2 2 2 2 10 50 TT 

7 BAK 3 2 2 2 1 10 50 TT 

8 BL 1 1 1 1 2 6 30 TT 

9 CLW 3 3 3 3 2 14 70 T 

10 CA 4 4 3 3 3 17 85 T 

11 DE 4 4 4 4 3 19 95 T 

12 DLDN 4 4 4 4 3 19 95 T 

13 EES 2 2 2 2 1 9 45 TT 

14 ERBH 4 4 4 4 2 18 90 T 

15 FS 2 2 2 2 2 10 50 TT 

16 GP 4 3 4 4 3 18 90 T 

17 HPA 3 4 2 2 2 13 65 T 

18 HA 3 4 4 4 2 17 85 T 

19 LB 3 3 2 2 3 13 65 T 

20 LDU 3 3 3 3 1 13 65 T 

21 MAAS 4 3 2 2 1 12 60 T 

22 MDP 3 4 3 3 2 15 75 T 

23 OS 4 4 2 3 2 15 75 T 

24 RSS 3 3 3 3 2 14 70 T 

25 RNA 2 2 2 4 3 13 65 T 

26 REK 1 1 1 1 2 6 30 TT 

27 SNIP 4 4 4 4 2 18 90 T 

28 SR 4 4 3 3 2 14 70 T 

29 SNR 2 2 2 2 1 9 45 TT 

30 TU 2 3 3 3 2 13 65 T 

31 TA 2 3 3 3 2 13 65 T 

32 VAN 4 4 4 4 2 18 90 T 

Jumlah Skor 

Total 

97 100 89 91 67 442 2210 

75% 

Rata-rata 3   3,1 2,8   2,8 2,1 13,8 69,1 

Persentase Tuntas 

Persentase Tidak Tuntas 25% 

Skor Tertinggi 4 4 4 4 4 200 100 

Skor Terendah 1 1 1 1 1 60 30 

Keterangan: T (Tuntas), TT (Tidak Tuntas) 

 

 

 

 

Semarang, 11 Maret 2013 

 Peneliti, 

  

 Agus Hermawan 

 NIM 1401409299 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS PANTUN ANAK 

SIKLUS EMPAT 

No. Nama Siswa 
Kemunculan Indikator 

Jumlah skor 
Konversi Skor 

Ke 100 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

1 AEPK 3 4 2 2 2 13 65 T 

2 ANA 3 4 3 3 2 15 75 T 

3 AMA 4 2 4 4 3 17 85 T 

4 BAI 4 4 4 4 3 19 95 T 

5 BNW 4 2 4 4 1 15 75 T 

6 BAS 3 4 2 2 2 13 65 T 

7 BAK 2 4 3 3 1 13 65 T 

8 BL 3 3 3 3 2 14 70 T 

9 CLW 3 4 2 2 2 13 65 T 

10 CA 3 4 2 2 2 13 65 T 

11 DE 3 4 2 2 2 13 65 T 

12 DLDN 3 4 3 3 3 18 90 T 

13 EES 3 3 2 2 3 13 65 T 

14 ERBH 3 4 4 4 3 18 90 T 

15 FS 2 2 2 2 2 10 50 TT 

16 GP 4 2 3 3 2 14 70 T 

17 HPA 2 4 4 4 2 16 80 T 

18 HA 3 4 2 2 2 13 65 T 

19 LB 3 3 3 3 2 14 70 T 

20 LDU 4 4 4 4 4 20 100 T 

21 MAAS 4 4 4 4 3 19 95 T 

22 MDP 2 2 2 2 1 9 45 TT 

23 OS 3 3 3 3 2 14 70 T 

24 RSS 3 4 3 3 3 16 80 T 

25 RNA 4 4 4 4 3 19 95 T 

26 REK 3 4 2 2 2 13 65 T 

27 SNIP 2 3 2 2 2 11 55 TT 

28 SR 3 3 2 2 3 13 65 T 

29 SNR 4 4 4 4 4 20 100 T 

30 TU 3 4 3 3 3 16 80 T 

31 TA 4 4 3 4 2 17 85 T 

32 VAN 3 3 2 2 3 13 65 T 

Jumlah Skor 

Total 

100 111 92 93 76 474 2370 

90,6% 

Rata-rata 3,1 3,5 2,9 2,9 2,4 14,8 74,1 

Persentase Tuntas 

Persentase Tidak Tuntas 0% 

Skor Tertinggi 4 4 4 4 4 200 100 

Skor Terendah 2 2 2 2 1 120 45 

Keterangan: T (Tuntas), TT (Tidak Tuntas) 

 

 

 

 

Semarang, 15 Maret 2013 

 Peneliti, 

   

 Agus Hermawan 

 NIM 1401409299 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA 

Pada Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual dengan 

Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Jumat, 15 Maret 2013 

Pukul  : 10.45- 11.00 WIB 

 

No Pertanyaan 

Banyak Siswa 

      

Ya 

       

Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti tadi? 2

9 
3 

2. Apakah  kamu lebih mudah memahami materi? 2

4 
8 

3. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran? 7 25 

4. Apakah kartu warna tadi kamu sukai? 3

1 
1 

5. Apakah kamu bersedia belajar seperti tadi lagi? 3

0 
2 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa 29 siswa merasa senang 

dengan pembelajaran yang telah dilakukan; 24 siswa menjawab bahwa mereka 

lebih mudah memahami materi; 25 siswa tidak merasa kesulitan belajar; 31 siswa 

menyukai media kartu warna; dan 30 siswa bersedia diajar lagi dengan 

pendekatan kontekstual dengan media kartu warna. Hasil tersebut membuktikan 

bahwa penggunaan pendekatan kontekstual dengan media kartu warna dapat 

membangkitkan minat belajar siswa dan memudahkan siswa memahami materi. 
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HASIL ANGKET WARNA KEGEMARAN 

PADA SISWA KELAS IVB SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

 

Ruang kelas : IVB 

Jumlah siswa : 32 (PA:10, PI:22) 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Jumat, 15 Maret 2013 

Pukul  : 10.45- 11.00 WIB 

 

WARNA JUMLAH SISWA MEMILIH 

BIRU 20 

HIJAU 7 

MERAH 3 

UNGU 2 

 

Hasil angket tersebut dijadikan acuan peneliti dalam memilih warna untuk 

media yang digunakan yaitu media kartu warna. Warna biru untuk siklus satu 

pertemuan pertama, warna hijau untuk siklus satu pertemuan kedua, warna merah 

untuk siklus dua pertemuan pertama, dan warna ungu untuk siklus dua pertemuan 

kedua. 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Pada Siklus Satu 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Senin, 4 Maret 2013 

Waktu  : Pukul 09.00-10.45 WIB 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari Senin dimulai pukul 09.00 

WIB. Siswa terlebih dahulu berbaris di depan kelas dengan bimbingan guru dan 

kolaborator. Siswa berjabat tangan dengan guru dan kolaborator kemudian masuk 

kelas. Ketua kelas meminpin doa dan memberikan salam. Guru dan kolaborator 

menjawab salam. Pada kegiatan prapembelajaran, kolaborator memberitahu siswa 

mengenai kegiatan penelitian dan menginstruksikan siswa untuk dapat mengikuti 

dengan baik. 

Siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran. Sebagian besar siswa telah 

menempati tempat duduk dan menyiapkan buku serta alat tulis, namun terdapat 

beberapa siswa yang masih bercanda dengan teman dan belum menempati tempat 

duduk. Siswa dengan nama Rudy berjalan menganggu teman dan kemudian bisa 

duduk tenang setelah dibimbing guru. Selanjutnya, guru mempersiapkan media 

kartu warna dan LKS di meja guru. 

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan membuka pelajaran oleh guru. Guru 

melakukan pengkondisian kelas agar semua siswa fokus pada pembelajaran. Guru 

melakukan presensi dan hasilnya semua siswa hadir. Pada kegiatan ini sebagian 

besar siswa sudah sangat antusias memperhatikan guru di depan kelas yang 

sedang memberikan apersepsi mengenai pantun anak yang akan dipelajari dengan 

menuliskan sebuah teks pantun di papan tulis dan meminta siswa membaca 

nyaring bersama. Kemudian, guru memberikan beberapa pertanyaan terbimbing, 

diantaranya: “Teks apakah yang baru kalian baca di papan tulis?” Mayoritas siswa 

serentak menjawab dengan nyaring,”Pantun!”. Kemudian guru menjawab,”Ya, 

benar sekali teks tersebut adalah teks pantun. Apa itu pantun, siapa yang tahu?” 
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Guru memberi waktu siswa untuk berpikir. Kemudian beberapa siswa menjawab 

puisi. Ada yang menjawab bersajak a-b-a-b. Ada juga yang menjawab 8-12 suku-

kata. Kemudian guru membimbing siswa mendapatkan pengertian pantun, guru 

juga mengajak siswa bertanya jawab mengenai jenis-jenis pantun anak. Pada 

kegiatan ini masih terdapat siswa yang tidak fokus, yaitu Rudy yang tetap saja 

tidak tenang meskipun sudah diperingatkan guru dan Cantika serta Bembi yang 

pasif. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menuliskannya di papan 

tulis menggunakan spidol yaitu pantun. 

Kegiatan dilanjutkan kegiatan inti. Pada kegiatan eksplorasi, bersama-

sama menghitung jumlah bait, baris, kata, dan suku-kata pada pantun di papan 

tulis. Pada kegiatan ini siswa degan tertib mengikuti arahan guru. Kemudian, guru 

membagi siswa menjadi 8 kelompok diskusi dengan anggota masing-masing 4 

siswa. Semua siswa bersedia dibagi oleh guru dan bergegas berkelompok. 

Kemudian guru membagikan media kartu warna, menjelaskan cara menggunakan 

dan menjelaskan aturan pengurutannya. Siswa terlihat sangat semangat ketika 

berlomba mengurutkan. Ketika meneriakkan nama kelompok setelah selesai 

mengurutkan, siswa terlihat sangat tertarik pada pembelajaran. Perwakilan 

beberapa kelompok tercepat membacakan hasil pengurutan dan siswa lain 

mendengarkan. Ternyata, 50% kelompok memiliki jawaban yang masih belum 

tepat. Kegiatan dilanjutkan dengan guru membimbing siswa menemukan urutan 

yang benar dan membimbing siswa menemukan ciri-ciri pantun dengan 

mengamati pantun yang ditulis dipapan tulis. Siswa mengikuti arahan guru 

dengan baik. 

Pada kegiatan elaborasi, guru mengajak siswa mengamati 4 jenis pantun 

yang telah diurutkan dan ditulis guru di papan tulis. Kemudian, guru meminta 

siswa fokus pada satu jenis yang akan dibahas pertemuan pada hari itu yaitu 

pantun suka-cita. Guru membagikan LKS dan dikerjakan dengan diskusi siswa. 

Pada saat berdiskusi, terdapat beberapa siswa yang masih pasif dan terdapat juga 

beberapa siswa yang ramai dan tidak ikut berdiskusi. Meskipun demikian, 

sebagian besar tetap aktif berdiskusi berlomba menyelesaikan LKS. guru juga 

membantu kelompok yang kesulitan dengan berkeliling pada setiap kelompok. 



310 

 

 
 

Perwakilan siswa tiap kelompok berani maju setelah cukup lama dibimbing oleh 

guru. Siswa masih malu dan ragu, suara mereka belum lantang sehingga kurang 

menguasai kelas. Guru membantu dengan mengulangi jawaban yang dibacakan 

sekaligus meminta pendapat dari siswa yang tidak maju. Siswa sangat antusias 

ketika guru menanyakan jawaban mereka apakah sama atau beda dengan jawaban 

kelompok yang maju. Hasilnya, sebagian besar siswa memiliki jawaban sama, 

hanya beberapa masih keliru karena kurang teliti. 

Pada kegiatan konfirmasi, guru sudah melengkapi jawaban siswa dengan 

pertanyaan terbimbing. Guru memantapkan pemahaman mengenai pengertian 

pantun, jenis pantun, ciri-ciri pantun, dan arti pantun. Pada kegiatan ini beberapa 

siswa aktif bertanya mengenai materi yang belum dipahami, misal: Rizqika 

menanyakan suku-kata 8-12 tu kalau 10 boleh apa tidak. Guru melemparkan 

pertanyaan pada siswa dan ternyata masih bingung. Kemudian guru menjelaskan 

dan menuliskan di papan tulis. Pada saat menulis, spidol yang digunakan ternyata 

macet sehingga cukup menghambat pelajaran karena guru harus mengisi tinta 

baru kemudian dilanjutkan. Kemudian, Danes menanyakan sajaknya kok a-b-a-b 

pak? Guru menjawab cukup kesulitan, namun setelah digunakan contoh, siswa 

akhirnya bisa paham. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan dengan 

memberikan bintang prestasi dan tepuk tangan untuk kelompok terbaik. 

Selanjutnya, siswa menyimpulkan materi dengan dibimbing oleh guru, meliputi 

pengertian, ciri-ciri, jenis, dan arti pantun suka-cita. Beberapa siswa tampak tidak 

mengikuti dengan baik. Ketika diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami, tidak ada siswa yang bertanya. Dan ketika ditanyakan 

apakah sudah paham semua, siswa serentak mejawab sudah. Guru membagikan 

soal evaluasi dan menjelaskan aturan bahwa siswa harus mengerjakan sendiri. 

Setalah selesai, siswa mengumpulkan jawaban di meja guru. Guru memberikan 

tugas pada siswa untuk menulis 4 jenis pantun anak (suka-cita, duka-cita, jenaka, 

dan teka-teki) seputar lingkungan mereka. Guru mengingatkan siswa untuk tidak 

lupa mengerjakan tugas. Guru mengucapkan salam, mempersilakan siswa istirahat 

kemudian guru meninggalkan kelas tepat setelah bel berbunyi. 
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Pada Siklus Satu 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Senin, 4 Maret 2013 

Waktu  : Pukul 09.00-10.45 WIB 

Hasil analisis catatan lapangan pada siklus satu di antaranya: 

1. Pada kegiatan prapembelajaran, guru mengecek kesiapan siswa dan media 

kartu warna tetapi belum mengecek alat tulis kelas (spidol, penghapus); 

2. Pada kegiatan membuka pelajaran, guru belum menarik perhatian siswa dan 

memotivasi siswa. tapi, guru telah memberikan apersepsi sesuai materi dan 

pemecahan masalah serta menyampaikan tujuan pembelajaran; 

3. Beberapa siswa tidak tertib ketika guru membagi kelompok diskusi; 

4. Beberapa siswa tidak fokus diskusi dalam mengurutkan kartu warna; 

5. Perwakilan kelompok masih kurang lantang ketika membacakan hasil diskusi; 

6. Beberapa siswa terlihat masih pasif ketika berdiskusi dalam mengerjakan LKS; 

7. Guru belum memberikan penguatan yang bervariasi; 

8. Beberapa siswa belum menikuti kegiatan penyimpulan materi dengan baik.; 

9. Beberapa siswa diperingatkan guru karena soal evaluasi tidak dikerjakan 

sendiri; 

10. Guru telah menutup pelajaran dengan memberikan tugas. 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Pada Siklus Dua 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Sabtu, 9 Maret 2013 

Waktu  : Pukul 07.00-08.45 WIB 

Kegiatan dimulai dengan siswa berbaris di depan kelas dengan bimbingan 

guru dan kolaborator sebelum bel berbunyi. Setelah barisan tenang dan rapi, siswa 

berjabat tangan dengan guru dan kolaborator, masuk kelas dan langsung 

mempersiapkan diri menerima pelajaran. Aktivitas mempersiapkan diri menerima 

pelajaran telah meningkat dari pertemuan sebelumnya, namun siswa dengan nama 

Rudy masih belum dapat terkondisikan dengan baik oleh guru, meskipun telah 

bersedia duduk tenang. 

Kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan presensi oleh guru. Semua 

siswa hadir. Guru meminta siswa merapikan tempat duduk masing-masing. Siswa 

langsung merapikan tempat duduknya dengan baik. Tidak ada siswa yang 

terlambat. Guru menanykan tugas pertemuan sebelumnya dan menanyakan siapa 

yang tidak mengerjakan. Terdapat beberapa siswa tidak mengerjakan tugas, 

kemudian guru memperingatkan jika tidak boleh diulangi, lain kali harus 

dikerjakan atau akan diberi hukuman. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas 

mereka ke meja guru. Guru membacakan beberapa pantun duka-cita hasil tugas 

siswa dan menanyakan pada siswa maksud pantun yang dibacakan. Mayoritas 

siswa sudah paham dan tahu, dibuktikan dengan mereka menjawab dengan 

lantang bahwa pantun tersebut adalah duka-cita. Kegiatan dilanjutkan dengan 

pemberian apersepsi oleh guru. Guru menuliskan sebuah pantun di papan tulis dan 

meminta memperhatikan langkah guru menulisnya. Siswa membaca nyaring 

bersama kemudian guru menanyakan jenis pantun yang dibaca pada siswa. 

Sebagian besar siswa sangat antusias menanggapi. Siswa dengan nama Cantika 

juga sudah mulai aktif. Sebagian besar siswa serentak menjawab bahwa pantun 



313 

 

 
 

yang mereka baca adalah pantun duka-cita. Guru kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu pantun duka-cita. 

Pada kegiatan eksplorasi, guru membimbing siswa menghitung jumlah 

baris, bait, kata, dan suku-kata dari pantun di papan tulis. Guru juga membimbing 

siswa menemukan sajak serta maksud isi pantun. Siswa aktif mengikuti arahan 

guru, namun terdapat beberapa siswa yang pasif. Kegiatan dilanjutkan dengan 

pembagian 8 kelompok diskusi. Semua siswa tertib berkelompok sesuai arahan 

guru dan merapikan tempat duduknya. Guru membagikan media dan menjelaskan 

aturan. Siswa berdiskusi mengurutkan dengan semangat. Siswa meneriakkan 

nama kelompoknya setelah selesai berdiskusi. Kelompok tercepat membacakan 

hasil di depan kelas dan kelompok lain memperhatikan. Guru menanyakan apakah 

setuju dengan jawaban yang dibacakan. Ternyata sebagian besar jawaban 

kelompok sama dan benar. Terdapat 3 kelompok yang masih ada jawaban salah, 

guru meminta kelompok tersebut memperbaiki hasil diskusinya. 

Pada kegiatan elaborasi, guru membagikan LKS dan menjelaskan aturan 

diskusi. Siswa berdiskusi dengan baik, namun terdapat siswa yang tidak aktif 

berdiskusi yaitu Bembi, Rudy, Senta, dan Syifa. Rudy masih suka ramai sendiri 

dan memang ketika ditanyakan ke kolaborator, siswa tersebut susah tenang. 

Sedangkan Bembi, Senta, dan Syifa pasif. Perwakilan kelompok tercepat 

membacakan hasil secara bergantian dengan kelompok tercepat kedua dan 

seterusnya. Mereka membacakan hasil dengan ercaya diri dan suara lantang. 

Beberapa jawaban ternyata salah dan ditanggapi oleh siswa, yaitu mengenai 

jumlah kata dan suku-kata. Guru meminta siswa melakukan pembenaran dengan 

menghitung nyaring. Kemudan guru memberikan penguatan dengan memberi 

tepuk tangan untuk kelompok tercepat dan memberikan pujian dengan kata-kata, 

“Bagus, benar.” 

Pada kegiatan akhir, siswa menyimpulkan materi dengan bimbingan guru. 

Sebagian besar siswa aktif menyimpulkan dengan baik. Kemudian, guru 

memberikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan secara individu. Terdapat 

beberapa siswa yang terlihat mencontek kemudian diperingatkan oleh guru. Siswa 

mengumpulkan jawaban di meja guru. Guru memberi tugas untuk menulis sebuah 
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pantun jenaka di buku tulis masing-masing dan memotivasi siswa untuk 

mengerjakan tugas. Guru meminta ketua kelas memimpin doa. Siswa berdoa 

dengan baik dan mengucapkan salam. Guru menjawab salam dan berpesan pada 

siswa untuk hati-hati di jalan. Guru juga meminta siswa berlomba adu tenang 

antar deret bangku. Guru mengingatkan siswa yang piket untuk piket sebelum 

pulang. 
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Pada Siklus Dua 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Sabtu, 9 Maret 2013 

Waktu  : Pukul 07.00-08.45 WIB 

Hasil analisis catatan lapangan pada siklus dua diantaranya: 

1. Pada kegiatan prapembelajaran, guru mengecek kesiapan siswa dan media serta 

mengecek alat tulis kelas (spidol, penghapus); 

2. Pada kegiatan membuka pelajaran, guru telah menarik perhatian siswa dan 

memberikan apersepsi sesuai materi dan pemecahan masalah. Tetapi guru 

belum memotivasi siswa dan belum menyampaikan tujuan pembelajaran; 

3. Mayoritas siswa telah tertib ketika guru membagi kelompok diskusi; 

4. Siswa telah berdiskusi dengan lebih baik dalam mengurutkan kartu warna; 

5. Perwakilan kelompok telah berani membacakan hasil diskusi di depan kelas 

dengan suara lebih lantang; 

6. Siswa telah berdiskusi dengan baik dalam mengerjakan LKS; 

7. Guru telah memberikan penguatan yang bervariasi; 

8. Guru telah membimbing penyimpulan materi; 

9. Guru membimbing pengerjaan evaluasi dengan baik; 

10. Guru telah menutup pelajaran dengan memberikan tugas dan info materi 

selanjutnya sebagai bahan belajar siswa. 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Pada Siklus Tiga 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Senin, 11 Maret 2013 

Waktu  : Pukul 09.00-10.45 WIB 

Jadwal mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari Senin dimulai pukul 

09.00 WIB. Siswa terlebih dahulu berbaris di depan kelas dengan bimbingan guru 

dan kolaborator. Siswa berjabat tangan dengan guru dan kolaborator kemudian 

masuk kelas. Siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran dengan baik. 

Sebagian besar siswa telah menempati tempat duduk dan menyiapkan buku serta 

alat tulis. Sebagian besar siswa juga sudah mempelajari materi, dibuktikan dengan 

siswa telah mengerjakan tugas yang diberikan pertemuan sebelumnya. Namun, 

terdapat beberapa siswa yang masih bercanda dengan teman dan belum 

menempati tempat duduk. Siswa dengan nama Rudy berjalan-jalan menganggu 

teman kemudian dipanggil oleh guru ke depan kelas dan diberikan bimbingan 

agar tidak mengganggu teman dan tenang saat pembelajaran. 

Selanjutnya, guru meminta perwakilan siswa tiap deret bangku untuk 

membacakan tugasnya, siswa lain mengomentari apakah sudah benar atau belum 

dan menebak maksud pantun tersebut. Hasilnya, ternyata tugas yang dibacakan 

siswa sudah benar, hanya terdapat satu siswa yang masih memakai kata tidak 

baku dan guru memberikan pengertian agar tidak menggunakan kata-kata tidak 

baku. Guru kemudian mempersiapkan media kartu warna dan LKS di meja guru. 

Kegiatan dilanjutkan dengan membuka pelajaran oleh guru. Pada kegiatan 

ini sebagian besar siswa sangat antusias memperhatikan guru di depan kelas yang 

sedang memberikan apersepsi mengenai pantun anak yang akan dipelajari. Guru 

menuliskan sebuah pantun jenaka dengan cara membimbing siswa menemukan 

langkah membuat pantun tersebut. Guru meminta siswa menyebutkan benda-

benda di sekitarnya. Guru mengatakan bahwa membuat pantun lebih mudah dari 



317 

 

 
 

bagian isinya baru sampirannnya. Kemudian, guru membimbing siswa untuk 

menghitung jumlah bait, baris, kata, dan suku-kata. Guru juga membimbing siswa 

memahami sajak pantun dengan mengamati bunyi akhir setiap baris. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan eksplorasi, guru 

membagi siswa menjadi 8 kelompok diskusi dengan anggota masing-masing 4 

siswa. Semua siswa bersedia dibagi oleh guru. Kemudian guru membagikan 

media kartu warna, menjelaskan cara mengggunakan dan menjelaskan aturan 

pengurutan. Siswa sangat semangat ketika berlomba mengurutkan. Ketika 

meneriakkan nama kelompok setelah selesai mengurutkan, siswa terlihat sangat 

tertarik pada pembelajaran. Perwakilan beberapa kelompok tercepat membacakan 

hasil pengurutan dan siswa lain mendengarkan. 

Pada kegiatan elaborasi guru membagikan LKS dan dikerjakan dengan 

diskusi siswa. Sebagian besar siswa telah aktif berdiskusi dengan baik, berlomba 

menyelesaikan LKS. Perwakilan siswa tiap kelompok berani maju dengan cukup 

percaya diri. Siswa yang tidak maju juga aktif menanggapi hasil pembacaan 

kelompok yang maju. Jalannya diskusi dan demonstrasi sudah cukup baik dan 

kondusif. Hasil diskusi juga sudah cukup baik, sebagian besar kelompok telah 

menjawab dengan benar. 

Pada kegiatan konfirmasi, guru melengkapi jawaban siswa dengan 

pertanyaan terbimbing. Guru memantapkan pemahaman mengenai pengertian 

pantun jenaka, ciri-ciri pantun, maksud isi pantun dan pemakaian kata baku serta 

dekat dengan lingkungan siswa. Siswa aktif menjawab dengan baik . 

Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan dengan 

memberikan pujian bahwa pembelajaran sudah berlangsung semakin baik, 

meningkat dari pertemuan sebelumnya. guru memberikan pujian pada kelompok 

terbaik dan siswa yang berani aktif. Siswa mendengarkan penguatan guru dengan 

baik dan terlihat sangat senang dan semangat. Guru kemudian meminta siswa 

memberi tepuk tangan untuk pembelajaran yang sudah baik hari itu. 

Guru membimbing siswa menyimpulkan materi meliputi pengertian 

pantun jenaka, ciri-ciri, serta maksud isi pantun. Siswa mengikuti dengan baik. 

Kemudian, guru membagikan soal evaluasi dan menjelaskan aturan pengerjaan. 
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Guru juga mengawasi siswa agar mereka mengerjakan sendiri tanpa mencontek. 

Setelah selesai, guru meminta siswa mengumpulkan ke meja guru. Kemudian, 

guru memberi tugas siswa untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu pantun 

teka-teki dan memberi tugas untuk membuat sebuah pantun teka-teki. Guru 

memotivasi siswa untuk lebih baik lagi, rajin belajar. Guru mengucapkan salam 

dan siswa istirahat. 
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Pada Siklus Tiga 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Senin, 11 Maret 2013 

Waktu  : Pukul 09.00-10.45 WIB 

Hasil analisis catatan lapangan pada siklus ketiga diantaranya: 

1. Pada kegiatan prapembelajaran, guru mengecek kesiapan siswa dan media 

tetapi belum mengecek alat tulis kelas (spidol, penghapus); 

2. Pada kegiatan membuka pelajaran, guru telah menarik perhatian siswa namun 

belum memotivasi siswa. Guru telah memberikan apersepsi sesuai materi dan 

pemecahan masalah serta menyampaikan tujuan pembelajaran; 

3. Mayoritas siswa telah tertib ketika guru membagi kelompok diskusi; 

4. Mayoritas siswa telah berdiskusi dengan baik dalam mengurutkan kartu warna; 

5. Perwakilan kelompok telah berani membacakan hasil diskusi di depan kelas; 

6. Guru telah memberikan penguatan yang bervariasi; 

7. Guru membimbing pengerjaan evaluasi dengan baik; 

8. Guru telah menutup pelajaran dengan memberikan tugas dan info materi 

selanjutnya sebagai bahan belajar siswa. 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Pada Siklus Empat 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Jumat, 15 Maret 2013 

Waktu  : Pukul 09.00-10.45 WIB 

Kegiatan dimulai dengan siswa berbaris di depan kelas dengan bimbingan 

guru dan kolaborator sebelum bel berbunyi. Siswa memasuki kelas dengan 

berjabat tangan dengan guru dan kolaborator kemudian langsung mempersiapkan 

diri menerima pelajaran. Aktivitas mempersiapkan diri menerima pelajaran telah 

meningkat dari pertemuan sebelumnya. sebagian besar siswa telah menempati 

tempat duduknya dengan baik, menyiapkan buku dan alat tulis, dan sudah 

mengerjakan tugas. 

Kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan presensi oleh guru. Semua 

siswa hadir. Guru menanyakan kabar siswa hari itu dan memotivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran dengan baik karena pagi itu sudah pertemuan ke-4. Guru 

menanyakan tugas dan mengecek siswa yang tidak mengerjakan. Terdapat 

beberapa siswa belum mengerjakan, yaitu Rudy, Bembi, dan Tegar. Guru 

meminta siswa mengumpulkan hasil pengerjaan dan membacakan beberapa, guru 

memberikan pertanyaan pada siswa yang belum mengerjakan, meliputi jenis 

pantun yang dibaca, ciri-ciri pantun, dan maksud isi pantun. Ternyata memang 

mereka masih kesulitan. 

Guru melanjutkan kegiatan dengan meminta perwakilan 1 siswa tiap deret 

bangku untuk membacakan hasil dan siswa lain memperhatikan. Guru 

menanyakan jenis pantun dan maksud pantun yang dibacakan apakah sudah tepat, 

sesuai ciri-ciri dan petunjuk tugas. Hasilnya sudah cukup baik, pantun yang 

dibacakan mayoritas sudah benar. Kemudian, guru memberikan apersepsi dengan 

menulis sebuah pantun teka-teki di papan tulis dan meminta siswa 

memperhatikan. Guru meminta siswa membaca nyaring bersama-sama dan 
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menanyakan jenis dan maksud pantun tersebut. Siswa menjawab jenis pantun 

teka-teki. Guru bertanya apa arti pantun teka-teki. Ada siswa yang menjawab 

pantun teka-teki adalah pertanyaan, ada yang menjawab pantun teka-teki itu soal. 

Guru memberikan pujian bahwa jawaban siswa sudah benar. Guru membimbing 

siswa merangkai arti pantun teka-teki yaitu pantun yang memerlukan jawaban, 

biasanya berupa soal. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari 

itu yaitu mempelajari pantun teka-teki. 

Pada kegiatan eksplorasi, guru membimbing siswa menghitung jumlah 

bait, baris, kata, dan suku-kata serta menemukan sajak pantun. Siswa mengikuti 

dengan sangat baik karena mereka sudah terbiasa dengan kegiatan ini. Guru 

membentuk kelompok diskusi menjadi 8 kelompok dengan anggta tiap kelompok 

4 siswa. Guru membimbing siswa berkelompok dengan baik, duduk dengan rapi, 

memberi nama kelompok dan menunjuk ketua. Guru menanyakan apakah siswa 

masih ingat cara penggunaan media dan aturan diskusi. Siswa menjawab masih 

dan guru mempersilakan siswa berdiskusi. Siswa yang telah selesai seperti biasa 

meneriakkan nama kelompoknya. Siswa masih tetap semangat mengikuti kegiatan 

ini. Perwakilan siswa pada kelompok tercepat membacakan hasil di depan kelas 

dengan suara lantang. Siswa lain memperhatikan dan ketika ditanyakan guru 

apakah hasil diskusi mereka sama, ternyata siswa serentak menjawab sama. 

Guru melanjutkan kegiatan dengan menuliskan hasil pengurutan di papan 

tulis. Guru membagikan LKS dan menjelaskan aturan pengerjaan, membimbing 

pengisian data kelompok, dan mengawasi jalannya diskusi serta membimbing 

siswa yang kesulitan dengan berkeliling ke tiap kelompok. Kelompok yang telah 

selesai meneriakkan nama kelompoknya dan setelah semua selesai, guru 

menyuruh perwakilan kelompok tercepat membacakan hasil. Guru menanayakan 

pada tiap kelompok yang tidak maju secara bergantian mengenai jawaban yang 

dibacakan. Hasilnya sebagaian besar jawaban sama dan benar. 

Kegiatan dilanjutkan dengan guru memberikan penguatan. Guru 

mengucapkan terimakasih karena siswa telah belajar dengan baik dan tertib. Guru 

memberikan pujian pada kelompok tercepat dan siswa yang berani maju. Guru 

memberikan tepuk tangan bersama siswa. kemudian, guru membimbing siswa 
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menyimpulkan materi. Siswa mengikuti dengan baik dan antusias. Guru 

memberikan kesempatan bertanya, karena tidak ada yang bertanya kemudian guru 

memberi pertanyaan pada individu siswa, ternyata mereka sudah paham dan bisa 

menjawan dengan benar. Guru kemudian membagikan sal evaluasi dan 

menjelaskan aturan pengerjaan. Guru juga menjelaskan maksud soal. Setelah 

selesai, siswa mengumpulkan hasil ke meja guru. Guru memberikan motivasi 

pada siswa untuk terus rajin belajar dan memberi tugas untuk menulis 4 jenis 

pantun yang telah dipelajari. Guru memberikan reward untuk setiap siswa berupa 

pensil hias. Kemudian, guru meminta  siswa bersiap-siap pulang. Ketua kelas 

memimpin doa dan mengucapkan salam. Guru menjawab salam dan meminta 

siswa yang piket untuk piket sebelum pulang. 5 menit sebelum waktu habis siswa 

telah dipulangkan oleh guru. 
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Menulis Pantun Anak Melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media kartu Warna Pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

Pada Siklus Empat 

Ruang kelas : IVB 

Nama guru : Agus Hermawan 

Hari, tanggal : Jumat, 15 Maret 2013 

Waktu  : Pukul 09.00-10.45 WIB 

Hasil analisis catatan lapangan pada siklus empat yaitu: 

1. Pada kegiatan prapembelajaran, guru mengecek kesiapan siswa dan media 

tetapi belum mengecek alat tulis kelas (spidol, penghapus); 

2. Pada kegiatan membuka pelajaran, guru telah menarik perhatian siswa namun 

belum memotivasi siswa. Guru telah memberikan apersepsi sesuai materi dan 

pemecahan masalah serta menyampaikan tujuan pembelajaran; 

3. Mayoritas siswa telah tertib ketika guru membagi kelompok diskusi; 

4. Mayoritas siswa telah berdiskusi dengan baik dalam mengurutkan kartu warna; 

5. Perwakilan kelompok telah berani membacakan hasil diskusi di depan kelas; 

6. Mayoritas siswa telah berdiskusi dengan baik dalam mengerjakan LKS; 

7. Guru membimbing pengerjaan evaluasi dengan baik; 

8. Guru telah menutup pelajaran dengan memberikan tugas dan info materi 

selanjutnya sebagai bahan belajar siswa. 
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HASIL WAWANCARA KOLABORATOR 

Pada Pembelajaran Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Nama : Sugiyanto Prayitno, A.Ma. 

Hari/tanggal : Jumat, 15 Maret 2013 

Pukul : 11.10-11.30 WIB 

Tempat : Ruang Guru 

5. Bagaimana  pendapat  bapak dengan  pembelajaran menulis pantun anak 

melalui pendekatan kontektual dengan media kartu warna? 

 Jawab:  menurut saya, cara tersebut cukup bagus dan memunculkan variasi 

sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi pantun anak, 

pembelajaran tampak sangat menarik bagi siswa. Pendekatan kontekstual juga 

membuat siswa lebih mudah dalam menulis pantun anak sesuai pengalaman 

dan lingkungan mereka sebagai sumber belajar. Selain tu, media kartu yang 

berganti-ganti warna sesuai kegemaran siswa tentu membuat siswa sangat 

tertarik. Pengelolaan kelas yang cukup baik oleh guru menjadikan siswa lebih 

aktif dalam mengikuti setiap kegiatan dalam proses pembelajaran. 

6. Apakah  menurut  bapak pendekatan kontekstual cocok diterapkan pada 

kompetensi menulis pantun anak? 

 Jawab: saya kira cukup cocok, siswa tampak tertarik dan senang, terlihat dari 

antusias siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan skor menulis pantun 

siswa selalu meningkat dan hasilnya semua siswa mendapat skor di atas 

KKM pada pengambilan skor ke-4.  

7. Apakah  menurut  bapak cara tersebut  berhasil  meningkatkan  aktivitas  

siswa? 

 Jawab: ya, siswa terlihat sangat tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Mereka sangat menyukai media yang dipakai. Mereka juga menjadi lebih 

aktif karena harus berdiskusi dengan teman, bertanya, menghitung, 

berpendapat dan mereka akhirnya dibimbing membuat pantun dengan 

mengamati model, yaitu guru, siswa dan media kartu warna. Guru 

membimbing siswa cara membuat pantun. Siswa saling memperhatikan 

pantun yang dibuat. Media kartu warna membuat siswa dapat melihat 

langsung berbagai jenis pantun dengan menarik (warna). 

8. Bagaimana dengan perkembangan siswa yang termasuk pada kategori berat 

pak? 

Jawab: saya lihat, aktivitas beberapa dari mereka meningkat dengan positif. 

Kelihatannya hasil belajar mereka juga meningkat cukup bervariasi. Namun, 

beberapa siswa memang karakter kesehariannya selalu ribut dan beberapa 

juga pasif sehingga sulit dikondisikan. Secara umum, siswa dalam kategori 
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berat memang sangat sulit berkembang dengan adanya sifat dan sikap mereka 

yang seringkali menyimpang dan sulit dibimbing. 

 

Semarang, 15 Maret 2013 
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HASIL ANALISIS WAWANCARA KOLABORATOR 

Pada Pembelajaran Menulis Pantun Anak melalui Pendekatan Kontekstual 

dengan Media Kartu Warna pada Siswa Kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Berdasarkan hasil wawancara, kolaborator berpendapat bahwa pendekatan 

kontekstual dengan media kartu warna sangat cocok diterapkan dalam 

pembelajaran menulis pantun anak. Pendekatan kontekstual dapat memudahkan 

guru dalam merancang skenario pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

bagi siswa. Merangsang siswa untuk aktif dan membantu siswa memahami materi 

dengan menemukan sendiri (inkuiri). Media kartu warna membuat siswa menjadi 

lebih senang mengikuti pembelajaran, tertarik dan fokus mengikuti pembelajaran. 

Selanjutnya, skor menulis pantun anak siswa juga dapat meningkat secara 

signifikan dari skor prasiklus hingga skor siklus dua. Semua siswa memiliki skor 

siklus dua pertemuan kedua di atas KKM (60). Hal tersebut membuktikan bahwa 

pendekatan kontekstual dan media kartu warna dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa pada pembelajaran menulis pantun 

anak. 

Siswa dengan kategori subjek penelitian berat dalam kesehariannya 

memang seringkali melakukan tindakan menyimpang. Meskipun sudah dilakukan 

bimbingan oleh guru, siswa tersebut tetap saja sulit berkembang. Dua siswa 

berkarakter pasif dan 3 berkarakter suka mengganggu dan ribut di kelas. Hal 

tersebut mempengaruhi hasil penelitian ini dimana siswa dengan kategori berat 

tidak dapat berkembang secara signifikan. Hanya 2 siswa yang terlihat mengalami 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar dengan baik yaitu siswa yang tidak 

termasuk dalam karakter pasif dan ribut. 
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Contoh pantun anak suka –cita pada siklus satu: 
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Contoh pantun anak duka –cita pada siklus dua: 
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Contoh pantun anak jenaka pada siklus tiga: 
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Contoh pantun anak teka-teki pada siklus empat: 
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Kolaborator dan peneliti membimbing siswa berbaris. 

 
 

 
 

Guru meminta ketua kelas memimpin doa. 

 

Kolaborator mengamati guru ketika melakukan presensi. 

Lampiran  24 
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Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Siswa aktif menanggapi apersepsi yang diberikan guru. 

 

Siswa aktif berdiskusi mengurutkan kartu warna dengan bimbingan 

guru. guru. 
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Siswa aktif berdiskusi mengurutkan media kartu 

warna. 

   Siswa membacakan hasil pengurutan dengan bimbingan 

guru. 

Guru menuliskan hasil pengurutan di papan tulis 

(konfirmasi). 
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Siswa aktif mendiskusikan lembar kerja siswa (LKS). 

Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi LKS. 

Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi LKS. 
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Guru melakukan konfirmasi dengan bertanya pada 

siswa. 

Keaktivan siswa ketika penyimpulan materi. 

Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya. 
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Guru membagikan soal evaluasi sekaligus menjelaskan aturan. 

Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan pengawasan 

guru. 

Guru memberikan pengarahan materi selanjutnya dan memberi 

tugas. 
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SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN KKM KELAS IVB 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 

 

 


