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ABSTRAK 
 

Kusuma, Indra Pradana. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun 

 Melalui Model Pembelajaran Think Pair Share Berbantuan Media 

 Powerpoint Siswa Kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. Skripsi, 

 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. 

 Pembimbing I Drs. Isa Ansori, M.Pd. dan Pembimbing II Nugraheti 

 Sismulyasih Sb, S.Pd., M.Pd. 187 halaman. 

 

Ruang lingkup pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup empat aspek 

penting yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan 

menulis sebagai salah satu empat keterampilan berbahasa mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang digunakan dalam komunikasi secara tidak langsung 

(Wagiran, 2009:12). 

Pengamatan pembelajaran di kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 pada 

pembelajaran menulis pantun menunjukkan siswa kurang antusias dan belum 

berperan aktif. Dari 40 siswa, data hasil belajar menunjukkan 25 siswa (62%) belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 70. 

Alternatif tindakan untuk mengatasi masalah ini adalah melaksanakan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun kelas IV 

SDN Karanganyar 02 ?. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD 

Negeri Karanganyar 02. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 3 siklus, setiap siklus 

dilaksanakan dalam 1 pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 

Negeri Karanganyar 02. Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif dan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan nontes. 

Hasil penelitian ini adalah aktivitas siswa siklus I memperoleh rata-rata skor 

16,67 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh rata-rata skor 21,15 dengan 

kriteria baik, dan siklus III memperoleh rata-rata skor 26,00 dengan kriteria baik. 

Hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun siklus I memperoleh rata-rata 

skor 69,87 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh rata-rata skor 75,75 dengan 

kriteria baik, dan siklus III memperoleh rata-rata skor 80,87 dengan kriteria baik. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun kelas IV 

SD Negeri Karanganyar 02. Saran dari peneliti adalah model pembelajaran Think 

Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat dijadikan acuan bagi pendidik ketika 

melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran menulis pantun. 

 

Kata kunci : keterampilan menulis pantun, Think Pair Share, Powerpoint. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar 

kompetensi Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, keterampilan berbahasa, 

dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini 

merupakan dasar bagi peserta didik memahami dan merespon situasi lokal, 

regional, nasional dan global. 

Berkaitan dengan standar kompetensi tersebut, bahasa memiliki peran 

sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik, dan 

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya dan budaya orang lain. Dengan berbahasa siswa dapat 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif yang ada 

dalam dirinya. Tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia adalah untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 
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dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia (Depdiknas, 2006). 

Ruang lingkup pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup empat aspek 

penting yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan 

menulis sebagai salah satu empat keterampilan berbahasa mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang digunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. 

Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui 

proses belajar dan berlatih. Berdasarkan sifatnya, menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif dan reseptif. Dalam kegiatan menulis, 

penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, kosa-kata, struktur kalimat, 

pengembangan paragraf dan logika berbahasa (Wagiran, 2009:12). 

Tarigan (2011:3) menyatakan bahwa sastra adalah pelukisan kehidupan 

dan pikiran imajinatif ke dalam bentuk dan struktur bahasa. Berkaitan dengan hal 

tersebut Berdianti (2008:6) menjelaskan sastra Indonesia yang kita kenal dapat 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu sastra lama dan sastra baru. Sastra lama adalah 

sastra yang diciptakan sebelum abad ke-20, sedangkan sastra baru atau sastra 

modern adalah sastra yang lahir setelah abad ke-20. Sastra lama disebut juga 

sastra tradisional oleh Umar Yunus, menurutnya sastra tradisional ini merupakan 

sastra yang belum pernah mendapat pengaruh dari barat, sastra baru baru atau 

sastra modern sudah mendapat pengaruh dari barat. Puisi merupakan salah satu 

bentuk karya sastra, selain puisi terdapat macam-macam karya sastra lain. Karya 

sastra tersebut antara lain prosa dan drama. Puisi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 
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puisi lama (sebelum abad 20) dan puisi baru (sesudah abad 20). Puisi lama terdiri 

atas beberapa bentuk, yaitu pantun, karmina, syair, gurindam, seloka dan talibun. 

Akan tetapi pada penelitian ini yang akan dikaji lebih mendalam adalah tentang 

pantun. 

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal 

dalam bahasa-bahasa Nusantara. Perkataan pantun berarti ibarat, seperti, umpama, 

laksana. Pantun termasuk puisi asli Indonesia. Pantun sangat populer di kalangan 

masyarakat karena digemari orang. Bentuk yang sama dengan pantun terdapat 

pula dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Pantun dapat dipergunakan untuk 

menyatakan segala macam perasaan atau curahan hati baik untuk perasaan senang, 

sedih, cinta, benci dan dapat juga dipergunakan untuk anak-anak, pemuda maupun 

orang tua (Natia, 2005:72-73). Dalam menulis sebuah pantun, seorang penulis 

harus mampu mengembangkan imajinasi dan idenya. Seorang penulis harus 

terampil dan peka terhadap keadaan sekitar, karena dengan melihat keadaan 

sekitar penulis bisa mengoptimalkan imajinasi dan ide yang dimiliki. 

Hamalik (2010:170) menyatakan bahwa siswa adalah suatu organisme 

yang hidup, didalam dirinya beraneka ragam kemungkinan dan potensi yang 

hidup yang sedang berkembang. Di dalam dirinya terdapat prinsip aktif, keinginan 

untuk berbuat dan bekerja sendiri. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di kelas IV 

SD Negeri Karanganyar 02 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, banyak 

masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Siswa belum 

berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa merasa kesulitan 

dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu pembelajaran 
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yang dilakukan masih konvensional dan kurang mengoptimalkan penggunaan 

media pembelajaran. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pendapat Hamalik bahwa 

siswa itu mempunyai prinsip aktif, keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri. 

Keadaan ini mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan 

ide dan hasil pemikirannya pada pembelajaran Bahasa Indonesia terutama dalam 

bentuk tulisan. Sehingga yang terjadi siswa tidak mampu mengembangkan potensi 

yang ada dalam dirinya. 

Pengamatan pembelajaran di kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 pada 

keterampilan menulis pantun menunjukkan bahwa siswa kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dan belum memiliki kesadaran untuk ikut aktif berperan 

serta dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu siswa belum mampu 

mengembangkan daya imajinasinya secara optimal sehingga sulit untuk 

mengungkapkan idenya dalam menulis pantun. Ketika pelaksanaan pembelajaran 

siswa merasa bosan, kurang antusias dan tidak memperhatikan. Hal ini karena 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan belum menggunakan model 

pembelajaran inovatif, dan kurangnya penggunaan media yang menarik bagi 

siswa ketika melaksanakan pembelajaran.  

Keadaan tersebut diperkuat oleh hasil analisis terhadap nilai evaluasi pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 pada 

materi menulis pantun menunjukkan belum tercapainya kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 70. Dari 40 siswa, ada 25 siswa (62%) 

yang belum mencapai KKM. Sementara yang mencapai ketuntasan hanya 15 

siswa (38%). Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 85 dan nilai terendah 
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adalah 45. Dengan melihat data hasil observasi dan nilai evaluasi dalam aspek 

menulis, perlu segera dilakukan perbaikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya pada keterampilan menulis pantun. Sehingga aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02 meningkat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bersama kolaborator 

berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun di kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, keterlibatan siswa pada pembelajaran, serta menghidupkan suasana 

selama proses pembelajaran yang ditandai dengan siswa aktif, kreatif dan 

menyenangkan. Untuk tercapainya pembelajaran yang demikian perlu dilakukan 

suatu tindakan yang dapat membuat siswa lebih berpikir kreatif. Maka penulis 

akan menggunakan suatu model pembelajaran yang diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis 

pantun melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share yang 

berbantuan media Powerpoint. 

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share diharapkan 

siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis pantun, menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan, serta dapat melatih siswa untuk menyelesaikan 

masalah. Suprijono (2012:91) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share, sesuai dengan namanya “Thinking” pembelajaran ini di awali 

dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk 
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dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada mereka 

memikirkan jawabanya. Selanjutnya “Pairing” pada tahap ini guru meminta 

peserta didik untuk berpasang-pasangan, selanjutnya memberi kesempatan kepada 

pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Pada kegiatan diskusi diharapkan dapat 

memperdalam makna terhadap jawaban yang telah dipikirkanya melalui 

intersubjektif (mengungkapkan jawaban masing-masing individu) dengan 

pasanganya. Kemudian hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas, 

tahap ini dikenal dengan “Sharing”. Dalam tahap ini diharapkan terjadi tanya 

jawab yang mendorong pengontruksian pengetahuan secara integratif, dan peserta 

didik dapat menemukan struktur pengetahuan yang dipelajarinya. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara 

pesan dalam proses belajar mengajar dari sumber informasi kepada penerima 

informasi sehingga terjadi proses belajar yang kondusif (Sufanti, 2010:62). Media 

pembelajaran dapat membantu dalam penyampaian materi kepada peserta didik, 

salah satu contoh media pembelajaran yang sekarang banyak digunakan adalah 

media pembelajaran yang berbasis multimedia. Contoh media pembelajaran 

berbasis multimedia adalah Microsoft Powerpoint. 

Powerpoint merupakan media presentasi untuk menyampaikan pesan/ 

materi yang dikemas dalam sebuah progam komputer dan disajikan melalui 

perangkat alat saji/ proyektor. Pesan/ materi yang dikemas bisa berupa teks, 

gambar, animasi dan vidio yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh 

(Daryanto, 2010:67). Media Powerpoint disini hanya digunakan sebagai 

perangkat/ alat yang membantu dalam menyampaikan materi pelajaran. Dengan 
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menggunakan Powerpoint diharapkan siswa lebih mudah menerima materi yang 

di ajarkan oleh guru. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint di kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 diharapkan 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan 

menulis pantun. Selain itu siswa mampu berpikir secara cepat, berpikir kreatif, 

dan dapat mengemukakan ide serta gagasanya. Pembelajaran yang dilakukan juga 

akan terasa menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Pantun Melalui Model Pembelajaran Think Pair Share Berbantuan Media 

Powerpoint Siswa Kelas IV SD Negeri Karanganyar 02”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis pantun melalui 

model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas 

IV SD Negeri Karanganyar 02 ? 

Masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Apakah model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun di 

kelas IV SDN Karanganyar 02 ? 
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2) Apakah model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun di 

kelas IV SDN Karanganyar 02 ? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang 

dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan dalam keterampilan menulis pantun 

adalah dengan melaksanakan tahapan tindakan model pembelajaran Think Pair 

Share berbantuan media Powerpoint. Adapun langkah-langkah pembelajaran 

Think Pair Share berbantuan media Powerpoint adalah sebagai berikut : 

1) Meyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan berupa Powerpoint. 

2) Melalui Powerpoint guru menyampaikan topik inti materi, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai tentang menulis pantun. 

3) Guru menyampaikan dan menjelaskan materi pelajaran tentang pantun, yaitu 

pengertian pantun, ciri-ciri pantun dan menulis pantun melalui media 

Powerpoint. 

4) Guru memberikan beberapa contoh pantun kepada siswa melalui Powerpoint. 

5) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk belajar membuat dan menulis 

pantun sendiri sesuai dengan topik materi yang guru sampaikan. 

6) Siswa diminta untuk berpikir (Think) tentang topik materi atau permasalahan 

yang disampaikan guru secara individual, dibantu oleh guru dengan 

memberikan pancingan pertanyaan. 

7) Siswa diminta berapasangan (Pair) dengan teman sebelahnya atau 

membentuk kelompok yang beranggotakan 2 orang.  
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8) Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya tadi. 

9) Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok pasangan mengemukakan 

hasil diskusinya untuk berbagi jawaban (Share) dengan seluruh siswa dalam 

kelas tersebut. 

10) Berawal dari kegiatan tersebut guru mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa. 

11) Guru memberi kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

12) Penutup. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

menulis pantun siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun melalui 

model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa 

kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun melalui 

model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa 

kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khusunya pada dunia pendidikan 

tentang model pembelajaran inovatif. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat Bagi Siswa 

Model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya pikir, 

imajinasi dan kreativitas siswa untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Selain itu 

dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya dalam menulis pantun. 

1.4.2.2 Manfaat Bagi Guru 

Guru menjadi lebih kreatif dalam malaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif yang paling tepat dan sesuai 

dengan materi ajar serta kebutuhan siswanya, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. 

1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah 

Memberi masukan atau sumbangan pikiran kepada sekolah untuk proses 

perbaikan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Selain itu memberikan masukan kepada sekolah untuk lebih memanfaatkan 

fasilitas yang ada, misalnya penggunaan media belajar ketika melaksanakan 

pembelajaran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Bahasa 

2.1.1.1 Pengertian Bahasa 

Bahasa dan manusia memang tidak dapat dipisahkan, bahasa merupakan 

sarana komunikasi yang penting bagi manusia, dengan menggunakan bahasa 

manusia dapat bersosialisasi antara manusia satu dengan yang lain. Menurut 

Depdiknas (2005:3) bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasan 

manusia secara teratur, yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. 

Santosa (2009:1.2-1.6) bahasa merupakan alat komunikasi yang 

mengandung beberapa sifat yakni, sistematik, mana suka, ujar, manusiawi dan 

komunikatif. Kita semua menyadari bahwa bahasa itu penting bagi kehidupan. 

Melalui bahasa kita dapat menyampaikan keinginan, pendapat dan perasaan kita. 

Dengan bahasa kita dapat memahami dan mengetahui apa yang terjadi di dunia 

dan lingkungan sekitar kita. Bahasa bukanlah suatu bakat yang dimiliki oleh 

sebagian orang saja, tetapi setiap orang memiliki kemampuan berbahasa. Bahasa 

sebagai alat komunikasi memiliki empat macam fungsi yaitu : 

1) Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar 

anggota keluarga atupun anggota-anggota masyarakat. 
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2) Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, 

emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. 

3) Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan 

diri dengan masyarakat. 

4) Fungsi kontrol sosisal, yaitu berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan 

pendapat orang lain. 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yang saling 

mempengaruhi satu sama lain yaitu keterampilan menyimak (listening skills), 

keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading skills) 

dan keterampilan menulis (writing skills). Setiap keterampilan itu erat pula 

berhubungan dengan proses-proses yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang 

mencerminkan pikiranya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah 

dan jelas pula jalan pikiranya (Tarigan, 2008:1). 

Pemerolehan keempat keterampilan berbahasa melalui urutan yang teratur. 

Mula-mula, sejak kecil kita belajar menyimak kemudian disusul dengan berbicara. 

Baru pada waktu sekolah kita belajar membaca dan menulis. Keterampilan 

membaca dan menulis diperoleh secara sengaja melalui proses belajar. Oleh 

karena itu sering disebut dengan keterampilan berbahasa yang literer. Kedua 

keterampilan berbahasa tersebut digunakan dalam komunikasi tertulis secara tidak 

langsung (Wagiran, 2009:11). 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bahasa adalah 

alat komunikasi yang digunakan sebagai sarana interaksi dengan seseorang untuk 

menyampaikan keinginan, pendapat dan perasaan. Bahasa juga dapat digunakan 
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sebagai suatu alat untuk memberi atau memperoleh informasi, alat ekspresi diri, 

alat adaptasi dan integrasi serta sebagai alat kontrol sosial. 

2.1.1.2 Bahasa Indonesia di SD 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menyatakan bahwa 

standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk 

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

standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia ini diharapkan: 

1) Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, 

kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap 

hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri. 

2) Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa 

peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber 

belajar. 

3) Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta 

didiknya. 

4) Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan 

program kebahasaan daan kesastraan di sekolah. 
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5) Sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang 

tersedia. 

6) Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional (Depdiknas, 2006). 

Santosa (2009:3.21) menyatakan pembelajaran kebahasaaan di SD 

sebenarnya belum diberikan secara khusus seperti di SLTP, tetapi hanya disajikan 

melalui konteks kebahasaan. Maksudnya, kebahasaan dapat disajikan melalui 

aspek membaca, pengucapan lafal yang benar, intonasi kalimat dan lain-lain. 

Berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di SD, 

Wagiran (2009:11) menyatakan keterampilan berbahasa memiliki empat 

komponen yang saling mempengaruhi. Keempat komponen tersebut adalah 

menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca (reading) dan menulis 

(writing). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa mempunyai 

empat aspek keterampilan. Begitu juga pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SD mempunyai empat aspek keterampilan yang saling terkait dan saling 

mempengaruhi yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis. 
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2.1.2 Hakikat Menulis 

2.1.2.1 Pengertian Menulis 

Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

menghasilkan sebuah tulisan. Sebenarnya kegiatan menulis yang menghasilkan 

sebuah tulisan sering kita lakukan, misalnya mencatat pesan maupun menulis 

memo untuk teman. Akan tetapi menulis yang akan dibicarakan dalam kegiatan 

ini lebih luas pengertianya daripada sekedar melakukan perbuatan atau 

menghasilkan tulisan (Santosa, 2009:6.14). 

Menurut Rofi‟uddin (2002:184) menulis juga dapat dipandang sebagai 

proses. Dalam menulis seorang akan menulis bagian-bagianya, kemudian berhenti 

dan membaca untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, merevisi atau 

mengganti yang telah ditulisnya dan merencanakan kembali bagian-bagian 

karangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan 

suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang secara bertahap sesuai dengan 

hasil pemikiranya dan dituangkan dalam sebuah hasil berupa tulisan. 

2.1.2.2 Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan 

secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Berdasarkan 

sifatnya, menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan 

reseptif. Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, 
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kosa-kata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa 

(Wagiran, 2009:12). 

Berkaitan dengan uraian diatas, Tarigan (2008:9) berpendapat bahwa 

keterampilan menulis itu tidak datang dengan sendirinya. Hal ini menuntut latihan 

yang cukup dan teratur serta pendidikan yang terprogram. Biasanya program-

program dalam bahasa tulis direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut : 

1) Membantu para siswa memahami bagaimana caranya ekspresi tulis dapat 

melayani mereka, dengan jalan menciptakan situasi-situasi di dalam kelas 

yang jelas memerlukan karya tulis dan kegiatan penulis. 

2) Mendorong para siswa mengekspresikan diri mereka secara bebas dalam 

tulisan. 

3) Mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi dalam 

ekspresi tulis. 

4) Mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan cara 

membantu para siswa menulis sejumlah maksud dengan sejumlah cara 

dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara bebas. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan keterampilan menulis 

adalah suatu keterampilan berbahasa yang dimilki seseorang dan diperoleh 

melalui sebuah proses latihan, belajar dan berlatih. 

2.1.2.3 Macam-macam Menulis 

Pada pembelajaran menulis dibedakan menjadi dua macam kegiatan yaitu 

menulis fiksi dan menulis nonfiksi. Menulis yang akan dibahas dalam kegiatan ini 

adalah menulis fiksi. Menulis fiksi pada hakikatnya menulis kreatif, yaitu menulis 
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dengan maksud mengungkapkan perasaan atau emosi, misalnya menulis puisi, 

cerpen dan drama. Tetapi puisi, cerpen dan drama yang akan dibahas dalam 

kegiatan ini adalah bentuk-bentuk sastra yang sederhana, yang dapat dijadikan 

sebagai wadah pengungkapan perasaan atau emosi siswa SD, yang biasa disebut 

puisi, cerpan dan drama anak-anak (Mulyati, 2006:6.3). 

Dalam hal ini menulis fiksi dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) 

menulis puisi, (2) menulis cerpen dan (3) menulis drama. Pada kegiatan menulis 

yang dilakukan lebih dikhususkan ke dalam menulis pantun, karena pantun 

termasuk kedalam jenis karya sastra puisi lama. Jadi menulis pantun yang akan 

dilakukan adalah yang sederhana, disesuaikan dengan karakteristik pada anak SD. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan menulis 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menulis fiksi dan nonfiksi. Menulis fiksi 

meliputi menulis puisi, cerpen dan drama. Sementara menulis nonfiksi meliputi 

menulis surat, menulis karangan, serta menulis cerita mengenai pengalaman 

pribadi maupun orang lain.  

2.1.3 Pengertian Sastra 

Tarigan (2011:3) menyatakan bahwa sastra adalah pelukisan kehidupan 

dan pikiran imajinatif ke dalam bentuk dan struktur bahasa. Berkaitan dengan hal 

tersebut Berdianti (2008:6) menjelaskan sastra Indonesia yang kita kenal dapat 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu sastra lama dan sastra baru. Sastra lama adalah 

sastra yang diciptakan sebelum abad ke-20, sedangkan sastra baru atau sastra 

modern adalah sastra yang lahir setelah abad ke-20. Sastra lama disebut juga 

sastra tradisional oleh Umar Yunus, menurutnya sastra tradisional ini merupakan 
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sastra yang belum pernah mendapat pengaruh dari barat, sastra baru baru atau 

sastra modern sudah mendapat pengaruh dari barat. Puisi merupakan salah satu 

bentuk karya sastra, selain puisi terdapat macam-macam karya sastra lain. Karya 

sastra tersebut antara lain prosa dan drama. 

Asrifin (2008:8) menyatakan bila dilihat dari bentuknya, karangan sastra 

dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1) Prosa 

Prosa adalah karangan bebas. Artinya karangan ini dalam penulisanya tidak 

terikat oleh aturan-aturan penulisan tertentu. Macam-macam karangan prosa 

seperti novel, cerpen dan roman. 

2) Puisi 

Puisi adalah karangan sastra yang terikat. Artinya dalam penulisanya terikat 

oleh aturan-aturan penulisan, seperti banyaknya larik dalam satu bait, irama, 

persajakan akhir dan seterusnya. Puisi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu puisi 

lama (sebelum abad 20) dan puisi baru (sesudah abad 20). Puisi lama terdiri 

atas beberapa bentuk, yaitu pantun, karmina, syair, gurindam, seloka dan 

talibun. 

3) Drama 

Drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan diatas 

pentas, disaksikan oleh orang banyak, dengan media percakapan, gerak dan 

laku yang didasarkan pada naskah tertulis. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sastra dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu sastra lama (sebelum abad 20) dan sastra baru (sesudah abad 20). 

Selain itu sastra menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu prosa, puisi 

dan drama. 

2.1.4 Hakikat Pantun 

2.1.3.1 Pengertian Pantun 

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal 

dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa 

Minangkabau yang berarti "petuntun". Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai 

parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan dan dalam bahasa Batak 

dikenal sebagai umpasa (uppasa). Menurut Rizal (2010:12) pantun merupakan 

puisi asli anak negeri Indonesia dan bangsa-bangsa serumpun Melayu 

(Nusantara), milik budaya bangsa. Pantun (puisi lama) adalah benar-benar berasal 

dari kesusastraan anak negeri sendiri. Hampir di seluruh daerah di Indonesia dan 

di Tanah Rumpun Melayu terdapat hasil kesusastraan berbentuk puisi yang 

mempunyai struktur dan persyaratan seperti pantun. 

Natia (2005:72) menyatakan bahwa perkataan pantun berarti ibarat, 

seperti, umpama, laksana. Pantun termasuk puisi asli Indonesia. Pantun sangat 

populer di kalangan masyarakat karena digemari orang. Bentuk yang sama dengan 

pantun terdapat pula dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Umumnya pantun 

merupakan sajak percintaan yang sering dibacakan pada waktu perayaan 

pernikahan. Bentuknya terdiri dari empat baris. Kedua baris pertama disebut 

sampiran, yang memuat perumpamaan, ibarat, atau suatu ucapan yang tidak 
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bermakna. Sampiran berfungsi senagai penyelaras rima. Sementara itu kedua baris 

terakhir merupakan isinya yang mungkin didalamnya berupa nasihat, berisi 

kerinduan,sindiran, teka-teki, ataupun guyonan (Kosasih, 2012:15). 

2.1.3.2 Ciri-ciri Pantun 

Menurut Natia (2005:72) ada beberapa syarat yang mengikat pantun, ada 4 

syarat atau ciri-ciri pantun yaitu : 

1) Setiap bait terdiri dari empat baris 

2) Setiap baris terdiri dari empat patah kata atau delapan sampai dua belas suku 

kata 

3) Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat 

sebagai isi 

4) Bersajak  a - b - a - b 

2.1.3.3 Jenis Pantun Berdasarkan Isinya 

Di Indonesia pantun (puisi lama) adalah bagian dari pelajaran Bahasa 

Indonesia, termasuk kelompok kesusastraan yang di pelajari di sekolah. Pantun 

yang bersajak (a-a) (a-a) adalah bentuk pantun yang berubah penampilan menjadi 

syair, ini adalah pengaruh Arab. Sedangkan puisi modern atau puisi bebas adalah 

bersajak bebas dan tidak terkait bunyi, ini adalah pengaruh perkembangan zaman 

dan pengaruh Eropa, sedangkan pantun adalah puisi anak negeri bangsa-bangsa 

rumpun melayu. Puisi bersajakkan (a-b) (a-b) yang mana terdiri dari empat baris, 

dua baris pertama merupakan sampiran atau bayangan, dan dua baris terakhir 

sebagai isi pantun atau maksud. Sampiran memilki fungsi estetik untuk 

mengantarkan isi/ makna/ maksud (Rizal, 2010:12-13). 
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Pantun dapat dipergunakan untuk menyatakan segala macam perasaan atau 

curahan hati baik untuk perasaan senang, sedih, cinta, benci dan dapat juga 

dipergunakan untuk anak-anak, pemuda maupun orang tua (Natia, 2005:72-73). 

Itulah sebabnya berdasarkan isinya pantun dibagi atas : (1) pantun kanak-kanak, 

(2) pantun muda, (3) pantun orang tua, (4) pantun teka-teki, dan (5) pantun 

jenaka. 

2.1.3.4 Contoh Pantun 

Berikut adalah contoh-contoh pantun nasihat : 

Satu dua tiga empat 

Itulah hitungan angka 

Jangan engkau tinggalkan sholat 

Jika tidak ingin masuk neraka 

Pagi-pagi pergi ke pasar 

Jangan lupa membeli baju 

Kalau engkau ingin pintar 

Rajinlah membaca buku 

Orang cina namanya Ahong 

Pergi ke sungai untuk mencuci 

Jangan suka berkata bohong 

Nanti teman akan membenci 
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Disini gunung disana gunung 

Dimana-mana banyak gunung 

Membuat pantun jangan bingung 

Yang penting isi dan sampiran nyambung 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pantun adalah salah satu jenis puisi lama 

asli dari Indonesia yang terikat oleh beberapa syarat, yaitu setiap bait terdiri dari 

empat baris, setiap baris terdiri dari empat patah kata atau delapan sampai dua 

belas suku kata, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan 

keempat sebagai isi serta bersajak a-b-a-b. Pantun dapat juga dipergunakan 

sebagai hiburan, nasehat dan sindiran. Karena melalui pantun kita dapat 

menyatakan segala macam perasaan atau curahan hati baik untuk perasaan senang, 

sedih, cinta dan benci. 

2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa (studend oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang di 

temukan guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan 

orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain (Isjoni, 2011:23). 

Model pembelajara ini telah terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai mata 

pelajaran dan berbagai usia. Melalui pembelajaran kooperatif diharapkan siswa 

dapat aktif dan ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Hamdani (2010:31) 

menyebutkan beberapa ciri pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 
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1) Setiap anggota memiliki peran. 

2) Terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa. 

3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya. 

4) Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal 

kelompok. 

5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Slavin (dalam Sufanti 2010:50) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa 

bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama 

lainya dalam mempelajari materi pelajaran. Walaupun prinsip dasar pembelajaran 

kooperatif tidak berubah, terdapat beberapa variasi dari model tersebut. 

Setidaknya terdapat empat pendekatan yang seharusnya merupakan bagian dari 

kumpulan strategi guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif. Yaitu 

STAD, JIGSAW, Investigasi Kelompok (Teams Games Turnaments atau TGT), 

dan pendekatan struktural yang meliputi Think Pair Share (TPS) dan Numbered 

Head Together (NHT) (Trianto, 2011:49). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, artinya dalam 

kegiatan belajar mengajar siswa di tuntut untuk berperan aktif dan ikut 

berpartisipasi dalam sebuah kelompok diskusi. Siswa juga dituntut untuk saling 

berinteraksi, saling bertukar pendapat dan dapat bertanggung jawab atas cara 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. Karena dalam pembelajaran 
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kooperatif seorang siswa dilatih untuk belajar mandiri agar dapat menggali serta 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dimana dalam pembelajaran 

kooperatif tugas seorang guru hanyalah sebagai fasilitator serta memotivasi siswa. 

Pembelajaran kooperatif juga terbagi kedalam beberapa variasi diantaranya 

STAD, JIGSAW, Investigasi Kelompok (Teams Games Turnaments atau TGT), 

Think Pair Share (TPS) dan Numbered Head Together (NHT). 

2.1.6 Model Pembelajaran Think Pair Share 

Frank Lyman (dalam Trianto 2011:61) menyatakan bahwa Think Pair 

Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola 

diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan 

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang 

digunakan dalam Think Pair Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu 

berpikir, untuk merespon dan saling membantu. 

Sesuai dengan namanya “Thinking” pembelajaran ini di awali dengan 

guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan 

oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada mereka memikirkan 

jawabanya. Selanjutnya “Pairing” pada tahap ini guru meminta peserta didik 

untuk berpasang-pasangan, kemudian memberi kesempatan kepada pasangan-

pasangan itu untuk berdiskusi. Pada kegiatan diskusi diharapkan dapat 

memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkanya melalui intersubjektif 

(mengungkapkan jawaban masing-masing individu) dengan pasanganya. Hasilnya 

dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas, tahap ini dikenal dengan “Sharing”. 

Dengan berbagi jawaban (share) diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong 
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pengontruksian pengetahuan secara integratif. Peserta didik dapat menemukan 

struktur pengetahuan yang dipelajarinya (Suprijono, 2012:91). 

Menurut Frank Lyman (dalam Riyanto 2010:275) menyebutkan langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan topik inti materi dan kompetensi yang ingi dicapai. 

2) Siswa diminta untuk berpikir tentang topik materi atau permasalahan yang 

disampaikan guru secara individual. 

3) Siswa diminta berapsangan dengan teman sebelahnya (kelompok 2 orang) 

dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya tadi. 

4) Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok pasangan mengemukakan 

hasil diskusinya untuk berbagi jawaban (share) dengan seluruh siswa dikelas. 

5) Berawal dari kegiatan tersebut guru mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa. 

6) Guru memberi kesimpulan. 

7) Penutup. 

Lie (2004:46) menyebutkan kelebihan serta kelemahan mengenai 

kelompok berpasangan atau model pembelajaran Think Pair Share. 

Kelebihan kelompok berpasangan adalah : 

1) Meningkatkan partisipasi 

2) Cocok untuk tugas sederhana 

3) Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota 

kelompok 
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4) Interaksi lebih mudah 

5) Lebih mudah dan cepat membentuknya 

Kelemahan kelompok berpasangan adalah : 

1) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor 

2) Lebih sedikit ide yang muncul 

3) Jika ada perselisihan tidak ada penengah 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu jenis model pembelajaran 

kooperatif yang dugunakan untuk membuat variasi atau menciptakan suasana 

belajar yang baru dalam sebuah kelas. Dalam pembelajaran Think Pair Share 

dibagi menjadi tiga langkah kerja siswa, yang pertama (Think) yaitu berpikir, 

yang kedua (Pair) yaitu berpasangan dan yang ketiga (Share) yaitu berbagi. 

2.1.7 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yang adalah jamak dari medium 

batasan mengenai media sangat luas, namun kita membatasi pada media 

pendidikan, yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan 

pembelajaran (Daryanto, 2010:5). Sejalan dengan hal tersebut Criticos (dalam 

Daryanto 2010:4-5) menyatakan bahwa media merupakan salah satu komponen 

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. 

Menurut Sufanti (2010:62) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat menjadi perantara pesan dalam proses belajar mengajar dari sumber 

informasi kepada penerima informasi sehingga terjadi proses belajar yang 

kondusif. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem 
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pembelajaran (Daryanto, 2010:7). Sementara Munadi (dalam Sufanti 2010:64) 

menyebutkan fungsi media pembelajaran yaitu : 

1) Media pembelajaran sebagai sumber belajar 

2) Fungsi semantik 

3) Fungsi manipulatif 

4) Fungsi psikologis 

5) Fungsi sosio-kultural 

Kemp dan Dayton (dalam Yamin 2007:200-203) mengidentifikasi manfaat 

media dalam pembelajaran, yaitu : 

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik 

3) Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif 

4) Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi 

5) Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan 

6) Proses belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja 

7) Sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar 

itu sendiri dapat ditingkatkan 

8) peran guru dapat berunah ke arah yang lebih positif dan produktif 

Saat ini pengembangan dan penggunaan progam presentasi multimedia 

telah berkembang pesat. Banyak jenis perangkat lunak (software) yang dapat 

digunakan untuk membuat media presentasi. Diantara sekian banyak jenis 

software tersebut, salah satu yang bisa digunakan dikalangan pendidik khususnya 



28 
 

 
 

guru adalah Microsoft Powerpoint yang dikeluarkan oleh perusahaan software 

Microsoft (Daryanto, 2010:158). 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana/ alat/ perangkat yang digunakan dalam membantu 

proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik, agar mempermudah siswa 

dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan. Media pembelajaran juga 

sebagai sumber informasi bagi siswa dalam memahami suatu materi pelajaran, 

dengan menggunakan media pembelajaran kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan akan menjadi lebih menarik dan interaktif. 

2.1.8 Media Powerpoint 

Arti multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini adalah berbagai 

macam kombinasi grafik, teks, suara, vidio dan anmiasi. Penngabungan ini 

merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, 

pesan atau isi pelajaran. Informasi yang disampaikan melalui multimedia ini 

berbentuk dokumen yang hidup, dapat dilihat dilayar monitor atau ketika 

diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead proyektor, dan dapat didengar 

suaranya, dilihat gerakanya yaitu vidio atau animasi (Arsyad, 2011:171-172). 

E-learning merupakan media dan proses pendidikan yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi elektronika saat ini. Dalam konteks ini yang di maksud 

dengan elektronik adalah pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. 

Dalam penelitian tersebut para peserta dilatih bagaimana cara menggunakan 

program aplikasi, baik yang berbasis pengolah kata (Microsoft Word), program 

aplikasi berbasis angka/ Spreadsheet (Microsoft Exel), program aplikasi pengolah 



29 
 

 
 

data (Microsoft Acces), program aplikasi multimedia (Powerpoint) dan pembuatan 

situs Blog. 

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat yang 

dipicu oleh temuan dalam bidang rekayasa material mikroelektronika. Fenomena 

seperi itu sudah barang tentu merupakan hal yang sangat menguntungkan dan 

harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna mendukung segala tugas dan 

kewajiban sehari-hari. Contoh nyata dari perkembangan teknologi ini adalah 

dengan pembuatan media pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi 

Microsoft Powerpoint. Program ini memilki kemampuan yang sangat baik dalam 

menyajikan sebuah materi presentasi dan sudah banyak digunakan dalam dunia 

pendidikan. Penggunaan media ini dikalangan pamong belajar sendiri masih 

menjadi sebuah hal yang menarik perhatian (Daryanto, 2010:158-159). 

Berdasarkan ulasan tersebut, dapat disimpulkan media Powerpoint adalah 

suatu bentuk media pembelajaran yang berbasis IT dan merupakan progam 

aplikasi multimedia yang dikeluarkan oleh perusahaan software Microsoft. Media 

Powerpoint sangat cocok digunakan dalam membantu pembelajaran, karena 

program ini memilki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah 

materi presentasi. Selain itu dengan menggunakan media Powerpoint akan 

membuat pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih menarik bagi siswa, 

terutama untuk anak usia SD. 
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2.1.9 Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share Berbantuan Media 

Powerpoint Dalam Menulis Pantun 

Dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan harus disesuaikan 

dengan model dan media pembelajaran yang digunakan. Penerapan atau langkah-

langkah pembelajaran melalui model pembelajaran Think Pair Share berbantuan 

media Powerpoint adalah sebagai berikut : 

1) Meyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan berupa Powerpoint. 

2) Melalui Powerpoint guru menyampaikan topik inti materi, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai tentang menulis pantun. 

3) Guru menyampaikan dan menjelaskan materi pelajaran tentang pantun, yaitu 

pengertian pantun, ciri-ciri pantun dan menulis pantun melalui media 

Powerpoint. 

4) Guru memberikan beberapa contoh pantun kepada siswa melalui Powerpoint. 

5) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk belajar membuat dan menulis 

pantun sendiri sesuai dengan topik materi yang guru sampaikan. 

6) Siswa diminta untuk berpikir (Think) tentang topik materi atau permasalahan 

yang disampaikan guru secara individual, dibantu oleh guru dengan 

memberikan pancingan pertanyaan. 

7) Siswa diminta berapasangan (Pair) dengan teman sebelahnya atau 

membentuk kelompok yang beranggotakan 2 orang.  

8) Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya tadi. 

9) Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok pasangan mengemukakan 

hasil diskusinya untuk berbagi jawaban (Share) dengan seluruh siswa dikelas. 
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10) Berawal dari kegiatan tersebut guru mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa. 

11) Guru memberi kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

12) Penutup. 

2.1.10 Aktivitas Siswa 

Siswa adalah suatu organisme yang hidup, didalam dirinya beraneka 

ragam kemungkinan dan potensi yang hidup yang sedang berkembang. Di dalam 

dirinya terdapat prinsip aktif, keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri. Prinsip 

inilah yang mengendalikan tingkah laku siswa. Pendidikan perlu mengarahkan 

tingkah laku dan perbuatan itu menuju ke tingkat perkembangan yang diharapkan. 

Perilaku siswa dalam pembelajaran merupakan segala apa yang dilakukan siswa 

atau segala aktivitas siswa. Pada model pembelajaran sekarang siswa yang aktif 

belajar sedangkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Pengajaran yang 

efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar mandiri atau 

melakukan aktivitas sendiri. 

Menurut Dierich (dalam Hamalik 2010:172-173) kegiatan belajar siswa 

dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1) Kegiatan-kegiatan Visual 

Membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran 

dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 
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2) Kegiatan-kegiatan Lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan, pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan interupsi. 

3) Kegiatan-kegiatan Mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan dan mendengarkan radio. 

4) Kegiatan-kegiatan Menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5) Kegiatan-kegiatan Menggambar 

Menggambar, membuat grafik, diagaram peta dan pola. 

6) Kegiatan-kegiatan Motorik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7) Kegiatan-kegiatan Mental 

Menanggapi, merenungkan, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan Emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah dan gugup. 
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Dari delapan kegiatan belajar siswa tersebut, penulis menggunakan tujuh 

macam kegiatan belajar siswa untuk diterapkan dalam penelitian yang dilakukan. 

Tujuh kegiatan belajasr siswa tersebut adalah (1) kegiatan emosional, (2) kegiatan 

mendengarkan, (3) kegiatan visual, (4) kegiatan lisan, (5) kegiatan mental, (6) 

kegiatan motorik, dan (7) kegiatan menulis. 

Yamin (2007:81) menyatakan bahwa aktivitas siswa merupakan 

penekanan pembelajaran kompetensi, dimana proses yang dilakukan menekankan 

tercapainya suatu tujuan (indikator) yang dikehendaki. Siswa tidak hanya 

dibebankan mengetahui soal-soal teori-teori akan tetapi mampu menerapkan atau 

mempraktikannya secara berimbang. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aktivitas siswa 

merupakan segala bentuk tingkah laku atau kegiatan yang dilakukan siswa baik 

jasmani maupun rohani dalam mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan 

perubahan perilaku belajar yang positif pada diri siswa. Sedangkan indikator 

keberhasilan aktivitas siswa dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran menulis 

pantun melalui model Think Pair share berbantuan media Powerpoint yang 

dilakukan. 

2.1.11 Hasil Belajar Siswa 

Menurut Rifa‟i dan Anni (2009:85) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami proses belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik. Sementara merujuk kepada pemikiran Gagne (dalam Suprijono 

2012:5) hasil belajar berupa : 
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1) Informasi verbal, yaitu kemampuan mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap ransangan. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 

manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah. 

4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak subjek tersebut. 

Kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap 

merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran. 

Hasil ini dapat berupa kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Pada ranah kognitif indikator keberhasilan siswa ditunjukkan 

dengan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis pantun. Sedangkan pada 
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ranah afektif indikator keberhasilan siswa ditunjukkan dengan aktivitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran melalui model Think Pair share berbantuan media 

Powerpoint. Sementara untuk ranah psikomotorik indikator keberhasilan siswa 

dapat dilihat pada waktu kegiatan pembentukan kelompok dalam pembelajaran. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint dalam meningkatkan keterampilan menulis. Adapun hasil penelitian 

tersebut adalah : 

Menurut penelitian yang dilakukan Adiputra (2012) dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model TPS (Think Pair Share) 

Dengan Media Video Pada Siswa Kelas V-A SD Negeri Tambakaji 05 

Semarang”. Menyebutkan bahwa pembelajaran yang dilakukan pada siklus I, 

siklus II dan siklus III terdapat peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar. Skor 

rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 13,4. siklus 

II sebesar 17,1. Siklus III sebesar 17,9. Presentase hasil belajar siswa juga 

mengalami peningkatan, dari data awal sebesar 37,5%. Siklus I sebesar 66,67%. 

Siklus II sebesar 79,2%. Dan siklus III sebesar 91,67%. 

Penelitian yang dilakukan Widiyaka (2013) dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Pantun Melalui Model Kooperatif Tipe Make a Match pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri Borongan 02 Polanharjo Klaten Tahun Ajaran 

2011/2012”. Menyatakan pada kondisi awal sebelum tindakan yaitu 43,75% atau 

7 siswa tuntas dengan nilai rata-rata 63,75. Pada siklus I mengalami peningkatan 
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menjadi 75% atau 12 siswa tuntas dengan nilai rata-rata 76,5. Siklus II meningkat 

menjadi 100% atau 16 siswa tuntas dengan nilai rata-rata 81,18. Kedua, ada 

peningkatan kualitas proses pembelajaran kemampuan menulis pantun melalui 

model Kooperatif tipe Make a Match siswa kelas IV SD Negeri Borongan 02. 

Peningkatan kualitas proses pembelajaran tersebut dapat dibuktikan dari 

peningkatan proses pembelajaran dan kinerja guru. Peningkatan kinerja guru 

terbukti pada nilai rata-rata siklus I sebesar 3,08 dan siklus II mencapai skor 3,75. 

Peningkatan proses pembelajaran menulis pantun pada siswa terbukti nilai rata-

rata yang diperoleh pada setiap siklus. Pada siklus I nilai rata-rata mencapai 3,00 

dan siklus II mengalami peningkatan menjadi 3,60. Dengan demikian, model 

Kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan kemampuan menulis pantun 

siswa kelas IV SD Negeri Borongan 02 tahun ajaran 2011/2012. 

Penelitian yang dilakukan E‟en (2012) dengan judul “Penggunaan Media 

Pembelajaran Powerpoint Interaktif Untuk Meningkatkan Minat dan Keefektifan 

Belajar Siswa Pada Pelajaran IPA Kelas V di SDN Dukuh 01 Salatiga”. 

Menyatakan pada kondisi awal hanya terdapat 13 (34,21%) siswa yang  minat 

belajarnya tinggi, pada siklus I meningkat menjadi 28 (73,68%) siswa, dan pada 

siklus II meningkat menjadi 38 (100%) siswa atau kekseluruhan siswa kelas V 

minat belajarnya meningkat. Peningkatan belajar siswa juga terjadi secara 

bertahap, dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa presentase dari 10 

komponen pada kondisi awal rata-rata masih dibawah presentase minimal yaitu 

65%, sedangkan pada siklus I diperoleh 6 komponen yang sudah mencapai 

presentase minimal, dan pada siklus II dari 10 komponen sudah mencapai diatas 
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presentase minimal dan dinyatakan bahwa 100% siswa kelas V keefektifanya 

meningkat. 

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat diterapkan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa pada keterampilan menulis pantun. Hasil penelitian tersebut 

dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Pantun Melalui Model Pembelajaran Think Pair Share 

Berbantuan Media Powerpoint Siswa Kelas IV SD Negeri Karanganyar 02”. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan akan lebih optimal 

jika seorang guru mampu menciptakan suasana belajar yang berkesan, 

menyenangkan dan disukai oleh siswa. Dengan penggunaan suatu model atau 

strategi belajar mengajar yang bervariasi maka akan meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Tidak kalah penting penggunaan media belajar 

juga dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Diharapkan dengan kombinasi antara model atau strategi mengajar 

dengan media pembelajaran yang digunakan akan meningkatkan aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa dalam kegiatan menulis pantun yang dilakukan. Akan 

tetapi kenyataanya dalam proses kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia yang 

terjadi di SD Negeri Karanganyar 02 dalam keterampilan menulis pantun, siswa 

belum berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa hanya diam 

mendengarkan penjelasan dari guru, tidak berani bertanya, mengajukan pendapat 
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maupun menyampaikan ide serta gagasanya tentang materi pembelajaran. Selain 

itu kreativitas dan imajinasi siswa dalam menulis masih rendah, siswa merasa 

malas dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini tentu membuat 

pembelajaran yang dilakukan menjadi kurang efektif. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan suatu perbaikan dengan 

menerapkan tindakan melalui penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

yang berbantuan media Powerpoint. Agar materi pelajaran yang disampaikan 

dapat diterima dan dipahami oleh siswa, selain itu pembelajaran yang dilakukan 

menjadi lebih baik dan lebih bermakna bagi siswa. Penerapan model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa, serta dapat menumbuhkan 

minat siswa terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia khusunya dalam 

keterampilan menulis pantun. 

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam keterampilan menulis pantun yang terjadi pada siswa kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02, dari kondisi awal, tindakan yang dilakukan sampai kondisi akhir 

dapat diperoleh alur berpikir sebagai berikut : 
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Bagan 1. Kerangka Berpikir 

1. Belum menggunakan pendekatan inovatif dan belum 

menggunakan media dalam pembelajaran. 

2. Daya imajinasi dan kreativitas siswa dalam menulis pantun 

rendah. 

3. Siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

4. Hasil belajar siswa dalam menulis pantun rendah. 

Kondisi 

Awal 

Menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share berbantuan media Powerpoint dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Meyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

berupa Powerpoint. 

2. Melalui Powerpoint guru menyampaikan topik inti materi, 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ingin 

dicapai. 

3. Guru menyampaikan dan menjelaskan materi pelajaran 

mengenai menulis pantun dan ciri-ciri pantun melalui media 

Powerpoint. 

4. Guru memberikan beberapa contoh pantun kepada siswa 

melalui Powerpoint. 

5. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk belajar 

membuat dan menulis pantun sendiri sesuai dengan topik 

materi yang guru sampaikan. 

6. Siswa diminta untuk berpikir (Think) tentang topik materi 

atau permasalahan yang disampaikan guru secara individual. 

7. Siswa diminta berapasangan (Pair) dengan teman 

sebelahnya atau membentuk kelompok yang beranggotakan 

2 orang.  

8. Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang 

topiknya tadi. 

9. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok 

pasangan mengemukakan hasil diskusinya untuk berbagi 

jawaban (Share) dengan seluruh siswa dikelas. 

10. Berawal dari kegiatan tersebut guru mengarahkan 

pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah 

materi yang belum diungkapkan para siswa. 

11. Guru memberi kesimpulan. 

12. Penutup. 

Tindakan 

Kondisi 

Akhir 

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat. 

2. Hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun 

meningkat. 



40 
 

 
 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Penerapan model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint akan meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam 

keterampilan menulis pantun siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Karanganyar 02 dengan subjek 

penelitian adalah siswa kelas IV sebanyak 40 siswa yang terdiri dari 24 siswa 

laki-laki dan 16 siswa perempuan pada tahun ajaran 2012/2013. 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint di kelas IV 

SDN Karanganyar 02. 

2) Hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint di kelas IV 

SDN Karanganyar 02. 

 

3.3 PROSEDUR ATAU LANGKAH-LANGKAH PTK 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Menurut Suwandi (2011:29) PTK bertujuan tidak hanya tidak hanya 

mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan yang dihadapi, misalnya 

kesulitan siswa dalam memahami pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih 
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penting lagi adalah memberikan solusi berupa tindakan untuk mengatasi 

permasalahan pembelajaran tersebut. Pelaksanaan dalam penelitian ini melalui 

empat tahapan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga siklus tindakan, dan setiap siklus 

terdiri dari satu pertemuan. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

3.3.1 Perencanaan 

Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2009:18). Dalam tahap 

perencanaan ini penulis membuat perencanaan sebagai berikut : 

1) Menelaah materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV semester 2 dengan 

mengkaji Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator dalam 

pelajaran. 

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

yang telah ditetapkan melalui model pembelajaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint. 

3) Menyiapkan media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. 

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

5) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian. 
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3.3.2 Pelaksanaan 

Sumarmo (dalam Kasbolah 2001:49) menyatakan pelaksanaan tindakan 

adalah aktivitas yang dirancang dengan sistematis untuk menghasilkan adanya 

peningkatan atau perbaikan dalam proses pembelajaran dan praktek pendidikan 

dalam kondisi kelas tertentu. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. Pelaksanaan 

tindakan penelitian ini direncanakan dalam tiga siklus, dan setiap siklus 

dilaksanakan dengan satu kali pertemuan. Siklus pertama yaitu melakukan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint. Siklus kedua dan ketiga dilakukan untuk memperbaiki segala sesuatu 

yang masih kurang dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus pertama. 

3.3.3 Pengamatan (observasi) 

Tahap ini sebenarnya berjalan bersamaan pada saat pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, jadi 

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama (Suhardjono, 2009:78). Kegiatan 

pengamatan/ observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas IV SD 

Negeri Karanganyar 02. Kegiatan ini dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa ketika mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

keterampilan menulis pantun melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share berbantuan media Powerpoint. 
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3.3.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 

telah dilakukan (Trianto, 2011:79). Pada tahapan ini dilakukan analisis dari hasil 

observasi. Kegiatan refleksi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji 

keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun. Untuk 

mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik atau 

belum, kita dapat melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus 

pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudian membuat perencanaan 

tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.4 SIKLUS PENELITIAN 

3.4.1 Siklus Pertama 

3.4.1.1 Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi menulis pantun 

tentang tema persahabatan. 

2) Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa Powerpoint. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 
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3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru melakukan apersepsi dengan berpantun, untuk memancing pengetahuan 

siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Guru menyiapkan media pembelajaran berupa Powerpoint untuk membantu 

dalam menyampaikan materi dan menampilkan contoh-contoh pantun pada 

siswa. 

3) Siswa mengamati bagaimana cara membuat/ menulis pantun dengan contoh 

yang diperlihatkan guru pada Powerpoint. 

4) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk belajar membuat dan menulis 

pantun sendiri sesuai dengan tema persahabatan. 

5) Siswa diminta untuk berpikir (Think) tentang tema persahabatan secara 

individual sebelum menulis pantun, dibantu oleh guru dengan memberikan 

pancingan pertanyaan. 

6) Siswa berapasangan (Pair) dengan teman sebelahnya atau membentuk 

kelompok yang beranggotakan 2 orang.  

7) Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya tadi 

pada teman sekelompok. 

8) Siswa diberi waktu mengerjakan tugas selama 15 menit. 

9) Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok pasangan mengemukakan 

hasil diskusinya untuk berbagi jawaban (Share) dengan seluruh siswa dikelas. 

10) Guru bersama siswa mengevaluasi pekerjaan masing-masing kelompok 

mengenai pantun yang sudah dibuat. 
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11) Guru bersama siswa bertanya jawab dan meluruskan kesalahan pemahaman 

dalam kegiatan menulis pantun yang dilakukan. 

12) Guru memberi penguatan dan komentar positif pada siswa/ kelompok dengan 

kinerja terbaik. 

13) Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

3.4.1.3 Pengamatan (observasi) 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun 

melalui model pembelajaran Think Pair share berbantuan media Powerpoint. 

2) Melakukan penilaian keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair share berbantuan media Powerpoint. 

3) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model pembelajaran Think Pair share berbantuan media Powerpoint. 

3.4.1.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 

02 pada siklus pertama. 

2) Menganalisis permasalahan yang terjadi pada pembelajaran menulis pantun 

melalui model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint 

pada siklus pertama. 

3) Menyusun rencana perbaikan yang dilaksanakan pada siklus kedua. 
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3.4.2 Siklus Kedua 

3.4.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi menulis pantun 

anak dengan tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.). 

2) Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa Powerpoint. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru melakukan apersepsi dengan berpantun, untuk memancing pengetahuan 

siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa Powerpoint untuk membantu dalam 

menyampaikan materi dan menampilkan contoh-contoh pantun pada siswa. 

3) Siswa memperhatikan bagaimana cara membuat/ menulis pantun dengan 

contoh yang diperlihatkan guru pada Powerpoint. 

4) Dengan arahan guru siswa berlatih menulis pantun dengan benar sesuai 

dengan contoh yang telah ditayangkan pada Powerpoint. 

5) Melaksanakan proses pembelajaran Think Pair share. 

6) Melalui pembelajaran Think Pair share guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk belajar membuat dan menulis pantun anak dengan tema (persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan, dll.). 
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7) Siswa berpikir (Think) tentang topik menulis pantun anak dengan tema 

(persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.), dibantu oleh guru dengan 

memberikan pancingan pertanyaan. 

8) Siswa berapasangan (Pair) dengan teman sebelahnya atau membentuk 

kelompok yang beranggotakan 2 orang.  

9) Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya tadi 

pada teman sekelompok. 

10) Siswa diberi waktu mengerjakan selama 15 menit untuk menulis pantun yang 

telah dipikirkan. 

11) Tiap kelompok pasangan mengemukakan hasil diskusinya untuk berbagi 

jawaban (Share) dengan seluruh siswa dikelas. 

12) Guru bersama siswa mengevaluasi pekerjaan masing-masing kelompok 

mengenai pantun yang sudah dibuat. 

13) Guru bersama siswa bertanya jawab dan meluruskan kesalahan pemahaman 

dalam kegiatan menulis pantun anak dengan tema (persahabatan, ketekunan, 

kepatuhan, dll.) yang telah dilakukan. 

14) Guru memberi penguatan dan komentar positif pada siswa/ kelompok dengan 

kinerja terbaik. 

15) Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 
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3.4.2.3 Pengamatan (observasi) 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun 

anak dengan tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.) melalui model 

pembelajaran Think Pair share berbantuan media Powerpoint. 

2) Melakukan penilaian keterampilan menulis pantun anak dengan tema 

(persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.) melalui model pembelajaran Think 

Pair share berbantuan media Powerpoint. 

3) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model pembelajaran Think Pair share berbantuan media Powerpoint. 

3.4.2.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 

02 pada siklus kedua. 

2) Menganalisis permasalahan yang terjadi pada pembelajaran menulis pantun 

anak dengan tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.) melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint pada siklus 

kedua. 

3) Menyusun rencana perbaikan yang dilaksanakan pada siklus ketiga. 

3.4.3 Siklus Ketiga 

3.4.3.1 Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi menulis pantun 

berdasarkan ciri-cirinya. 

2) Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa Powerpoint. 
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3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru melakukan apersepsi dengan berpantun, untuk memancing pengetahuan 

siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa Powerpoint untuk membantu dalam 

menyampaikan materi dan menampilkan contoh-contoh pantun pada siswa. 

3) Melalui media Powerpoint guru memberikan beberapa contoh pantun kepada 

siswa. 

4) Masing-masing siswa berlatih menulis pantun sendiri sesuai dengan ciri-ciri 

pantun. 

5) Melaksanakan proses pembelajaran Think Pair share. 

6) Melalui pembelajaran Think Pair share guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk menulis pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

7) Masing-masing siswa mulai berpikir (Think) tentang topik menulis pantun 

sesuai dengan ciri-ciri pantun, dibantu oleh guru dengan memberikan 

pancingan pertanyaan. 

8) Siswa berapasangan (Pair) dengan teman sebelahnya atau membentuk 

kelompok yang beranggotakan 2 orang.  

9) Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya tadi 

pada teman sekelompok. 
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10) Siswa diberi waktu mengerjakan selama 15 menit untuk menulis pantun yang 

telah dipikirkan. 

11) Tiap kelompok pasangan mengemukakan hasil diskusinya untuk berbagi 

jawaban (Share) dengan seluruh siswa dikelas. 

12) Guru bersama siswa mengevaluasi pekerjaan masing-masing kelompok 

mengenai pantun yang sudah dibuat. 

13) Guru bersama siswa bertanya jawab dan meluruskan kesalahan pemahaman 

dalam kegiatan menulis pantun sesuai dengan ciri-cirinya. 

14) Guru memberi penguatan dan komentar positif pada siswa/kelompok dengan 

kinerja terbaik. 

15) Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

3.4.3.3 Pengamatan (observasi) 

1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun 

berdasarkan ciri-cirinya melalui model pembelajaran Think Pair share 

berbantuan media Powerpoint. 

2) Melakukan penilaian keterampilan menulis pantun sesuai dengan ciri-ciri 

pantun melalui model pembelajaran Think Pair share berbantuan media 

Powerpoint. 

3) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model pembelajaran Think Pair share berbantuan media Powerpoint. 
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3.4.3.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 

02 pada siklus ketiga. 

2) Menganalisis permasalahan yang terjadi pada pembelajaran menulis pantun 

berdasarkan ciri-ciri pantun melalui model pembelajaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint pada siklus ketiga. 

3) Jika indikator keberhasilan yang telah ditetapkan tercapai maka penelitian 

dihentikan, tetapi jika indikator keberhasilan belum tercapai akan dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil evaluasi selama pembelajaran dan 

hasil observasi secara sistematik selama dalam pelaksanaan siklus pertama sampai 

siklus ketiga. 

3.5.1.2 Data Dokumen 

Data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan, catatan 

lapangan selama proses pembelajaran dan hasil foto. 

3.5.1.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan diperoleh dari catatan selama proses pembelajaran 

menulis pantun berlangsung. 
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3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk sebuah angka. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan 

menulis pantun. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi berbentuk kalimat 

untuk memberikan sebuah gambaran pada suatu kegiatan. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam keterampilan 

menulis pantun melalui model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.3.1 Metode Tes 

Tes adalah penilaian yang komprehensif terhadap seorang individu atau 

keseluruhan usaha evaluasi progam (Arikunto, 2007:33). Metode tes dalam 

penilitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau 

prestasi belajar dalam pembelajaran menulis pantun. Tes diberikan kepada siswa 

secara individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa dan dilaksanakan 

pada pembelajaran siklus I, siklus II dan siklus III. 
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3.5.3.2 Metode Nontes 

1) Metode Observasi 

Menurut Suwandi (2011:41) observasi adalah upaya merekam segala 

peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu 

berlangsung dengan atau tanpa alat bantu. Metode observasi dalam penelitian 

ini berisi catatan yang menggambarkan bagaimana akivitas siswa dalam  

pembelajaran menulis pantun melalui model pembelajaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint. 

2) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi rangkuman seluruh data lapangan yang terkumpul 

selama sehari atau periode tertentu, yang disusun berdasarkan catatan pendek, 

catatan harian dan juga mencakup data terkait yang berasal dari dokumen, 

rekaman dan catatan telaah dan pemahaman terhadap situasi sosisal yang 

bersangkutan (Trianto, 2011:57). Catatan lapangan dilakukan untuk 

memperkuat data yang diperoleh pada saat melakukan observasi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menulis pantun melalui model pembelajaran Think 

Pair Share berbantuan media Powerpoint. 

3) Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 

observasi. Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kembali 

kegiatan yang sudah dilakukan, agar dapat memberikan gambaran secara 

nyata mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas 
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ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini digunakan dokumen 

berupa foto. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah : 

3.6.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemamapuan 

kognitif siswa dalam keterampilan menulis pantun. Dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis, dengan rumus : 

N  = 
B

St
  x 100  

Keterangan :  

B = Skor yang diperoleh 

N =  Nilai 

St = Skor teoritis / skor maksimal 

(Poerwanti, 2008:6.3) 

2) Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk presentase. Rumusnya adalah : 

f „ = 
fn

∑f
  x 100% 

Keterangan : 

∑f    = jumlah frekuensi 
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fn     = frekuensi yang muncul 

f‟      = Persentase frekuensi 

(Heryanto, 2008:2.23) 

3) Menghitung mean atau rerata kelas, dengan rumus : 

𝑥  = 
∑𝑋

∑𝑁
 

Keterangan : 

𝑥  =  nilai rata- rata 

∑ X =  jumlah semua nilai siswa  

∑ N = jumlah siswa 

(Aqib dkk, 2010:41) 

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. Dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) klasikal dan individual yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas 

dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan 

Kualifikasi 

Klasikal Individual 

≥80% ≥ 70 Tuntas 

<80% < 70 Tidak Tuntas 

Sumber : KKM Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 
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3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data dari hasil observasi, 

catatan lapangan dan dokumentasi dengan menggunakan lembar pengamatan 

terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. Adapun langkah 

analisis data kualitatif adalah dengan menganalisis lembar observasi yang telah 

diisi ketika palaksanaan pembelajaran berlangsung dan mengklasifikasikannya 

dengan kolaborator atau teman peneliti yang membantu dalam penelitian. Data 

catatan lapangan dianalisis dengan cara melihat kembali catatan-catatan kecil 

yang telah ditulis saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan data dokumentasi 

dianalisis dengan melihat foto-foto aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Data kualitatif tersebut dipaparkan dalam suatu kalimat yang 

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan. 

Menurut Poerwanti (2008:6.9-6.10) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut : 

1) Menentukan skor terendah. 

2) Menentukan skor tertinggi. 

3) Mencari median. 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 katagori yaitu (sangat baik, baik, cukup dan 

kurang). 

Untuk menghitung data skor dapat kita lakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

n = ( T – R ) + 1 
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Keterangan : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Letak Q1 = 
1

4
 n + 2  untuk data genap atau Q1 = 

1

4
  n + 1  untuk data ganjil. 

Letak Q2 = 
2

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

Letak Q3 = 
1

4
 (3n + 2) untuk data genap atau Q3 = 

1

4
 (3n + 1) untuk data 

ganjil. 

Letak Q4 = skor maksimal. 

Tabel 3.2 

Kategori Kriteria Ketuntasan 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria ketuntasan data kualitatif : 

1) Jika skor lebih dari atau sama dengan Q3 dan kurang dari atau sama dengan T, 

maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas. 

2) Jika skor lebih dari atau sama dengan Q2 dan kurang dari Q3, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas. 
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3) Jika skor lebih dari atau sama dengan Q1 dan kurang dari Q2, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas. 

4) Jika skor lebih dari atau sama dengan R dan kurang dari Q1, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas. 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis 

pantun pada siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 dengan indikator sebagai 

berikut : 

1) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

2) Hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint meningkat 

dengan ketuntasan belajar individual sebesar ≥70 dan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar ≥80%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian peningkatan keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD 

Negeri Karanganyar 02 dilaksanakan dalam 3 siklus pembelajaran, tiap siklus 

dilaksanakan dalam 1 pertemuan. Aspek yang diamati adalah akivitas siswa dan 

hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun. 

Penulis melakukan pengamatan pada seluruh siswa kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02. Jumlah siswa yang diamati adalah 40 siswa yang terdiri dari 24 

siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Untuk membantu kegiatan pembelajaran 

penulis bekerjasama dengan ibu Wajiyem, S.Pd. sebagai kolaborator, beliau 

adalah guru kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. Selain itu peneliti dibantu oleh 

Rizka Rais sebagai observer dalam mengamati aktivitas siswa. Untuk lebih jelas 

akan dijabarkan persiklus sebagai berikut : 

4.1.1 Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari selasa tanggal 30 

April 2013 di kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. Materi pembelajaranya adalah 

pantun, yaitu pengertian pantun, ciri-ciri pantun dan menulis pantun dengan tema 

persahabatan. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 menit (2 jam 

pelajaran), diikuti oleh seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 40 siswa. 
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4.1.1.1 Hasil Siklus I 

4.1.1.1.1 Data Hasil Aktivitas Siswa Siklus I 

Hasil aktivitas siswa pada keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD 

Negeri Karanganyar 02 akan dijabarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Data Hasil Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator 

Siswa yang 

mendapat skor 

Jumlah skor 

 

(1xa)+(2xb)+ 

(3xc)+(4xd) 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 

a b c d 

1. Mempersiapkan diri 

menerima pelajaran 
18 11 6 5 78 1,95 Cukup 

2. Mendengarkan 

penjelasan guru melalui 

tayangan Powerpoint 

6 14 13 7 105 2,62 Baik 

3. Mengamati contoh 

pantun pada Powerpoint 
10 16 12 2 86 2,15 Cukup 

4. Tanya jawab tentang 

materi pelajaran 
19 18 3 0 64 1,6 Cukup 

5. Berpikir tentang topik 

sebelum menulis pantun 

(Think) 

8 19 13 0 85 2,12 Cukup 

6. Berpasangan/ 

membentuk kelompok 

dengan teman (Pair) 

6 20 14 0 88 2,2 Cukup 

7. 
Menulis pantun 9 23 6 2 81 2,02 Cukup 

8. Berbagi  jawaban dengan 

teman seluruh kelas 

(Share) 

10 21 8 1 80 2 Cukup 

Jumlah 667 16,67 
Cukup 

Rata-rata skor  2,08 
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Keterangan : 

Tabel 4.2 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah rata-rata 

skor  
Kriteria Kualifikasi 

3,75 ≤ skor ≤ 4 26 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

2,5 ≤ skor < 3,75 20 ≤ skor < 26 Baik (B) Tuntas 

1,25 ≤ skor < 2,5 13,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,25 8 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan data aktivitas siswa pada tabel 4.1 masing-masing skor nilai 

yang tampak pada indikator akan dijabarkan sebagai berikut : 

1) Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

Kegiatan siswa dalam mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

memperoleh rata-rata skor 1,95 dengan kriteria cukup. Dari 40 siswa, 18 

siswa memperoleh skor 1, 11 siswa memperoleh skor 2, 6 siswa memperoleh 

skor 3, dan ada 5 siswa yang memperoleh skor 4. 

2) Mendengarkan penjelasan guru melalui tayangan Powerpoint 

Kegiatan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru melalui tayangan 

Powerpoint memperoleh rata-rata skor 2,62 dengan kriteria baik. Dari 40 

siswa, 6 siswa memperoleh skor 1, 14 siswa memperoleh skor 2, 13 siswa 

memperoleh skor 3, dan ada 7 siswa yang memperoleh skor 4. 

3) Mengamati contoh pantun yang ditayangkan pada Powerpoint 

Kegiatan siswa dalam mengamati contoh pantun yang ditayangkan pada 

Powerpoint memperoleh rata-rata skor 2,15 dengan kriteria cukup. Dari 40 
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siswa, 10 siswa memperoleh skor 1, 14 siswa memperoleh skor 2, 13 siswa 

memperoleh skor 3, dan ada 2 siswa yang memperoleh skor 4. 

4) Tanya jawab tentang materi pelajaran 

Kegiatan siswa dalam tanya jawab tentang materi pelajaran memperoleh rata-

rata skor 1,6 dengan kriteria cukup. Dari 40 siswa, 19 siswa memperoleh skor 

1, 18 siswa memperoleh skor 2, 3 siswa memperoleh skor 3, dan tidak ada 

siswa yang memperoleh skor 4. 

5) Berpikir tentang topik sebelum menulis pantun (Think) 

Kegiatan siswa dalam berpikir tentang topik sebelum menulis pantun (Think) 

memperoleh rata-rata skor 2,12 dengan kriteria cukup. Dari 40 siswa, 8 siswa 

memperoleh skor 1, 19 siswa memperoleh skor 2, 13 siswa memperoleh skor 

3, dan tidak ada siswa yang memperoleh skor 4. 

6) Berpasangan/ membentuk kelompok dengan teman (Pair) 

Kegiatan siswa dalam berpasangan/ membentuk kelompok dengan teman 

(Pair) memperoleh rata-rata skor 2,2 dengan kriteria cukup. Dari 40 siswa, 6 

siswa memperoleh skor 1, 20 siswa memperoleh skor 2, 14 siswa 

memperoleh skor 3, dan tidak ada siswa yang memperoleh skor 4. 

7) Menulis pantun 

Kegiatan siswa dalam menulis pantun memperoleh rata-rata skor 2,02 dengan 

kriteria cukup. Dari 40 siswa, 9 siswa memperoleh skor 1, 23 siswa 

memperoleh skor 2, 14 siswa memperoleh skor 3, dan ada 2 siswa yang 

memperoleh skor 4. 
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8) Berbagi  jawaban dengan teman seluruh kelas (Share) 

Kegiatan siswa dalam berbagi  jawaban dengan teman seluruh kelas (Share) 

memperoleh rata-rata skor 2 dengan kriteria cukup. Dari 40 siswa, 10 siswa 

memperoleh skor 1, 21 siswa memperoleh skor 2, 8 siswa memperoleh skor 

3, dan ada 1 siswa yang memperoleh skor 4. 

Berdasarkan data tersebut, hasil aktivitas siswa pada pembelajaran 

keterampilan menulis pantun melalui model pembelejaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 pada 

siklus I memperoleh jumlah rata-rata skor 16,67 dengan kriteria cukup. 

Hasil aktivitas siswa pada siklus I disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.1 Diagram data aktivitas siswa siklus I 
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4.1.1.1.2 Data Hasil Belajar Siswa Dalam Keterampilan Menulis Pantun Sikus I 

Hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil tes evaluasi pada keterampilan 

menulis pantun melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02, untuk lebih jelas akan 

dijabarkan pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No. Pencapaian Siklus I Presentase 

1. Nilai rata-rata 69,87  

2. Nilai tertinggi 100  

3. Nilai terendah 30  

4. Jumlah siswa tuntas 24 60% 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 16 40% 

 

Berdasarkan data awal hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis 

pantun yaitu diperoleh nilai rata-rata 58,72 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai 

terendah 45. Dari 40 siswa, prosentase siswa yang tuntas adalah 15 siswa (38%) 

dan siswa yang belum tuntas adalah 25 siswa (62%). 

Setelah dilakukan tindakan yaitu dengan menerapkan model pembelejaran 

Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02 pada siklus I menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dalam menulis pantun. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 69,87 dengan 

nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 30. Dari 40 siswa, presentase klasikal siswa 

yang tuntas adalah 24 siswa (60%) dan siswa yang belum tuntas adalah 16 siswa 
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(40%). Adapun data perbandingan hasil belajar siswa antara data awal dengan 

data siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Prasiklus dan Siklus I 

No. Pencapaian Prasiklus Siklus I 

1. Nilai rata-rata 58,72 69,87 

2. Nilai tertinngi 85 100 

3. Nilai terendah 45 30 

4. Jumlah siswa tuntas 15 24 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 25 16 

 

Data perbandingan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada prasiklus 

dan siklus I dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 Diagram perbandingan hasil belajar siswa 

prasiklus dan siklus I 
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4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil nontes dalam penelitian ini terdiri dari hasil catatan lapangan dan 

dokumentasi, untuk lebih jelas akan dijabarkan sebagai berikut : 

4.1.1.2.1 Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh pada 

saat melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun 

melalui model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. 

Catatan lapangan pada penelitian ini dilakukan oleh teman sejawat yang 

membantu selama kegiatan penelitian berlangsung. 

Berdasarkan catatan lapangan yang terjadi pada siklus I adalah, siswa 

belum siap dalam menerima pembelajaran dan belum mengetahui materi yang 

akan dipelajari. Keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab masih belum terlihat, 

siswa hanya pasif dan tidak berani untuk bertanya maupun menyampaikan 

pendapatnya tentang materi yang telah disampaikan. Selain itu dalam kegiatan 

menulis pantun, siswa terlihat bingung dan kesulitan ketika membuat pantun. 

Siswa masih belum mengerti tentang menulis pantun dengan tema 

“persahabatan”. 

4.1.1.2.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kembali 

kegiatan yang sudah dilakukan, agar dapat memberikan gambaran secara nyata 

mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini digunakan dokumen berupa 
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foto. Adapun dokumentasi siklus I pada kegiatan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 4.3 Siswa memperhatikan penjelasan guru melalui Powerpoint 

 

Gambar 4.4 Siswa angkat tangan untuk menjawab pertanyaan 
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4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

Refleksi kegiatan pembelajaran siklus I terhadap data yang didapat berupa 

hasil aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun 

melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Siswa masih belum siap dalam menerima pembelajaran, dan belum 

mengetahui materi apa yang akan bahas dalam pembelajaran siklus I. 

2) Siswa belum dapat memahami bagaimana cara menulis pantun dengan benar, 

ketika guru menampilkan contoh pantun untuk diamati oleh siswa hampir 

sebagian siswa tidak memperhatikan. 

3) Dalam kegiatan tanya jawab, siswa hanya pasif dan tidak berani untuk 

bertanya maupun menyampaikan pendapatnya tentang materi yang telah 

disampaikan.  

4) Pada pelaksanaan pembelajaran Think Pair Share, pada langkah pertama 

yaitu berpikir tentang pantun yang akan ditulis siswa masih merasa malas 

untuk berpikir dan malah bermain-main sendiri. Pada langkah kedua yaitu 

berpasangan/ membentuk kelompok dengan teman sebangkunya siswa sudah 

melaksanakan dengan baik. Pada langkah terakhir ketika mempresentasikan/ 

membacakan pantun yang telah dibuat siswa masih bercanda ketika maju, 

suara siswa ketika membaca juga masih pelan. 

5) Siswa belum berperan aktif untuk mengutarakan hasil pemikiran serta idenya 

pada teman sekelompok dalam membuat pantun. 
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6) Hasil belajar klasikal menunjukkan siswa yang tuntas adalah 24 siswa (60%) 

dan siswa yang belum tuntas adalah 16 siswa (40%). Hasil tersebut belum 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥ 80%. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut pada kegiatan pembelajaran siklus I, 

peneliti menyimpulkan bahwa pada pembelajaran keterampilan menulis pantun 

melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint 

perlu dilakukan perbaikan pada siklus II. Karena indikator keberhasilan yang di 

inginkan belum tercapai secara maksimal dan menyeluruh. 

4.1.1.4 Revisi Siklus I 

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan, peneliti akan melakukan 

revisi untuk meningkatkan pembelajaran pada siklus II. Adapun hal-hal yang 

perlu diperbaiki pada siklus ke II adalah sebagai berikut : 

1) Memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Serta  

memberi tahu sebelumnya pada siswa tentang materi yang akan dipelajari, 

agar siswa siap pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

2) Membuat tampilan Powerpoint lebih menarik, misalnya tampilan slide pada 

Powerpoint diberi gambar gerak yang disukai oleh siswa. Agar siswa fokus 

ketika mengamati contoh pantun yang ditayangkan. 

3) Memancing rasa ingin tahu siswa terhadap materi, misalnya mengaitkan 

materi dengan hal yang disukai siswa. Agar siswa berani bertanya dan 

menyampaikan ide serta pendapatnya, baik dalam kegiatan tanya jawab 

dengan guru maupun dalam kegiatan diskusi dengan teman sekelompok 

ketika membuat pantun. 
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4) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Agar 

pembelajaran yang dilakukan dapat terkondisi dengan baik dan materi yang 

disampaikan dapat diterima serta dimengerti oleh siswa. 

5) Memperjelas materi tentang pantun, yaitu pengertian pantun, ciri-ciri pantun 

cara menulis pantun. Selain itu memberikan contoh-contoh pantun pada siswa 

agar siswa semakin paham tentang materi pantun. 

 

4.1.2 Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari selasa tanggal 14 

Mei 2013 di kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. Materi pembelajaranya adalah 

pantun, yaitu menyebutkan ciri-ciri pantun, menyebutkan jenis pantun 

berdasarkan isinya dan menulis pantun anak dengan tema (persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan, dll.). Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 x 35 

menit (2 jam pelajaran), diikuti oleh seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 40 

siswa. 

4.1.2.1 Hasil Siklus II 

4.1.2.1.1 Data Hasil Aktivitas Siswa Siklus II 

Hasil aktivitas siswa pada keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD 

Negeri Karanganyar 02 akan dijabarkan pada tabel 4.5 sebagai berikut :  
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Tabel 4.5 

Data Hasil Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator 

Siswa yang 

mendapat skor 

Jumlah skor 

 

(1xa)+(2xb)+ 

(3xc)+(4xd) 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 

a b c d 

1. Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pelajaran 

5 14 15 6 102 2,55 Baik 

2. Mendengarkan 

penjelasan guru melalui 

tayangan Powerpoint 

4 13 10 13 112 2,8 Baik 

3. Mengamati contoh 

pantun yang 

ditayangkan pada 

Powerpoint 

5 11 18 6 105 2,62 Baik 

4. Tanya jawab tentang 

materi pelajaran 
8 12 16 4 96 2,4 Cukup 

5. Berpikir tentang topik 

sebelum menulis 

pantun (Think) 

5 13 16 6 103 2,57 Baik 

6. Berpasangan/ 

membentuk kelompok 

dengan teman (Pair) 

2 6 21 11 121 3,02 Baik 

7. 
Menulis pantun 3 16 18 3 101 2,52 Baik 

8. Berbagi  jawaban 

dengan teman seluruh 

kelas (Share) 

4 12 18 6 106 2,65 Baik 

Jumlah 864 21,15 
Baik 

Rata-rata skor  2,08 
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Keterangan : 

Tabel 4.6 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah rata-rata 

skor  
Kriteria Kualifikasi 

3,75 ≤ skor ≤ 4 26 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

2,5 ≤ skor < 3,75 20 ≤ skor < 26 Baik (B) Tuntas 

1,25 ≤ skor < 2,5 13,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,25 8 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan data aktivitas siswa pada tabel 4.5 masing-masing skor nilai 

yang tampak pada indikator akan dijabarkan sebagai berikut : 

1) Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

Kegiatan siswa dalam mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

memperoleh rata-rata skor 2,55 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, 5 siswa 

memperoleh skor 1, 14 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh skor 

3, dan ada 6 siswa yang memperoleh skor 4. 

2) Mendengarkan penjelasan guru melalui tayangan Powerpoint 

Kegiatan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru melalui tayangan 

Powerpoint memperoleh rata-rata skor 2,8 dengan kriteria baik. Dari 40 

siswa, 4 siswa memperoleh skor 1, 13 siswa memperoleh skor 2, 10 siswa 

memperoleh skor 3, dan ada 13 siswa yang memperoleh skor 4. 

3) Mengamati contoh pantun yang ditayangkan pada Powerpoint 

Kegiatan siswa dalam mengamati contoh pantun yang ditayangkan pada 

Powerpoint memperoleh rata-rata skor 2,62 dengan kriteria baik. Dari 40 
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siswa, 5 siswa memperoleh skor 1, 11 siswa memperoleh skor 2, 18 siswa 

memperoleh skor 3, dan ada 6 siswa yang memperoleh skor 4. 

4) Tanya jawab tentang materi pelajaran 

Kegiatan siswa dalam tanya jawab tentang materi pelajaran memperoleh rata-

rata skor 2,4 dengan kriteria cukup. Dari 40 siswa, 8 siswa memperoleh skor 

1, 12 siswa memperoleh skor 2, 16 siswa memperoleh skor 3, dan ada 4 siswa 

yang memperoleh skor 4. 

5) Berpikir tentang topik sebelum menulis pantun (Think) 

Kegiatan siswa dalam berpikir tentang topik sebelum menulis pantun (Think) 

memperoleh rata-rata skor 2,57 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, 5 siswa 

memperoleh skor 1, 13 siswa memperoleh skor 2, 16 siswa memperoleh skor 

3, dan ada 6 siswa yang memperoleh skor 4. 

6) Berpasangan/ membentuk kelompok dengan teman (Pair) 

Kegiatan siswa dalam berpasangan/ membentuk kelompok dengan teman 

(Pair) memperoleh rata-rata skor 3,02 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, 2 

siswa memperoleh skor 1, 6 siswa memperoleh skor 2, 21 siswa memperoleh 

skor 3, dan ada 11 siswa yang memperoleh skor 4. 

7) Menulis pantun 

Kegiatan siswa dalam menulis pantun memperoleh rata-rata skor 2,52 dengan 

kriteria baik. Dari 40 siswa, 3 siswa memperoleh skor 1, 16 siswa 

memperoleh skor 2, 18 siswa memperoleh skor 3, dan ada 3 siswa yang 

memperoleh skor 4. 
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8) Berbagi  jawaban dengan teman seluruh kelas (Share) 

Kegiatan siswa dalam berbagi  jawaban dengan teman seluruh kelas (Share) 

memperoleh rata-rata skor 2,65 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, 4 siswa 

memperoleh skor 1, 12 siswa memperoleh skor 2, 18 siswa memperoleh skor 

3, dan ada 6 siswa yang memperoleh skor 4. 

Berdasarkan data tersebut, hasil aktivitas siswa pada pembelajaran 

keterampilan menulis pantun melalui model pembelejaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 pada 

siklus II memperoleh jumlah rata-rata skor 21,15 dengan kriteria baik. 

Hasil aktivitas siswa pada siklus II disajikan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.5 Diagram data aktivitas siswa siklus II 
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4.1.2.1.2 Data Hasil Belajar Siswa Dalam Keterampilan Menulis Pantun Sikus II 

Hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil tes evaluasi pada keterampilan 

menulis pantun melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02, untuk lebih jelas akan 

dijabarkan pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No. Pencapaian Siklus II Presentase 

1. Nilai rata-rata 75,75  

2. Nilai tertinggi 100  

3. Nilai terendah 20  

4. Jumlah siswa tuntas 30 75% 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 10 25% 

 

Berdasarkan data hasil belajar siswa melalui model pembelejaran Think 

Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 

02 pada siklus II menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

menulis pantun. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 75,75 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 20. Dari 40 siswa, presentase klasikal siswa yang 

tuntas adalah 30 siswa (75%) dan siswa yang belum tuntas adalah 10 siswa (25%). 

Secara keseluruhan hasil belajar siswa mengalami peningkatan rata-rata skor dan 

ketuntasan klasikal. Akan tetapi ketuntasan klasikal tersebut belum mencapai 

indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu ≥ 80%. Adapun data perbandingan 
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hasil belajar antara siklus I dengan siklus II dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.8 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II 

1. Nilai rata-rata 69,87 75,75 

2. Nilai tertinggi 100 100 

3. Nilai terendah 30 20 

4. Jumlah siswa tuntas 24 30 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 16 10 

 

Data perbandingan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut : 

 

Gambar 4.6 Diagram perbandingan hasil belajar siswa 

siklus I dan siklus II 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil nontes dalam penelitian ini terdiri dari hasil catatan lapangan dan 

dokumentasi, untuk lebih jelas akan dijabarkan sebagai berikut : 
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4.1.2.2.1 Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh pada 

saat melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun 

melalui model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. 

Catatan lapangan pada penelitian ini dilakukan oleh teman sejawat yang 

membantu selama kegiatan penelitian ini berlangsung. 

Berdasarkan catatan lapangan yang terjadi pada siklus II adalah, siswa 

masih belum begitu siap dalam menerima pembelajaran, siswa sudah berada 

didalam kelas tetapi belum mengeluarkan buku serta alat tulisnya. Siswa sudah 

memperhatikan dengan baik ketika guru menerangkan. Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran sudah terlihat dengan berani bertanya dan mengemukakan 

pendapatnya. Dalam kegiatan membentuk kelompok masih ada beberapa siswa 

yang ramai dan berlari-lari. Ketika menulis pantun, siswa terlihat sudah mencoba 

untuk membuat pantun sendiri dengan tema yang mereka sukai, walaupun 

hasilnya belum maksimal. 

4.1.2.2.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kembali 

kegiatan yang sudah dilakukan, agar dapat memberikan gambaran secara nyata 

mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini digunakan dokumen berupa 

foto. Adapun dokumentasi siklus II pada kegiatan menulis pantun melalui model 
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pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 4.7 Guru menjelaskan melalui Powerpoint 

 

Gambar 4.8 Siswa membacakan pantun yang sudah dibuat 

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

Refleksi kegiatan pembelajaran siklus II terhadap data yang didapat berupa 

hasil aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun 
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melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) siswa masih belum begitu siap dalam menerima pembelajaran, siswa sudah 

berada didalam kelas tetapi belum mengeluarkan buku serta alat tulisnya. 

2) Siswa sudah memperhatikan dengan baik ketika guru menampilkan contoh 

pantun melalui Powerpoint. 

3) Siswa sudah berperan aktif selama kegiatan pembelajaran, yaitu siswa sudah 

berani untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Aktif dalam diskusi 

kelompok, dengan mengutarakan hasil pemikiran serta idenya pada teman 

sekelompok dalam membuat pantun, walaupun belum semuanya. 

4) Pada pelaksanaan pembelajaran Think Pair Share, pada langkah pertama 

yaitu berpikir tentang pantun yang akan ditulis siswa sudah mulai mencoba 

untuk membuat pantun sendiri. Pada langkah kedua yaitu berpasangan/ 

membentuk kelompok dengan teman sebangkunya siswa sudah melaksanakan 

dengan baik, tetapi masih ada beberapa anak yang ramai sendiri. Pada 

langkah terakhir ketika mempresentasikan/ membacakan pantun yang telah 

dibuat, siswa sudah bersuara keras ketika membaca pantun yang dibuat. 

5) Siswa sudah berperan aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, dengan 

mengutarakan hasil pemikiran serta idenya pada teman sekelompok dalam 

membuat pantun, walaupun belum semuanya. 

6) Hasil belajar klasikal menunjukkan siswa yang tuntas adalah 30 siswa (75%) 

dan siswa yang belum tuntas adalah 10 siswa (25%). Hasil tersebut belum 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥ 80%. 
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Berdasarkan hasil refleksi tersebut pada kegiatan pembelajaran siklus II, 

peneliti menyimpulkan bahwa pada pembelajaran keterampilan menulis pantun 

melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint 

masih perlu dilakukan perbaikan pada siklus III. Karena indikator keberhasilan 

yang di inginkan belum tercapai secara maksimal. 

4.1.2.4 Revisi Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan, peneliti akan melakukan 

revisi untuk meningkatkan pembelajaran pada siklus III. Adapun hal-hal yang 

perlu diperbaiki pada siklus ke III adalah sebagai berikut : 

1) Memotivasi siswa agar selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

2) Memaksimalkan penerapan model pembelajaran Think Pair Share. 

3) Memaksimalkan penggunaan media pembelajaran, misal dengan memberikan 

contoh pantun sebanyak mungkin pada siswa. Agar siswa paham mengenai 

materi pantun, dan siswa dapat mencoba untuk membuat pantun sendiri. 

4) Memperjelas materi tentang pantun dan memberikan contoh-contoh pantun. 

5) Memberi tambahan waktu mengerjakan pada siswa dalam menulis pantun. 

4.1.3 Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari kamis tanggal 16 

Mei 2013 di kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. Materi pembelajaranya adalah 

pantun, yaitu menyimpulkan ciri-ciri pantun, membedakan sampiran dan isi 

pantun dan menulis pantun berdasarkan ciri-cirinya. Kegiatan pembelajaran 

berlangsung selama 2 x 35 menit (2 jam pelajaran), diikuti oleh seluruh siswa 

kelas IV yang berjumlah 40 siswa. 
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4.1.3.1 Hasil Siklus III 

4.1.3.1.1 Data Hasil Aktivitas Siswa Siklus III 

Hasil aktivitas siswa pada keterampilan menulis pantun melalui model 

pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD 

Negeri Karanganyar 02 akan dijabarkan pada tabel 4.9 sebagai berikut :  

Tabel 4.9 

Data Hasil Aktivitas Siswa Siklus III 

No. Indikator 

Siswa yang 

mendapat skor 

Jumlah skor 

 

(1xa)+(2xb)+ 

(3xc)+(4xd) 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 

a b c d 

1. Mempersiapkan diri 

menerima pelajaran 
1 4 20 15 129 3,22 Baik 

2. Mendengarkan 

penjelasan guru melalui 

tayangan Powerpoint 

0 6 13 21 132 3,3 Baik 

3. Mengamati contoh 

pantun pada Powerpoint 
0 3 21 16 133 3,32 Baik 

4. Tanya jawab tentang 

materi pelajaran 
3 10 15 12 116 2,9 Baik 

5. Berpikir tentang topik 

sebelum menulis pantun 

(Think) 

2 5 17 16 127 3,17 Baik 

6. Berpasangan/ 

membentuk kelompok 

dengan teman (Pair) 

0 4 14 22 138 3,45 Baik 

7. 
Menulis pantun 2 9 11 18 125 3,12 Baik 

8. Berbagi  jawaban dengan 

teman seluruh kelas 

(Share) 

0 5 10 25 140 3,5 Baik 

Jumlah 1040 26 
Baik 

Rata-rata skor  3,25 
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Keterangan : 

Tabel 4.10 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah rata-rata 

skor  
Kriteria Kualifikasi 

3,75 ≤ skor ≤ 4 26 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

2,5 ≤ skor < 3,75 20 ≤ skor < 26 Baik (B) Tuntas 

1,25 ≤ skor < 2,5 13,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,25 8 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan data aktivitas siswa pada tabel 4.9 masing-masing skor nilai 

yang tampak pada indikator akan dijabarkan sebagai berikut : 

1) Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

Kegiatan siswa dalam mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,22 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, 1 siswa 

memperoleh skor 1, 4 siswa memperoleh skor 2, 20 siswa memperoleh skor 

3, dan ada 15 siswa yang memperoleh skor 4. 

2) Mendengarkan penjelasan guru melalui tayangan Powerpoint 

Kegiatan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru melalui tayangan 

Powerpoint memperoleh rata-rata skor 3,3 dengan kriteria baik. Dari 40 

siswa, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 6 siswa memperoleh skor 2, 

13 siswa memperoleh skor 3, dan ada 21 siswa yang memperoleh skor 4. 

3) Mengamati contoh pantun yang ditayangkan pada Powerpoint 

Kegiatan siswa dalam mengamati contoh pantun yang ditayangkan pada 

Powerpoint memperoleh rata-rata skor 3,32 dengan kriteria baik. Dari 40 
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siswa, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 3 siswa memperoleh skor 2, 

21 siswa memperoleh skor 3, dan ada 16 siswa yang memperoleh skor 4. 

4) Tanya jawab tentang materi pelajaran 

Kegiatan siswa dalam tanya jawab tentang materi pelajaran memperoleh rata-

rata skor 2,9 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, 3 siswa memperoleh skor 1, 

10 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh skor 3, dan ada 12 siswa 

yang memperoleh skor 4. 

5) Berpikir tentang topik sebelum menulis pantun (Think) 

Kegiatan siswa dalam berpikir tentang topik sebelum menulis pantun (Think) 

memperoleh rata-rata skor 3,17 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, 2 siswa 

memperoleh skor 1, 5 siswa memperoleh skor 2, 17 siswa memperoleh skor 

3, dan ada 16 siswa yang memperoleh skor 4. 

6) Berpasangan/ membentuk kelompok dengan teman (Pair) 

Kegiatan siswa dalam berpasangan/ membentuk kelompok dengan teman 

(Pair) memperoleh rata-rata skor 3,45 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, 

tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 4 siswa memperoleh skor 2, 14 

siswa memperoleh skor 3, dan ada 22 siswa yang memperoleh skor 4. 

7) Menulis pantun 

Kegiatan siswa dalam menulis pantun memperoleh rata-rata skor 3,12 dengan 

kriteria baik. Dari 40 siswa, ada 2 siswa yang memperoleh skor 1, 9 siswa 

memperoleh skor 2, 11 siswa memperoleh skor 3, dan ada 18 siswa yang 

memperoleh skor 4. 
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8) Berbagi  jawaban dengan teman seluruh kelas (Share) 

Kegiatan siswa dalam berbagi  jawaban dengan teman seluruh kelas (Share) 

memperoleh rata-rata skor 3,5 dengan kriteria baik. Dari 40 siswa, tidak ada 

siswa yang memperoleh skor 1, 5 siswa memperoleh skor 2, 10 siswa 

memperoleh skor 3, dan ada 25 siswa yang memperoleh skor 4. 

Berdasarkan data tersebut, hasil aktivitas siswa pada pembelajaran 

keterampilan menulis pantun melalui model pembelejaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 pada 

siklus III memperoleh jumlah rata-rata skor 26,00 dengan kriteria baik. 

Hasil aktivitas siswa pada siklus III disajikan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.9 Diagram data aktivitas siswa siklus III 
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4.1.3.1.2 Data Hasil Belajar Siswa Dalam Keterampilan Menulis Pantun     

Sikus III 

Hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil tes evaluasi pada keterampilan 

menulis pantun melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02, untuk lebih jelas akan 

dijabarkan pada tabel 4.11 sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus III 

No. Pencapaian Siklus III Presentase 

1. Nilai rata-rata 80,87  

2. Nilai tertinggi 100  

3. Nilai terendah 40  

4. Jumlah siswa tuntas 35 87,5% 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 5 12,5% 

 

Berdasarkan data hasil belajar siswa melalui model pembelejaran Think 

Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 

02 pada siklus III menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

menulis pantun. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 80,87 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 40. Dari 40 siswa, presentase klasikal siswa yang 

tuntas adalah 35 siswa (87,5%) dan siswa yang belum tuntas adalah 5 siswa 

(12,5%). Secara keseluruhan hasil belajar siswa mengalami peningkatan rata-rata 

skor dan ketuntasan klasikal yang diharapkan, yaitu sudah mencapai indikator 
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keberhasilan ≥ 80%. Adapun data perbandingan hasil belajar antara siklus I 

dengan siklus II dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus II dan Siklus III 

No. Pencapaian Siklus II Siklus III 

1. Nilai rata-rata 75,75 80,87 

2. Nilai tertinggi 100 100 

3. Nilai terendah 20 40 

4. Jumlah siswa tuntas 30 35 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 10 5 

 

Data perbandingan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus II 

dan siklus III dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut : 

 

Gambar 4.10 Diagram perbandingan hasil belajar siswa 

siklus II dan siklus III 
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4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus III 

Hasil nontes dalam penelitian ini terdiri dari hasil catatan lapangan dan 

dokumentasi, untuk lebih jelas akan dijabarkan sebagai berikut : 

4.1.3.2.1 Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh pada 

saat melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun 

melalui model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint. 

Catatan lapangan pada penelitian ini dilakukan oleh teman sejawat yang 

membantu selama kegiatan penelitian ini berlangsung. 

Berdasarkan catatan lapangan yang terjadi pada siklus III adalah,  aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran sudah baik, ditunjukkan dengan 

siswa sudah berada didalam kelas dan mengeluarkan buku serta alat tulisnya 

sebelum memulai pelejaran. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 

dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan membentuk 

kelompok siswa sudah terkondisi dengan baik. Ketika menulis pantun, siswa 

terlihat sudah bisa untuk membuat pantun sendiri, ditunjukkan dengan keseriusan 

siswa ketika mengerjakan. 

4.1.3.2.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kembali 

kegiatan yang sudah dilakukan, agar dapat memberikan gambaran secara nyata 

mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini digunakan dokumen berupa 
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foto. Adapun dokumentasi siklus III pada kegiatan menulis pantun melalui model 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

  

Gambar 4.11 Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

Gambar 4.12 Guru membimbing siswa ketika mengerjakan evaluasi 
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4.1.3.3 Refleksi Siklus III 

Pelaksanaan pembelajaran menulis pantun melalui model pembelejaran 

Think Pair Share berbantuan media Powerpoint pada siklus III secara keseluruhan 

sudah berlangsung dengan baik. Untuk lebih jelas akan dijabarkan sebagai  

berikut :  

Aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I jumlah rata-rata skor 

16,67 dengan kriteria cukup, pada siklus II meningkat dengan jumlah rata-rata 

skor 21,15 dengan kriteria baik, dan pada siklus III kembali meningkat dengan 

jumlah rata-rata skor 26,00 dengan kriteria baik. 

Hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun mengalami 

peningkatan dari siklus I jumlah rata-rata skor 69,87 dengan kriteria cukup, pada 

siklus II meningkat dengan jumlah rata-rata skor 75,75 dengan kriteria baik, dan 

pada siklus III kembali meningkat dengan jumlah rata-rata skor 80,87 dengan 

kriteria baik. Ketuntasan hasil belajar individual sudah tercapai yaitu ≥ 70. 

Ketuntasan hasil belajar klasikal sudah tercapai sesuai indikator keberhasilan yang 

diharapkan yaitu ≥ 80%. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran menulis pantun melalui model pembelajaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint pada siklus III dinyatakan berhasil. Hal ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam 

keterampilan menulis pantun. Maka dari itu peneliti tidak melanjutkan ke siklus 

berikutnya dan mengakhiri penelitian yang dilakukan. 

 



91 
 

 
 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan  yang akan dijelaskan pada penelitian ini adalah peningkatan 

aktivitas siswa dan peningkatan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis 

pantun melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. Untuk lebih jelas akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

4.2.1.1 Peningkatan Aktivitas Siswa 

Peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran menulis pantun melalui 

model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas 

IV SD Negeri Karanganyar 02 dari siklus I, siklus II dan siklus III dapat dilihat 

pada tabel 4.13 dan diagram 4.13 sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, siklus II dan Siklus III 

No. Nilai Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Jumlah rata-rata skor 16,67 21,15 26 

2. Rata-rata 2,08 2,64 3,25 

3. Kriteria Cukup Baik Baik 

 

Perolehan skor dari masing-masing indikator aktivitas siswa disajikan 

dalam bentuk diagram sebagai berikut : 
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Gambar 4.13 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa 

Siklus I, Siklus II dan siklus III 

Aktivitas siswa merupakan segala bentuk tingkah laku atau kegiatan yang 

dilakukan siswa baik jasmani maupun rohani dalam mengikuti pembelajaran se-

hingga menimbulkan perubahan perilaku belajar yang positif pada diri siswa. 

Dierich (dalam Hamalik 2010:172-123) menyatakan kegiatan belajar siswa dapat 

dikelompokkan menjadi 8 yaitu, kegiatan visual, kegiatan lisan, kegiatan 

mendengarkan, kegiatan menulis, kegiatan menggambar, kegiatan motorik, 

kegiatan mental dan kegiatan emosional. 

Untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa secara lebih jelas akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Pada indikator mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran termasuk 

dalam kegiatan emosional. Pada indikator ini terdapat empat deskriptor yaitu: 

(1) siswa sudah berada didalam kelas, (2) siswa duduk di kursi masing-

masing, (3) membawa buku pelajaran dan alat tulis, dan (4) mengeluarkan 
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buku dan alat tulisnya. Pada siklus I siswa memperoleh rata-rata skor 1,95 

dengan kriteria cukup. Sebagian siswa sudah berada didalam kelas, tetapi 

belum duduk dikursinya masing-masing, dan siswa belum mengeluarkan 

buku dan alat tulisnya. Pada siklus II memperoleh rata-rata skor 2,25 dengan 

kriteria baik. Siswa sudah berada didalam kelas, duduk dikursinya masing-

masing, dan sebagian sudah mengeluarkan bukunya. Pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 3,22 dengan kriteria baik. Siswa sudah didalam 

kelas, duduk dengan tenang dan sudah mengeluarkan perlengkapan 

belajarnya. 

2) Pada indikator mendengarkan penjelasan guru melalui tayangan Powerpoint 

termasuk dalam kegiatan mendengarkan. Pada indikator ini terdapat empat 

deskriptor yaitu : (1) konsentrasi terhadap penjelasan guru, (2) mencatat 

penjelasan guru, (3) memperhatikan dengan serius, dan (4) duduk manis 

memperhatikan Pada siklus I siswa memperoleh rata-rata skor 2,62 dengan 

kriteria baik. Siswa sudah memperhatikan penjelasan guru, dan mencatat 

penjelasan guru, tetapi masih ada yang ramai. Pada siklus II memperoleh rata-

rata skor 2,8 dengan kriteria baik. Siswa sudah duduk manis memperhatikan 

dan mencatat contoh pantun yang diberikan. Pada siklus III memperoleh rata-

rata skor 3,3 dengan kriteria baik. Siswa memperhatikan dengan serius, 

mencatat contoh pantun dan sudah berkonsentrasi terhadap penjelasan guru. 

3) Pada indikator mengamati contoh pantun yang ditayangkan pada Powerpoint 

termasuk dalam kegiatan visual. Pada indikator ini terdapat empat deskriptor 

yaitu : (1) fokus terhadap contoh pantun yang diberikan, (2) menyalin contoh 
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pantun dibuku, (3) memperhatikan tayangan slide Powerpoint, dan (4) paham 

mengenai contoh pantun yang ditayangkan. Pada siklus I siswa memperoleh 

rata-rata skor 2,15 dengan kriteria cukup. Siswa sudah memperhatikan 

tayangan slide pada Powerpoint, dan menyalin pada buku. Tetapi siswa 

belum paham mengenai materi pantun yang dijelaskan. Pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 2,62 dengan kriteria baik. siswa sudah fokus 

memperhatikan penjelasan guru tentang pantun, dan sebagiansudah ada yang 

paham. Pada siklus III memperoleh rata-rata skor 3,32 dengan kriteria baik. 

Siswa sudah fokus memperhatikan, menyalin pada buku mereka dan sudah 

paham mengenai materi pantun. 

4) Pada indikator tanya jawab tentang materi pelajaran termasuk dalam kegiatan 

lisan. Pada indikator ini terdapat empat deskriptor yaitu : (1) mengajukan 

pertanyaan, (2) menjawab pertanyaan, (3) memberikan pendapat, dan (4) 

memberikan tanggapan. Pada siklus I siswa memperoleh rata-rata skor 1,6 

dengan kriteria cukup. Siswa masih belum berani untuk menjawab maupun 

mengajukan pertanyaan pada guru, apalagi memberikan pendapatnya 

mengenai materi pembelajaran. Pada siklus II memperoleh rata-rata skor 2,4 

dengan kriteria cukup. Siswa sudah berani menjawab pertanyaan dari guru, 

dan berani mengajukan pertanyaan. Pada siklus III memperoleh rata-rata skor 

2,9 dengan kriteria baik. Siswa sudah berani bertanya, dan memberikan 

pendapat. Bahkan siswa berebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru. 
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5) Pada indikator berpikir tentang topik sebelum menulis pantun (Think) 

termasuk dalam kegiatan mental. Pada indikator ini terdapat empat deskriptor 

yaitu : (1) konsentrasi untuk mengemukakan idenya, (2) berpikir sendiri tidak 

tanya teman, (3) tidak bersuara ketika berpikir, dan (4) duduk dengan tenang 

ketika berpikir. Pada siklus I siswa memperoleh rata-rata skor 2,12 dengan 

kriteria cukup. Sebagian siswa terlihat konsentrasi dalam berpikir membuat 

pantun, tetapi sebagian masih ramai sendiri. Pada siklus II memperoleh rata-

rata skor 2,57 dengan kriteria baik. Siswa berkonsentrasi dan sudah duduk 

dengan tenang ketika berpikir. Tetapi masih ada anak yang bertanya pada 

teman ketika kegiatan. Pada siklus III memperoleh rata-rata skor 3,17 dengan 

kriteria baik. Siswa sudah mencoba untuk berpikir sendiri, duduk dengan 

tenang dan tidak ramai ketika sedang berpikir. 

6) Pada indikator berpasangan/ membentuk kelompok dengan teman (Pair) 

termasuk dalam kegiatan motorik. Pada indikator ini terdapat empat 

deskriptor yaitu : (1) berpasangan dengan teman sebangku, (2) membentuk 

kelompok masing-masing 2 anak, (3) aktif dalam kegiatan kelompok, dan (4) 

tidak ramai ketika membentuk kelompok. Pada siklus I siswa memperoleh 

rata-rata skor 2,2 dengan kriteria cukup. Siswa sudah dapat membentuk 

kelompok dengan baik, berpasangan dengan sebangku dan membentuk 

kelompok masing-masing 2 anak. Tetapi siswa masih ramai dan lari-lari 

ketika kegiatan membentuk kelompok. Pada siklus II memperoleh rata-rata 

skor 3,02 dengan kriteria baik. Siswa sudah dapat membentuk kelompok 

dengan baik tanpa bantuan dari guru. Pada siklus III memperoleh rata-rata 
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skor 3,45 dengan kriteria baik. Dalam membentuk kelompok siswa sudah 

terkondisi dengan baik dan siswa sudah mampu mengemukakan idenya pada 

teman sekelompok. 

7) Pada indikator menulis pantun termasuk dalam kegiatan menulis. Pada 

indikator ini terdapat empat deskriptor yaitu : (1) menulis dengan tulisan rapi, 

(2) menulis sesuai dengan sajak pantun a-b-a-b, (3) menulis sesuai topik/ 

tema pantun, dan (4) menulis dengan bahasa yang baik dan benar. Pada siklus 

I siswa memperoleh rata-rata skor 2,02 dengan kriteria cukup. Siswa masih 

merasa kesulitan ketika akan membuat pantun, terlihat banyak siswa yang 

bertanya pada temanya. Tetapi ada siswa yang sudah bisa membuat pantun, 

namun belum sesuai dengan tema dan bahasanya sulit dipahami. Pada siklus 

II memperoleh rata-rata skor 2,52 dengan kriteria baik. Siswa sudah mampu 

menulis pantun sesuai dengan topik/ tema yang ditentukan, dan menulis 

dengan sajak a-b-a-b, akan tetapi tulisan siswa masih belum rapi. Pada siklus 

III memperoleh rata-rata skor 3,12 dengan kriteria baik. Siswa sudah dapat 

menulis pantun dengan baik dan benar, siswa sudah menulis sesuai dengan 

ciri-ciri pantun, sesuai dengan topik dan bahasanya mudah dipahami. 

8) Pada indikator berbagi jawaban dengan teman seluruh kelas (Share) termasuk 

dalam kegiatan lisan. Pada indikator ini terdapat empat deskriptor yaitu : (1) 

membacakan pantun yang dibuat tanpa ditunjuk guru, (2) maju kedepan kelas 

membacakan pantun, (3) membaca pantun dengan suara jelas, dan (4) tidak 

malu-malu ketika membaca pantun. Pada siklus I siswa memperoleh rata-rata 

skor 2 dengan kriteria cukup. Siswa berani maju membacakan pantun yang 
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telah dibuat dengan ditunjuk guru lebih dahulu, ketika maju siswa masih 

terlihat malu-malu dan suaranya ketika membaca masih pelan. Pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 2,65 dengan kriteria baik. Siswa berani maju tanpa 

ditunjuk oleh guru, siswa sudah berani dan tidak malu-malu lagi. Tetapi 

suaranya ketika membaca masih belum terdengar keras. Pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 3,5 dengan kriteria baik. Siswa sudah maju 

membacakan pantun yang dibuat dengan tanpa ditunjuk guru lebih dahulu, 

dan membaca dengan suara yang jelas. 

4.2.1.2 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Keterampilan Menulis Pantun 

Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis pantun melalui 

model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas 

IV SD Negeri Karanganyar 02 dari siklus I, siklus II dan siklus III dapat dilihat 

pada tabel 4.14 dan diagram 4.14 sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I, siklus II dan Siklus III 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Nilai rata-rata 69,87 75,75 80,87 

2. Nilai tertinggi 100 100 100 

3. Nilai terendah 30 20 40 

4. Jumlah siswa tuntas 24 30 35 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 16 10 5 

 

Berdasarkan perolehan skor dari masing-masing indikator hasil belajar 

siswa disajikan dalam bentuk prosentase pada diagram berikut : 
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Gambar 4.14 Diagram Hasil Belajar Siswa 

Siklus I, Siklus II dan siklus III 

Berdasarkan data tabel 4.21 dan gambar diagram 4.18 menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I jumlah rata-rata 

skor 69,87 dengan kriteria cukup, pada siklus II meningkat dengan jumlah rata-

rata skor 75,75 dengan kriteria baik, dan pada siklus III kembali meningkat 

dengan jumlah rata-rata skor 80,87 dengan kriteria baik. Ketuntasan hasil belajar 

individual sudah tercapai yaitu ≥ 70. Ketuntasan hasil belajar klasikal sudah 

tercapai sesuai indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu ≥ 80%. 

 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun melalui 

model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas 

IV SD Negeri Karanganyar 02 dari siklus I, siklus II sampai siklus III. Adapun 
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implikasi hasil penelitian ini berupa implikasi teoritis, implikasi praktis, dan 

implikasi pedagogis. 

4.2.2.1 Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis pada penelitian ini adalah keterkaitan antara hasil 

penelitian terhadap teori-teori yang digunakan peneliti terhadap model 

pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint yang diterapkan 

pada pembelajaran. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pada aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis pada penelitian ini adalah keterkaitan antara hasil 

penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Penerapan 

model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi guru dalam mengajar. Karena model pembelajaran ini 

telah terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis pada penelitian ini adalah keterkaitan antara hasil 

penelitian terhadap kegiatan pembelajaran menulis pantun yang dilakukan. 

Dengan menerapkan model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

dalam menulis pantun. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi pendidik untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Data hasil penelitian terhadap aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam 

keterampilan menulis pantun melalui model pembelejaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1) Model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan 

aktivitas siswa pada setiap siklus. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 16,67 dengan kriteria cukup, pada siklus II meningkat dengan 

jumlah rata-rata skor 21,15 dengan kriteria baik, dan pada siklus III kembali 

meningkat dengan jumlah rata-rata skor 26,00 dengan kriteria baik. Hasil 

tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan, yaitu 

aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

2) Model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dalam menulis pantun pada setiap siklus. Data 

awal hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis pantun diperoleh skor 

rata-rata 58,72 dengan prosentase ketuntasan belajar klasikal 38,00%. Hasil 

belajar siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 69,87 dengan 

prosentase ketuntasan belajar klasikal 60,00%. Pada siklus II meningkat 
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dengan jumlah rata-rata skor 75,75 dengan prosentase ketuntasan belajar 

klasikal 75,00%. Pada siklus III kembali meningkat dengan jumlah rata-rata 

skor 80,87 dengan presentase ketuntasan belajar klasikal 87,5%. Hasil belajar 

tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan, ketuntasan 

hasil belajar individual sudah tercapai yaitu ≥ 70, dan ketuntasan hasil belajar 

klasikal sudah tercapai yaitu ≥ 80%. 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka hipotesis penelitian dengan 

penerapan model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam keterampilan 

menulis pantun siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 02. 

 

5.2 SARAN 

Penelitian tindakan kelas melalui model pembelejaran Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint telah terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun siswa kelas IV SD 

Negeri Karanganyar 02. Adapun saran dari penulis terkait dengan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Siswa 

Melalui model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa 

semangat dan motivasi belajar yang tinggi. Keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran meningkat, dan hasil belajar siswa meningkat. 
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5.2.2 Bagi Guru 

Model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dapat 

dijadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, karena 

guru tidak harus ceramah ketika mengajar. Dengan mencoba menerapkan model 

pembelajaran inovatif, guru dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru 

pada siswa tentang pembelajaran yang dilakukan. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Model pembelejaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint 

diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah untuk mencoba menerapkan suatu 

model pembelajaran inovatif. Selain itu sekolah harus memberikan sarana dan 

prasarana belajar yang memadai bagi guru maupun siswa untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 
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LAMPIRAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 
 

PENGGALAN SILABUS 

Siklus I 

Sekolah  : SD Negeri Karanganyar 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Standar Kompetensi : 8. Menulis 

   Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

   pantun anak. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Sumber dan Sarana 

Belajar 
Penilaian 

8.3 Membuat 

pantun anak 

yang menarik 

tentang berbagai 

tema 

(persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan dll.) 

sesuai dengan 

ciri-ciri pantun. 
 

Pantun 1. Menjelaskan 

pengertian 

pantun. 

2. Menyebutkan 

ciri-ciri pantun. 

3. Menyempurnak

an pantun. 

4. Membuat 

pantun sendiri 

dengan tema 

persahabatan. 
 

1. Siswa mengamati bagaimana cara 

membuat/ menulis pantun dengan 

contoh yang diperlihatkan guru 

pada Powerpoint. 

2. Siswa melengkapi/ 

menyempurnakan contoh pantun 

yang diperlihatkan guru pada 

Powerpoint. 

3. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk belajar membuat dan 

menulis pantun sendiri dengan 

tema persahabatan. 

4. Siswa diminta untuk berpikir 

(Think) tentang topik materi atau 

2 x 35 menit 

(1x pertemuan) 
- Warsidi, Edi. 

2007. BSE 

Bahasa Indonesia 

membuatku 

cerdas 4: untuk 

kelas IV SD/MI. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- Nur‟aini, Umri. 

2008. BSE 

Bahasa Indonesia 

6: untuk SD/MI 

Tertulis dan 

evaluasi 
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permasalahan yang disampaikan 

guru secara individual. 

5. Siswa berapasangan (Pair) 

dengan teman sebelahnya atau 

membentuk kelompok yang 

beranggotakan 2 orang. 

6. Siswa mengutarakan hasil 

pemikiran masing-masing tentang 

topiknya tadi pada teman 

sekelompok. 

7. Guru memimpin pleno kecil 

diskusi, tiap kelompok pasangan 

mengemukakan hasil diskusinya 

untuk berbagi jawaban (share) 

dengan seluruh siswa dikelas. 

 

kelas VI. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- LCD 

- Laptop 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Nama sekolah  : SD Negeri Karanganyar 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / semester : IV / 2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari / tanggal  : Selasa, 30 April 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian pantun. 

2. Menyebutkan ciri-ciri pantun. 

3. Menyempurnakan pantun. 

4. Membuat pantun sendiri dengan tema persahabatan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang pengertian 

pantun. 

2. Dengan media Powerpoint dan penjelasan guru, siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri pantun. 

3. Dengan melihat contoh pantun pada Powerpoint, siswa dapat 

menyempurnakan pantun. 

4. Melalui kerja kelompok dan bimbingan guru, siswa dapat membuat 

pantun sendiri dengan tema persahabatan. 
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E. Karakter siswa yang diharapkan 

Disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun, jujur, berani dan  ketelitian. 

F. Materi Pokok 

Pantun (terlampir) 

- Pengertian pantun 

- Ciri-ciri pantun 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Informatif, diskusi (kerja kelompok), tanya jawab dan  

  penugasan. 

2. Model : Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 

H. Langkah-langkah Pembelajaran (2 x 35 menit) 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Menyiapkan media/alat peraga 

3) Pengkondisian kelas 

4) Berdoa 

5) Presensi siswa 

2. Kegiatan awal (10 menit) 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai mengenai 

materi menulis pantun.  

2) Apersepsi : guru berpantun, untuk memancing pengetahuan siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan. 

3) Menjelaskan tentang tujuan kegiatan/ pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan memotivasi siswa agar memperhatikan pelajaran. 

3. Kegiatan inti (45 menit) 

1) Guru menyiapkan media pembelajaran berupa Powerpoint guna 

menunjang pembelajaran (Eksplorasi). 

2) Siswa mengamati bagaimana cara membuat/ menulis pantun dengan 

contoh yang diperlihatkan guru pada Powerpoint (Eksplorasi). 

3) Siswa melengkapi/ menyempurnakan contoh pantun yang 

diperlihatkan guru pada Powerpoint (Eksplorasi). 
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4) Guru menunjuk salah satu siswa untuk mencoba melengkapi pantun 

tersebut (Eksplorasi). 

5) Siswa yang lain memperhatikan dan berpikir mengenai jawaban yang 

tepat untuk melengkapi pantun tersebut (Eksplorasi). 

6) Guru mulai menjelaskan tantang materi pantun, ciri-ciri pantun dan 

cara membuat/ menulis pantun (Elaborasi). 

7) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk belajar membuat dan 

menulis pantun sendiri dengan tema “persahabatan” (Elaborasi). 

8) Siswa diminta untuk berpikir (Think) tentang topik materi atau 

permasalahan yang disampaikan guru secara individual, dibantu oleh 

guru dengan memberikan pancingan pertanyaan. (Elaborasi). 

9) Siswa berapasangan (Pair) dengan teman sebelahnya atau membentuk 

kelompok yang beranggotakan 2 orang (Elaborasi). 

10) Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya 

tadi pada teman sekelompok (Elaborasi). 

11) Siswa diberi waktu mengerjakan tugas selama 15 menit (Elaborasi). 

12) Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok pasangan 

mengemukakan hasil diskusinya untuk berbagi jawaban (share) 

dengan seluruh siswa dikelas (Elaborasi). 

13) Guru bersama siswa mengevaluasi pekerjaan masing-masing 

kelompok mengenai pantun yang sudah dibuat (Konfirmasi). 

14) Guru bersama siswa bertanya jawab dan meluruskan kesalahan 

pemahaman dalam kegiatan menulis pantun yang dilakukan 

(Konfirmasi). 

15) Guru memberi penguatan dan komentar positif pada siswa/kelompok 

dengan kinerja terbaik (Konfirmasi). 

16) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya kembali 

mengenai materi pembelajaran yang belum paham (Konfirmasi). 

4. Kegiatan ahir (10 menit) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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2) Guru memberi komentar positif terhadap jalanya diskusi/ 

pembelajaran. 

3) Memberi soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa. 

4) Menyampaikan topik dan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

I. Alat Dan Sumber Bahan 

1. Sumber Belajar : 

- KTSP dan Silabus 

- Warsidi, Edi. 2007. BSE Bahasa Indonesia membuatku cerdas 4: untuk 

kelas IV SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

- Nur‟aini, Umri. 2008. BSE Bahasa Indonesia 6: untuk SD/MI kelas VI. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media pembelajaran : 

- LCD dan Laptop (untuk menampilkan Powerpoint). 

J. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

Tes awal : Ada pada apersepsi 

Tes proses : Ada pada tanya jawab dan diskusi 

Tes akhir : Ada pada evaluasi 

2. Jenis Tes  : Tertulis 

3. Alat Tes   : Lembar keterampilan menulis pantun 

 

       Semarang, 30 April 2013 

 Mengetahui, 

 Guru kelas IV,     Penulis, 

   
  Wajiyem, S.Pd.    Indra Pradana Kusuma 

  NIP 196201011992012001   NIM 1401409319 
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 Lampiran 

A. Materi 

Pantun 

 Pantun merupakan bentuk karya sastra atau puisi lama asli Indonesia yang 

terikat oleh beberapa syarat. Pantun dikenal luas dalam berbagai bahasa di 

nusantara, diantaranya dalam bahasa Jawa pantun dikenal sebagai parikan. 

Sedangkan dalam bahasa Sunda pantun dikenal sebagai paparikan. Pantun pada 

awalnya merupakan karya sastra lisan. tetapi sekarang banyak juga dijumpai 

pantun yang tertulis. Pantun terdiri dari empat baris, baris pertama dan kedua 

disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. 

 Pantun dapat dipergunakan untuk menyatakan segala macam perasaan atau 

curahan hati baik untuk perasaan senang, sedih, cinta, benci dan dapat juga 

dipergunakan untuk anak-anak, pemuda maupun orang tua (Natia 2005:72-73). 

Ciri-ciri pantun adalah : 

1. Satu bait pantun terdiri atas empat baris. 

2. Setiap baris terdiri dari 4 kata atau 8–12 suku kata 

3. Bersajak a – b – a – b. 

4. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. 

5. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. 

Contoh pantun tema “Persahabatan” ! 

Satu dua tiga empat   Ke pekalongan beli batik 

Beli mobil mahal harganya  Tokonya belum buka 

Kalau kau cari sahabat   Seorang sahabat yang baik 

Pilihlah aku orangnya   Ada saat suka dan duka 

 

   Jalan-jalan pergi ke taman  

   Perginya naik odong-odong 

   Jika ingin punya banyak teman 

   Janganlah engkau sombong 
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B. Media Pembelajaran 

Tampilan Powerpoint. 
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C. Lembar Kerja Siswa 

1. Sempurnakan / lengkapilah sampiran dari pantun berikut ini ! 

Jawab : 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Jika ingin punya banyak teman 

Janganlah engkau sombong 

2. Buatlah sebuah pantun dengan tema Persahabatan ! 

Jawab : 

................................................................................................ 

................................................................................................  

................................................................................................  

................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : 

1. .............................................. 

2. .............................................. 
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D. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Siklus 1 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator 

Jenis 

Tes 
Aspek 

No. 

Soal 

8. Mengungkapk

an pikiran, 

perasaan dan 

informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman 

dan pantun 

anak. 

8.3 Membuat 

pantun anak 

yang 

menarik 

tentang 

berbagai 

tema 

(persahabat

an, 

ketekunan, 

kepatuhan 

dll.) sesuai 

dengan ciri-

ciri pantun. 

Pantun 1. Menjelaskan 

pengertian 

pantun. 

2. Menyebutkan 

ciri-ciri pantun. 

3. Menyempurnak

an pantun. 

4. Membuat 

pantun sendiri 

dengan tema 

persahabatan. 

Tertulis C1 

 

 

C1 

 

C1 

 

C1 

 

C6 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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E. Soal Evaluasi 

 Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan pantun..... 

2. Sebutkan ciri-ciri pantun, 2 saja..... 

3. Ada berapa baris dalam satu bait pantun..... 

4. Sesuai dengan ciri-cirinya, pantun bersajak...... 

5. Buatlah sebuah pantun dengan tema Persahabatan, sesuai dengan contoh 

yang telah guru berikan ! 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : .................................... 

Kelas  : .................................... 

No. Abs : .................................... 
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F. Kunci Jawaban Evaluasi 

1. Karya sastra atau puisi lama asli Indonesia yang terikat oleh beberapa 

syarat. 

2. Bersajak a – b – a – b. 

Satu bait pantun terdiri atas empat baris. 

3. 4 baris. 

4. Bersajak a – b – a – b. 

5. (jawaban tidak harus sama, sesuai dengan ide/ pemikiran siswa dalam 

membuat pantun). 

Contoh jawaban : 

Orang cina namanya Ahong 

Pergi ke sungai untuk mencuci 

Jangan suka berkata bohong 

Nanti teman akan membenci 

 

 

G. Pedoman Penilaian 

Bobot skor : 

Nomer 1 = skor 3 

Nomer 2 = skor 3 

Nomer 3 = skor 3 

Nomer 4 = skor 3 

Nomer 5 = skor 8 

Skor maksimal = 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 



121 
 

 
 

PENGGALAN SILABUS 

Siklus II 

Sekolah  : SD Negeri Karanganyar 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Standar Kompetensi : 8. Menulis 

   Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

   pantun anak. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Sumber dan Sarana 

Belajar 
Penilaian 

8.4 Membuat 

pantun anak 

yang menarik 

tentang berbagai 

tema 

(persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan dll.) 

sesuai dengan 

ciri-ciri pantun. 
 

Pantun 6. Menyebutkan 

ciri-ciri pantun. 

2. Menyebutkan 

jenis pantun 

berdasarkan 

isinya. 

3. Menulis pantun 

anak. 

4. Membuat 

pantun anak 

dengan tema 

(persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan, dll.). 

8. Siswa mengamati materi yang 

disampaikan guru mengenai ciri-

ciri pantun dan jenis-jenis pantun 

pada Powerpoint. 

9. Siswa berlatih membuat satu 

buah pantun anak sesuai dengan 

contoh guru tayangkan pada 

Powerpoint 

10. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk belajar membuat/ 

menulis pantun anak dengan tema 

(persahabatan, ketekunan, 

kepatuhan, dll.). 

11. Siswa diminta untuk berpikir 

2 x 35 menit 

(1x pertemuan) 
- Warsidi, Edi. 

2007. BSE 

Bahasa Indonesia 

membuatku 

cerdas 4: untuk 

kelas IV SD/MI. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- Nur‟aini, Umri. 

2008. BSE 

Bahasa Indonesia 

6: untuk SD/MI 

Tertulis dan 

evaluasi 
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(Think) tentang topik materi atau 

permasalahan yang disampaikan 

guru secara individual. 

12. Siswa berapasangan (Pair) 

dengan teman sebelahnya atau 

membentuk kelompok yang 

beranggotakan 2 orang. 

13. Siswa mengutarakan hasil 

pemikiran masing-masing tentang 

topiknya tadi pada teman 

sekelompok. 

14. Guru memimpin pleno kecil 

diskusi, tiap kelompok pasangan 

mengemukakan hasil diskusinya 

untuk berbagi jawaban (share) 

dengan seluruh siswa dikelas. 

 

kelas VI. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- LCD 

- Laptop 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Nama sekolah  : SD Negeri Karanganyar 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / semester : IV / 2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari / tanggal  : Selasa, 14 Mei 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

C. Indikator 

1. Menyebutkan ciri-ciri pantun. 

2. Menyebutkan jenis pantun berdasarkan isinya. 

3. Menulis pantun anak. 

4. Membuat pantun anak dengan tema (persahabatan, ketekunan, 

kepatuhan, dll.). 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melihat contoh pantun pada Powerpoint, siswa dapat 

mnyebutkan ciri-ciri pantun. 

2. Melalui media Powerpoint dan penjelasan guru, siswa dapat 

menyebutkan jenis pantun berdasarkan isinya. 

3. Dengan melihat contoh pantun pada Powerpoint, siswa dapat menulis 

pantun anak. 

4. Melalui pembelajaran Think Pair Share, siswa dapat membuat pantun 

anak dengan tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.). 
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E. Karakter siswa yang diharapkan 

- Disiplin 

- Rasa hormat dan perhatian 

- Tekun 

- Jujur 

- Berani 

- Ketelitian 

F. Materi Pokok 

Pantun anak (terlampir) 

- Ciri-ciri pantun 

- Contoh-contoh pantun anak 

G. Metode Pembelajaran 

1. Metode : Informatif, diskusi (kerja kelompok), tanya jawab dan  

  penugasan. 

2. Model : Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran (2 x 35 menit) 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Menyiapkan media/alat peraga 

3) Pengkondisian kelas 

4) Berdoa 

5) Presensi siswa 

2. Kegiatan awal (10 menit) 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai mengenai 

materi menulis pantun anak. 

2) Apersepsi : guru menampilkan contoh pantun anak pada slide 

Powerpoint. 

3) Menjelaskan tentang tujuan kegiatan/ pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan memotivasi siswa agar memperhatikan pelajaran. 
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3. Kegiatan inti (45 menit) 

1) Menampilkan media pembelajaran berupa Powerpoint guna 

menunjang pembelajaran (Eksplorasi). 

2) Siswa memperhatikan bagaimana cara membuat/ menulis pantun 

dengan contoh yang diperlihatkan guru pada Powerpoint (Eksplorasi). 

3) Dengan arahan guru siswa berlatih membuat satu buah pantun anak 

sesuai dengan contoh yang telah di tayangkan pada Powerpoint 

(Eksplorasi). 

4) Guru menunjuk salah satu siswa untuk mencoba membacakan pantun 

yang telah dibuat (Eksplorasi). 

5) Siswa yang lain memperhatikan sambil mengecek pantun yang telah 

mereka buat sudah benar apa belum (Eksplorasi). 

6) Dengan media Powerpoint guru menyampaikan materi mengenai ciri-

ciri pantun, jenis-jenis pantun dan memberikan contoh pantun anak 

(Eksplorasi). 

7) Melaksanakan proses pembelajaran Think Pair share (Elaborasi). 

8) Melalui pembelajaran Think Pair share guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk belajar membuat/ menulis pantun anak dengan 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.). 

9) Siswa berpikir (Think) tentang topik menulis pantun anak dengan 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.), dibantu oleh guru 

dengan memberikan pancingan pertanyaan. 

10) Siswa berapasangan (Pair) dengan teman sebelahnya atau membentuk 

kelompok yang beranggotakan 2 orang (Elaborasi). 

11) Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya 

tadi pada teman sekelompok (Elaborasi). 

12) Siswa diberi waktu mengerjakan selama 15 menit untuk menulis 

pantun yang telah dipikirkan (Elaborasi). 

13) Tiap kelompok pasangan mengemukakan hasil diskusinya untuk 

berbagi jawaban (share) dengan seluruh siswa dikelas (Elaborasi). 
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14) Guru bersama siswa mengevaluasi pekerjaan masing-masing 

kelompok mengenai pantun yang sudah dibuat (Konfirmasi). 

15) Guru bersama siswa bertanya jawab dan meluruskan kesalahan 

pemahaman dalam kegiatan menulis pantun anak dengan tema 

(persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.) yang telah dilakukan 

(Konfirmasi). 

16) Guru memberi penguatan dan komentar positif pada siswa/ kelompok 

dengan kinerja terbaik (Konfirmasi). 

17) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya kembali 

mengenai materi pembelajaran yang belum paham (Konfirmasi). 

4. Kegiatan ahir (10 menit) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2) Guru memberi komentar positif terhadap jalanya diskusi/ 

pembelajaran. 

3) Memberi soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa. 

4) Menyampaikan topik dan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

I. Alat dan Sumber 

1. Sumber Belajar : 

- KTSP dan Silabus 

- Warsidi, Edi. 2007. BSE Bahasa Indonesia membuatku cerdas 4: untuk 

kelas IV SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

- Nur‟aini, Umri. 2008. BSE Bahasa Indonesia 6: untuk SD/MI kelas VI. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media pembelajaran : 

- LCD dan Laptop (untuk menampilkan Powerpoint). 
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J. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

Tes awal : Ada pada apersepsi 

Tes proses : Ada pada tanya jawab dan diskusi 

Tes akhir : Ada pada evaluasi 

2. Jenis Tes  : Tertulis 

3. Alat Tes   : Lembar keterampilan menulis pantun 

 

 

 

 

       Semarang, 14 Mei 2013 

 Mengetahui, 

 Guru kelas IV,     Penulis, 

     
 Wajiyem, S.Pd.    Indra Pradana Kusuma 

 NIP 196201011992012001   NIM 1401409319 
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 Lampiran 

A. Materi 

Pantun 

 Pantun merupakan bentuk karya sastra atau puisi lama asli Indonesia yang 

terikat oleh beberapa syarat. Pantun dikenal luas dalam berbagai bahasa di 

nusantara, diantaranya dalam bahasa Jawa pantun dikenal sebagai parikan. 

Sedangkan dalam bahasa Sunda pantun dikenal sebagai paparikan. Pantun pada 

awalnya merupakan karya sastra lisan. tetapi sekarang banyak juga dijumpai 

pantun yang tertulis. Pantun terdiri dari empat baris, baris pertama dan kedua 

disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. 

 Pantun dapat dipergunakan untuk menyatakan segala macam perasaan atau 

curahan hati baik untuk perasaan senang, sedih, cinta, benci dan dapat juga 

dipergunakan untuk anak-anak, pemuda maupun orang tua (Natia 2005:72-73). 

Ciri-ciri pantun adalah : 

1. Satu bait pantun terdiri atas empat baris. 

2. Setiap baris terdiri 4 kata atau 8–12 suku kata. 

3. Bersajak a – b – a – b. 

4. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. 

5. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. 

Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya, dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1. Pantun Nasihat 

Ke mana kancil kita kejar  

Ke dalam pasar kita mencari  

Ketika kecil rajin belajar  

Setelah besar senanglah diri  

2. Pantun Jenaka 

Di sini kosong di sana kosong 

Tak ada batang tembakau 

Bukan saya berkata bohong  

Ada katak memikul kerbau  
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3. Pantun Teka-teki 

Kalau puan, puan cerana  

Ambil gelas di dalam peti 

Kalau tuan bijak laksana 

Binatang apa tanduk di kaki 

 

Contoh pantun ! 

1. Persahabatan 

Orang cina namanya Ahong 

Pergi ke sungai untuk mencuci 

Jangan suka berkata bohong 

Nanti teman akan membenci 

2. Ketekunan 

Pagi-pagi pergi ke pasar 

Jangan lupa membeli baju 

Kalau engkau ingin pintar 

Rajinlah membaca buku 

3. Kepatuhan 

Sambil membaca lihat buku 

Duduk di kursi makan ketan 

Hormatilah kedua orang tua dan guru 

Mereka adalah contoh dan panutan 
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B. Media Pembelajaran 

Tampilan Powerpoint 
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C. Lembar Kerja Siswa 

1. Buatlah 1 buah pantun nasihat / pantun anak dengan tema.... 

(Persahabatan, Ketekunan, Kepatuhan, Kedisiplinan, dll.). Pilih salah satu 

tema saja ! 

Jawab : 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : 

1. .............................................. 

2. .............................................. 
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D. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Siklus 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator 

Jenis 

Tes 
Aspek 

No. 

Soal 

8. Mengungkapk

an pikiran, 

perasaan dan 

informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman 

dan pantun 

anak. 

8.3 Membuat 

pantun anak 

yang 

menarik 

tentang 

berbagai 

tema 

(persahabat

an, 

ketekunan, 

kepatuhan 

dll.) sesuai 

dengan ciri-

ciri pantun. 

Pantun 1. Menyebutkan 

ciri-ciri pantun. 

2. Menyebutkan 

jenis pantun 

berdasarkan 

isinya. 

3. Menulis pantun 

anak. 

4. Membuat 

pantun anak 

dengan tema 

(persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan, dll.). 

Tertulis C1 

 

C1 

C1 

 

 

C6 

 

C6 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

5 
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E. Soal Evaluasi 

 Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

1. Sebutkan ciri-ciri pantun..... 

2. Jenis pantun berdasarkan isinya di bagi menjadi berapa..... 

3. Sebutkan jenis pantun berdasarkan isinya..... 

4. Lengkapi/ sempurnakan sampiran pantun berikut ini ! 

.......................................................... 

.......................................................... 

Seorang sahabat yang baik 

Ada saat suka dan duka 

5. Buatlah 1 buah pantun nasihat / pantun anak dengan tema (Persahabatan, 

Ketekunan, Kepatuhan, Kedisiplinan, dll.). Pilih sesuai dengan tema yang 

kamu suka ! 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Nama  : .................................... 

Kelas  : .................................... 

No. Abs : .................................... 
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F. Kunci Jawaban Evaluasi 

1. Satu bait pantun terdiri atas empat baris. 

Setiap baris terdiri dari 4 kata atau 8–12 suku kata. 

Bersajak a – b – a – b. 

Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. 

Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. 

2. Tiga / 3. 

3. Pantun Nasihat, Pantun Jenaka, Pantun Teka-teki. 

4. (jawaban tidak harus sama, sesuai dengan ide/ pemikiran siswa dalam 

membuat pantun). 

Contoh jawaban : 

Ke pekalongan beli batik 

Tokonya belum buka 

Seorang sahabat yang baik 

Ada saat suka dan duka 

5. (jawaban tidak harus sama, sesuai dengan ide/ pemikiran siswa dalam 

membuat pantun). 

Contoh jawaban : Tema “Kepatuhan” 

Sambil membaca lihat buku 

Duduk di kursi makan ketan 

Hormatilah kedua orang tua dan guru 

Mereka adalah contoh dan panutan 

 

G. Pedoman Penilaian 

Bobot skor : 

Nomer 1 = skor 2 

Nomer 2 = skor 2 

Nomer 3 = skor 2 

Nomer 4 = skor 6 

Nomer 5 = skor 8 

Skor maksimal = 20 

Nilai = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus III 

Sekolah  : SD Negeri Karanganyar 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Standar Kompetensi : 8. Menulis 

   Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

   pantun anak. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Sumber dan Sarana 

Belajar 
Penilaian 

8.5 Membuat 

pantun anak 

yang menarik 

tentang berbagai 

tema 

(persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan dll.) 

sesuai dengan 

ciri-ciri pantun. 
 

Pantun 1. Menyimpulkan 

ciri-ciri pantun. 

2. Membedakan 

sampiran dan isi 

pantun. 

3. Menulis pantun 

berdasarkan ciri-

cirinya. 

 

1. Siswa memperhatikan contoh-

contoh pantun yang 

diperlihatkan pada Powerpoint 

guru untuk mengamati tentang 

ciri-ciri pantun dan 

membedakan antara sampiran 

dengan isi pantun. 

2. Tanya jawab antara siswa 

dengan guru mengenai ciri-ciri, 

sampiran dan isi pantun. 

3. Guru menunjuk beberapa siswa 

untuk menyebutkan mengenai 

ciri-ciri, sampiran dan isi 

pantun. 

2 x 35 menit 

(1x pertemuan) 
- Warsidi, Edi. 

2007. BSE 

Bahasa Indonesia 

membuatku 

cerdas 4: untuk 

kelas IV SD/MI. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- Nur‟aini, Umri. 

2008. BSE 

Bahasa Indonesia 

6: untuk SD/MI 

Tertulis dan 

evaluasi 
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4. Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk belajar membuat/ 

menulis pantun berdasarkan 

ciri-cirinya. 

5. Siswa diminta untuk berpikir 

(Think) tentang topik materi 

atau permasalahan yang 

disampaikan guru secara 

individual. 

6. Siswa berapasangan (Pair) 

dengan teman sebelahnya atau 

membentuk kelompok yang 

beranggotakan 2 orang. 

7. Siswa mengutarakan hasil 

pemikiran masing-masing 

tentang topiknya tadi pada 

teman sekelompok. 

8. Guru memimpin pleno kecil 

diskusi, tiap kelompok 

pasangan mengemukakan hasil 

diskusinya untuk berbagi 

jawaban (share) dengan seluruh 

siswa dikelas. 

 

kelas VI. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- LCD 

- Laptop 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS III 

 

Nama sekolah  : SD Negeri Karanganyar 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / semester : IV / 2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari / tanggal  : Kamis, 16 Mei 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema 

(persahabatan, ketekunan, kepatuhan dll.) sesuai dengan ciri-ciri 

pantun. 

C. Indikator 

1. Menyimpulkan ciri-ciri pantun. 

2. Membedakan sampiran dan isi pantun. 

3. Menulis pantun berdasarkan ciri-cirinya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melihat contoh pantun pada Powerpoint, siswa dapat 

mnyimpulkan ciri-ciri pantun. 

2. Dengan melihat contoh pantun pada Powerpoint, siswa dapat 

membedakan antara sampiran dan isi pantun. 

3. Melalui pembelajaran Think Pair Share, siswa dapat menulis pantun 

berdasarkan ciri-cirinya. 

E. Karakter siswa yang diharapkan 

Disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun, jujur, berani dan  ketelitian. 
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F. Materi Pokok 

Pantun anak (terlampir) 

- Ciri-ciri pantun 

- Contoh-contoh pantun anak 

G. Metode Pembelajaran 

1. Metode : Informatif, diskusi (kerja kelompok), tanya jawab dan  

  penugasan. 

2. Model  : Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran (2 x 35 menit) 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Menyiapkan media/alat peraga 

3) Pengkondisian kelas 

4) Berdoa 

5) Presensi siswa 

2. Kegiatan awal (10 menit) 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai mengenai 

materi menulis pantun anak. 

2) Apersepsi : guru menampilkan contoh pantun anak pada slide 

Powerpoint. 

3) Menjelaskan tentang tujuan kegiatan/ pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan memotivasi siswa agar memperhatikan pelajaran. 

3. Kegiatan inti (45 menit) 

1) Menampilkan media pembelajaran berupa Powerpoint guna 

menunjang pembelajaran (Eksplorasi). 

2) Melalui media Powerpoint guru memberikan beberapa contoh pantun 

kepada siswa (Eksplorasi). 

3) Siswa memperhatikan contoh-contoh pantun yang diperlihatkan guru 

untuk mengamati tentang ciri-ciri pantun dan membedakan antara 

sampiran dengan isi pantun (Eksplorasi). 
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4) Tanya jawab antara siswa dengan guru mengenai ciri-ciri, sampiran 

dan isi pantun (Eksplorasi). 

5) Guru menunjuk beberapa siswa untuk menyebutkan mengenai ciri-

ciri, sampiran dan isi pantun (Eksplorasi). 

6) Melaksanakan proses pembelajaran Think Pair share (Elaborasi). 

7) Melalui pembelajaran Think Pair share guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk menulis pantun berdasarkan ciri-cirinya 

(Elaborasi). 

8) Masing-masing siswa mulai berpikir (Think) tentang topik menulis 

pantun berdasarkan ciri-cirinya, dibantu oleh guru dengan 

memberikan pancingan pertanyaan (Elaborasi). 

9) Siswa berapasangan (Pair) dengan teman sebelahnya atau membentuk 

kelompok yang beranggotakan 2 orang (Elaborasi). 

10) Siswa mengutarakan hasil pemikiran masing-masing tentang topiknya 

tadi pada teman sekelompok (Elaborasi). 

11) Siswa diberi waktu mengerjakan selama 15 menit untuk menulis 

pantun yang telah dipikirkan (Elaborasi). 

12) Tiap kelompok pasangan mengemukakan hasil diskusinya untuk 

berbagi jawaban (share) dengan seluruh siswa dikelas (Elaborasi). 

13) Guru bersama siswa mengevaluasi pekerjaan masing-masing 

kelompok mengenai pantun yang sudah dibuat (Konfirmasi). 

14) Guru bersama siswa bertanya jawab dan meluruskan kesalahan 

pemahaman dalam kegiatan menulis pantun sesuai dengan ciri-cirinya 

(Konfirmasi). 

15) Guru memberi penguatan dan komentar positif pada siswa/kelompok 

dengan kinerja terbaik (Konfirmasi). 

16) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya kembali 

mengenai materi pembelajaran yang belum paham (Konfirmasi). 

4. Kegiatan ahir (10 menit) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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2) Guru memberi komentar positif terhadap jalanya diskusi/ 

pembelajaran. 

3) Memberi soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa. 

4) Menyampaikan topik dan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

I. Alat Dan Sumber Bahan 

1. Sumber Belajar : 

- KTSP dan Silabus 

- Warsidi, Edi. 2007. BSE Bahasa Indonesia membuatku cerdas 4: untuk 

kelas IV SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

- Nur‟aini, Umri. 2008. BSE Bahasa Indonesia 6: untuk SD/MI kelas VI. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media pembelajaran : 

- LCD dan Laptop (untuk menampilkan Powerpoint).  

J. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

Tes awal : Ada pada apersepsi 

Tes proses : Ada pada tanya jawab dan diskusi 

Tes akhir : Ada pada evaluasi 

2. Jenis Tes  : Tertulis 

3. Alat Tes   : Lembar keterampilan menulis pantun 

 

       Semarang, 16 Mei 2013 

 Mengetahui, 

 Guru kelas IV,     Penulis, 

     
 Wajiyem, S.Pd.    Indra Pradana Kusuma 

 NIP 196201011992012001   NIM 1401409319 
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 Lampiran 

A. Materi 

Pantun 

 Pantun merupakan bentuk karya sastra atau puisi lama asli Indonesia yang 

terikat oleh beberapa syarat. Pantun dikenal luas dalam berbagai bahasa di 

nusantara, diantaranya dalam bahasa Jawa pantun dikenal sebagai parikan. 

Sedangkan dalam bahasa Sunda pantun dikenal sebagai paparikan. Pantun pada 

awalnya merupakan karya sastra lisan. Tetapi sekarang banyak juga dijumpai 

pantun yang tertulis. Pantun terdiri dari empat baris, baris pertama dan kedua 

disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. 

 Pantun dapat dipergunakan untuk menyatakan segala macam perasaan atau 

curahan hati baik untuk perasaan senang, sedih, cinta, benci dan dapat juga 

dipergunakan untuk anak-anak, pemuda maupun orang tua (Natia 2005:72-73). 

Ciri-ciri pantun adalah : 

1. Satu bait pantun terdiri atas empat baris. 

2. Setiap baris terdiri 4 kata atau 8–12 suku kata. 

3. Bersajak a – b – a – b. 

4. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. 

5. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. 

 

Contoh pantun anak (nasihat) ! 

Satu dua tiga empat 

Itulah hitungan angka 

Jangan engkau tinggalkan sholat 

Jika tidak ingin masuk neraka 

Pagi-pagi pergi ke pasar 

Jangan lupa membeli baju 

Kalau engkau ingin pintar 

Rajinlah membaca buku 

Si kancil mencuri timun 

Timun hijau warna kulitnya 
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Jangan suka kamu melamun 

Nanti bisa jadi pelupa 

Sambil membaca lihat buku 

Duduk di kursi makan ketan 

Hormatilah kedua orang tua dan guru 

Mereka adalah contoh dan panutan 

Burung nuri di dalam sangkar 

Sangkar dibuat dari bambu 

Tidak baik sering bertengkar 

Kalah menang jadi abu 

Kalau ada kembang yang baru  

Bunga kenanga dikupas jangan  

Kalau ada sahabat baru  

Sahabat lama ditinggalkan jangan  

Satu dua tiga empat 

Beli mobil mahal harganya 

Kalau kau cari sahabat 

Pilihlah aku orangnya  

Jalan-jalan pergi ke taman  

Perginya naik odong-odong 

Jika ingin punya banyak teman 

Janganlah engkau sombong 

Ke pekalongan beli batik 

Tokonya belum buka 

Seorang sahabat yang baik 

Ada saat suka dan duka 

Orang cina namanya Ahong 

Pergi ke sungai untuk mencuci 

Jangan suka berkata bohong 

Nanti teman akan membenci 
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B. Media Pembelajaran 

Tampilan Powerpoint 
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C. Lembar Kerja Siswa 

1. Buatlah 1 buah pantun anak sesuai dengan ciri-cirinya. Tema pantun bebas 

(pantun nasihat, pantun jenaka) ! 

Jawab : 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : 

1. .............................................. 

2. .............................................. 
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D. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Siklus 3 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator 

Jenis 

Tes 
Aspek 

No. 

Soal 

8. Mengungkapk

an pikiran, 

perasaan dan 

informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman 

dan pantun 

anak. 

8.3 Membuat 

pantun anak 

yang 

menarik 

tentang 

berbagai 

tema 

(persahabat

an, 

ketekunan, 

kepatuhan 

dll.) sesuai 

dengan ciri-

ciri pantun. 

Pantun 1. Menyimpulkan 

ciri-ciri pantun. 

2. Membedakan 

sampiran dan isi 

pantun. 

3. Menulis pantun 

berdasarkan 

ciri-cirinya. 

Tertulis C1 

 

C2 

C2 

 

C6 

C6 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 
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E. Soal Evaluasi 

 Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

1. Sebutkan 3 ciri-ciri pantun..... 

2. Baris pertama dan kedua dalam sebuah pantun disebut..... sedangkan 

baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun disebut..... 

3. Berdasarkan ciri-cirinya, pantun bersajak..... 

4. Lengkapi/ sempurnakan sampiran pantun berikut ini ! 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

Bersakit-sakit dahulu 

Bersenang-senang kemudian 

5. Tulislah sebuah pantun nasihat (tema bebas) ! 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

Nama  : .................................... 

Kelas  : .................................... 

No. Abs : .................................... 
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F. Kunci Jawaban Evaluasi 

1. Satu bait pantun terdiri atas empat baris. 

Setiap baris terdiri dari 4 kata atau 8–12 suku kata. 

Bersajak a – b – a – b. 

Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. 

Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. 

2. Baris pertama dan kedua dalam pantun. 

3. Baris ketiga dan keempat dalam pantun. 

4. (jawaban tidak harus sama, sesuai dengan ide/ pemikiran siswa dalam 

membuat pantun). 

Contoh jawaban : 

Berakit-rakit ke hulu 

Berenang-renang ketepian 

Bersakit-sakit dahulu 

Bersenang-senang kemudian 

5. (jawaban tidak harus sama, sesuai dengan ide/ pemikiran siswa dalam 

membuat pantun). 

Contoh jawaban : 

Sambil membaca lihat buku 

Duduk di kursi makan ketan 

Hormatilah kedua orang tua dan guru 

Mereka adalah contoh dan panutan 

 

G. Pedoman Penilaian 

Bobot skor : 

Nomer 1 = skor 2 

Nomer 2 = skor 2 

Nomer 3 = skor 2 

Nomer 4 = skor 6 

Nomer 5 = skor 8 

Skor maksimal = 20 

Nilai = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Melalui Model Pembelajaran Think 

Pair Share Berbantuan Media Powerpoint Siswa Kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02 

No. Variabel Indikator Pengamatan 
Sumber 

Data 
Instrumen 

1. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

menulis pantun 

melalui model 

pembelajaran 

Think Pair Share 

berbantuan 

media 

Powerpoint. 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pelajaran 

(kegiatan emosional). 

2. Mendengarkan penjelasan 

guru melalui tayangan 

Powerpoint (kegiatan 

mendengarkan). 

3. Mengamati contoh pantun 

yang ditayangkan pada 

Powerpoint (kegiatan 

visual). 

4. Tanya jawab tentang 

materi pelajaran (kegiatan 

lisan). 

5. (Think) berpikir tentang 

topik sebelum menulis 

pantun (kegiatan mental). 

6. (Pair) berpasangan/ 

membentuk kelompok 

dengan teman (kegiatan 

motorik). 

7. Menulis pantun (kegiatan 

menulis). 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video  

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan  
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8. (Share) berbagi jawaban 

dengan teman seluruh 

kelas (kegiatan lisan). 

2. Hasil belajar 

siswa dalam 

keterampilan 

menulis pantun 

melalui model 

pembelajaran 

Think Pair Share 

berbantuan 

media 

Powerpoint. 

1. Menyebutkan pengertian 

dan ciri-ciri pantun. 

2. Melengkapi/ 

menyempurnakan sebuah 

pantun. 

3. Menulis pantun sesuai 

dengan tema 

(persahabatan, ketekunan, 

kepatuhan, dll.). 

4. Menulis pantun 

berdasarkan ciri-cirinya. 

5. Menulis pantun melalui 

model pembelajaran Think 

Pair Share. 

1. Siswa  

2. Foto 

3. Hasil 

belajar 

siswa 

dalam 

menulis 

pantun 

1. Tes 

tertulis 

2. Lembar 

kerja 

siswa 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

Siklus ............ 

Nama SD   : SD Negeri Karanganyar 02 

Kelas / semester  : IV/2 

Materi    : Menulis Pantun  

Nama Guru   : Indra Pradana K. 

Hari / Tanggal  : .................................. 

Petunjuk : 

1) Berilah tanda chek (√ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan ! 

2) Skor penilaian : 

1 = Jika satu diskriptor yang tampak. 

2 = Jika dua deskriptor yang tampak. 

3 = Jika tiga deskriptor yang tampak. 

4 = Jika empat deskriptor yang tampak. 

 

No. Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 

(√) 
Skor 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri untuk 

mengikuti 

pelajaran 

(kegiatan 

emosional). 

1. Siswa sudah berada di 

dalam kelas 

2. Siswa duduk di kursi 

dengan tenang 

3. Membawa buku 

pelajaran dan alat tulis 

4. Mengeluarkan buku dan 

alat tulisnya 

      

2. Mendengarkan 

penjelasan guru 

melalui tayangan 

1. Konsentrasi terhadap 

penjelasan guru 

2. Mencatat penjelasan 
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Powerpoint 

(kegiatan 

mendengarkan). 

guru 

3. Memperhatikan dengan 

serius 

4. Duduk manis 

memperhatikan 

3. Mengamati 

contoh pantun 

yang 

ditayangkan pada 

Powerpoint 

(kegiatan visual). 

1. Fokus terhadap contoh 

pantun yang diberikan 

2. Menyalin contoh pantun 

di buku 

3. Memperhatikan 

tayangan slide 

Powerpoint 

4. Paham mengenai contoh 

pantun yang ditayangkan 

     

4. Tanya jawab 

tentang materi 

pelajaran 

(kegiatan lisan). 

1. Mengajukan pertanyaan 

2. Menjawab pertanyaan 

3. Memberikan pendapat 

4. Memberikan tanggapan 

     

5. (Think) berpikir 

tentang topik 

sebelum menulis 

pantun (kegiatan 

mental). 

1. Konsentrasi untuk 

mengemukakan idenya 

2. Berpikir sendiri tidak 

tanya teman 

3. Tidak bersuara ketika 

sedang berpikir 

4. Duduk dengan tenang 

ketika berpikir 

     

6. (Pair) 

berpasangan/ 

membentuk 

kelompok 

1. Berpasangan dengan 

teman sebangku 

2. Membentuk kelompok 

masing-masing 2 anak 
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dengan teman 

(kegiatan 

motorik). 

3. Aktif dalam kegiatan 

berkelompok 

4. Tidak ramai ketika 

membentuk kelompok 

7. Menulis pantun 

(kegiatan 

menulis). 

 

1. Menulis dengan tulisan 

rapi 

2. Menulis sesuai dengan 

sajak pantun (a-b-a-b) 

3. Menulis sesuai dengan 

topik/ tema pantun 

4. Menulis dengan bahasa 

yang baik dan benar 

     

8. (Share) berbagi 

jawaban dengan 

teman seluruh 

kelas (kegiatan 

lisan). 

1. Membacakan pantun 

yang dibuat tanpa di 

tunjuk guru terlebih 

dahulu 

2. Maju ke depan kelas 

membacakan pantun 

3. Membacakan pantun 

yang telah dibuat dengan 

suara yang jelas 

4. Tidak malu-malu ketika 

mengemukakan hasil 

pekerjaanya 

     

Jumlah Skor  

 

Kriteria penilaian aktivitas siswa, keterangan penilaian : 

R = skor terendah (8 x 1 = 8) 

T = skor tertinggi (8 x 4 = 32) 

n = banyaknya skor 
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n = (T – R) + 1 

   = (32 – 8) + 1 

   = 25 

Letak Q1 = 
1

4
 ( n + 1 ) 

  = 
1

4
 ( 25 + 1 ) 

  = 6,5  jadi nilai Q1 adalah 13,5 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1 ) 

  = 
2

4
 ( 25 + 1 ) 

  = 13 jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3  = 
3

4
 ( n + 1) 

  = 
3

4
 ( 25 + 1)  

  = 19 jadi nilai Q3 adalah 26 

letak Q4 = (T = 32) 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 
Kualifikasi 

26 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

20 ≤ skor < 26 Baik (B) Tuntas 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) Tidak Tuntas 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

       Semarang, 30 April 2013 

       Mengetahui, 

       Observer, 

        
       Rizka Rais 

       NIM 1401409347 
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LAMPIRAN 3 

HASIL PENELITIAN 
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LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus I 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A W R 2 3 2 1 2 2 1 2 15 1,87 Cukup 

2 A B A S 2 3 2 1 2 2 3 2 17 2,12 Cukup 

3 A M 1 1 2 1 2 2 2 2 13 1,62 Kurang 

4 D J 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,12 Cukup 

5 R A P 2 3 2 1 2 2 2 2 16 2 Cukup 

6 F W P 2 3 2 2 2 2 2 1 16 2 Cukup 

7 F P H P 3 3 2 2 2 3 1 2 18 2,25 Cukup 

8 H N H 2 4 2 2 2 2 2 2 18 2,25 Cukup 

9 I M A 2 2 3 2 2 2 2 2 17 2,12 Cukup 

10 I W P 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,12 Cukup 

11 I K P 2 2 3 1 2 2 2 2 16 2 Cukup 

12 J K 1 1 2 2 2 2 2 1 13 1,62 Kurang 

13 K S D 3 3 3 2 3 3 3 2 22 2,75 Baik 

14 L G P 3 4 3 2 3 3 3 2 23 2,87 Baik 

15 M I A 1 1 1 1 2 2 1 2 11 1,37 Kurang 

16 MALIK 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 Cukup 

17 M A I 2 3 2 1 2 2 3 2 17 2,12 Cukup 

18 M N F 2 3 2 1 2 3 2 2 17 2,12 Cukup 

19 M P A 1 2 2 2 2 2 1 1 13 1,62 Kurang 

20 M D H 3 4 2 2 2 2 2 2 19 2,37 Cukup 

21 M T S 2 3 2 3 2 2 3 2 19 2,37 Cukup 

22 N A 2 3 2 1 2 2 3 2 17 2,12 Cukup 

23 P A 2 2 3 3 2 2 2 2 18 2,25 Cukup 

24 R I A 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2,12 Cukup 

25 R A P 1 2 2 1 2 3 1 2 14 1,75 Cukup 

26 R B S 2 3 2 1 2 2 2 3 17 2,12 Cukup 

27 R J 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,12 Cukup 

28 R I P 2 3 2 1 2 3 2 2 17 2,12 Cukup 

29 S N S 3 3 2 2 3 2 2 2 19 2,37 Cukup 

30 U N 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 Cukup 

31 V A 3 4 3 2 3 3 3 2 23 2,87 Baik 

32 V M A 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,12 Cukup 

33 O P A 2 2 2 1 3 2 2 3 17 2,12 Cukup 

34 M N 1 2 2 1 2 1 1 2 12 1,5 Kurang 

35 M A H 1 3 3 2 2 2 2 2 17 2,12 Cukup 

36 M R A 1 3 2 1 2 2 2 2 15 1,87 Cukup 

37 KHSNL  3 2 2 2 2 2 2 2 17 2,12 Cukup 

38 ZDN 2 2 2 1 2 3 2 2 16 2 Cukup 

39 D E A 1 3 2 1 2 3 2 2 16 2 Cukup 

40 A S P 1 2 2 1 2 2 2 3 15 1,87 Cukup 

Jumlah 78 105 86 64 85 88 81 80 667 16,67 
Cukup 

Rata-rata 1,95 2,62 2,15 1,6 2,12 2,2 2,02 2 16,67 2,08 
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Keterangan : 

Tabel 1 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah rata-rata 

skor  
Kriteria Kualifikasi 

3,75 ≤ skor ≤ 4 26 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

2,5 ≤ skor < 3,75 20 ≤ skor < 26 Baik (B) Tuntas 

1,25 ≤ skor < 2,5 13,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,25 8 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

 

 

      Semarang, 30 April 2013 

      Mengetahui, 

      Penulis, 

      
      Indra Pradana Kususma 

      NIM 1401409319 
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LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus II 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A W R 3 3 3 2 3 3 2 2 21 2,62 Baik 

2 A B A S 3 3 3 2 2 3 3 2 21 2,62 Baik 

3 A M 1 3 3 3 3 3 2 2 20 2,5 Baik 

4 D J 3 3 2 2 2 3 2 2 19 2,37 Cukup 

5 R A P 2 3 2 2 2 3 2 2 18 2,25 Cukup 

6 F W P 3 3 3 3 3 4 2 3 24 3 Baik 

7 F P H P 3 3 2 3 2 3 3 3 22 2,75 Baik 

8 H N H 3 4 2 3 3 3 2 3 23 2,87 Baik 

9 I M A 3 2 3 2 2 3 3 2 20 2,5 Baik 

10 I W P 2 3 3 3 3 3 3 2 22 2,75 Baik 

11 I K P 3 2 3 2 2 3 2 2 19 2,37 Cukup 

12 J K 1 3 3 3 3 2 3 2 20 2,5 Baik 

13 K S D 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3,12 Baik 

14 L G P 3 4 3 3 3 4 3 3 26 3,25 Baik 

15 M I A 1 2 2 2 2 3 2 2 16 2 Cukup 

16 MALIK 2 2 3 2 2 3 2 2 18 2,25 Cukup 

17 M A I 3 3 3 2 3 3 3 3 23 2,87 Baik 

18 M N F 3 3 3 3 3 3 2 3 23 2,87 Baik 

19 M P A 1 2 2 2 2 3 2 3 17 2,12 Cukup 

20 M D H 3 4 3 3 3 3 2 3 24 3 Baik 

21 M T S 3 3 4 3 3 4 3 2 25 3,12 Baik 

22 N A 2 3 3 3 3 3 4 3 24 3 Baik 

23 P A 3 2 3 3 3 3 3 3 23 2,87 Baik 

24 R I A 3 2 2 2 2 3 2 3 19 2,37 Cukup 

25 R A P 2 3 2 2 2 3 3 3 20 2,5 Baik 

26 R B S 2 3 2 2 3 3 2 3 20 2,5 Baik 

27 R J 2 3 3 2 3 3 3 3 22 2,75 Baik 

28 R I P 3 3 2 2 2 3 3 3 21 2,62 Baik 

29 S N S 3 3 2 3 3 3 4 3 24 3 Baik 

30 U N 3 2 3 2 2 3 2 3 20 2,5 Baik 

31 V A 4 4 3 2 4 3 3 3 26 3,25 Baik 

32 V M A 3 3 2 3 2 3 3 3 22 2,75 Baik 

33 O P A 3 2 3 2 4 3 3 3 23 2,87 Baik 

34 M N 2 2 2 2 2 3 2 2 17 2,12 Cukup 

35 M A H 2 3 3 2 2 3 2 2 19 2,37 Cukup 

36 M R A 2 3 3 2 2 2 2 3 19 2,37 Cukup 

37 KHSNL  3 2 2 2 3 3 3 3 21 2,62 Baik 

38 ZDN 3 2 3 2 2 3 2 3 20 2,5 Baik 

39 D E A 2 3 3 2 2 3 2 3 20 2,5 Baik 

40 A S P 2 3 2 2 3 3 2 3 20 2,5 Baik 

Jumlah 102 112 106 95 103 121 101 106 846 21,15 
Baik 

Rata-rata 2,55 2,8 2,62 2,4 2,57 3,02 2,52 2,65 21,15 2,64 
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Keterangan : 

Tabel 2 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah rata-rata 

skor  
Kriteria Kualifikasi 

3,75 ≤ skor ≤ 4 26 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

2,5 ≤ skor < 3,75 20 ≤ skor < 26 Baik (B) Tuntas 

1,25 ≤ skor < 2,5 13,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,25 8 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

 

 

      Semarang, 14 Mei 2013 

      Mengetahui, 

      Penulis, 

      
      Indra Pradana Kususma 

      NIM 1401409319 
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LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus III 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A W R 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,12 Baik 

2 A B A S 3 4 3 3 3 4 3 3 26 3,25 Sangat Baik 

3 A M 3 3 3 3 4 4 3 4 27 3,37 Sangat Baik 

4 D J 3 4 3 3 3 4 3 3 26 3,25 Sangat Baik 

5 R A P 3 4 3 3 3 3 3 4 26 3,25 Sangat Baik 

6 F W P 3 3 4 3 4 4 3 3 27 3,37 Sangat Baik 

7 F P H P 3 3 4 3 4 4 3 3 27 3,37 Sangat Baik 

8 H N H 4 4 3 3 4 3 3 3 27 3,37 Sangat Baik 

9 I M A 3 4 3 3 3 3 3 4 26 3,25 Sangat Baik 

10 I W P 3 3 4 3 4 3 3 3 26 3,25 Sangat Baik 

11 I K P 4 2 3 3 3 4 3 4 26 3,25 Sangat Baik 

12 J K 3 3 3 3 4 3 3 4 26 3,25 Sangat Baik 

13 K S D 4 4 4 3 3 4 3 4 29 3,62 Sangat Baik 

14 L G P 4 4 4 4 3 4 3 4 30 3,75 Sangat Baik 

15 M I A 2 3 3 2 3 3 3 4 23 2,87 Baik 

16 MALIK 3 3 3 2 3 3 3 3 23 2,87 Baik 

17 M A I 4 3 4 3 3 4 3 4 28 3,5 Sangat Baik 

18 M N F 3 3 4 3 4 4 3 4 28 3,5 Sangat Baik 

19 M P A 2 3 3 2 3 3 3 4 23 2,87 Baik 

20 M D H 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,12 Baik 

21 M T S 4 3 4 3 3 4 3 3 27 3,37 Sangat Baik 

22 N A 4 3 4 3 3 4 4 4 29 3,62 Sangat Baik 

23 P A 4 4 3 4 3 4 3 3 28 3,5 Sangat Baik 

24 R I A 3 3 3 2 3 3 3 4 24 3 Baik 

25 R A P 3 3 3 2 3 3 3 4 24 3 Baik 

26 R B S 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3,12 Baik 

27 R J 3 3 4 3 3 3 3 4 26 3,25 Sangat Baik 

28 R I P 3 3 4 3 2 4 3 3 25 3,12 Baik 

29 S N S 4 4 3 4 3 4 4 4 30 3,75 Sangat Baik 

30 U N 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3,12 Baik 

31 V A 4 4 3 3 4 4 4 4 30 3,75 Sangat Baik 

32 V M A 3 4 3 3 3 4 4 4 28 3,5 Sangat Baik 

33 O P A 4 3 4 3 4 4 3 3 28 3,5 Sangat Baik 

34 M N 2 3 3 2 2 3 3 3 21 2,62 Baik 

35 M A H 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Baik 

36 M R A 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Baik 

37 KHSNL  3 3 3 3 3 3 3 4 25 3,12 Baik 

38 ZDN 3 3 3 3 3 3 3 4 25 3,12 Baik 

39 D E A 4 3 3 2 3 3 3 3 24 3 Baik 

40 A S P 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Baik 

Jumlah 129 132 133 116 127 138 125 140 1040 26 
Baik 

Rata-rata 3,22 3,3 3,32 2,9 3,17 3,45 3,12 3,5 26 3,25 
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Keterangan : 

Tabel 3 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah rata-rata 

skor  
Kriteria Kualifikasi 

3,75 ≤ skor ≤ 4 26 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) Tuntas 

2,5 ≤ skor < 3,75 20 ≤ skor < 26 Baik (B) Tuntas 

1,25 ≤ skor < 2,5 13,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,25 8 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

 

 

      Semarang, 16 Mei 2013 

      Mengetahui, 

      Penulis, 

      
      Indra Pradana Kususma 

      NIM 1401409319 
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DATA HASIL BELAJAR 

Siklus I 

No. Nama Nilai Kualifikasi 

1 APRILIA WAHYU RUSTININGSIH 85 Tuntas 

2 AXEL BARAKA AZKA SAPUTRA 90 Tuntas 

3 AZMY MUBAROK 65 Tidak Tuntas 

4 DIRA  JANUARTI 70 Tuntas 

5 REVANGGA AKBAR P. 60 Tidak Tuntas 

6 FERDIAN WAHYU PRASETYO 70 Tuntas 

7 FERRY PRATAMA HARYANA P. 65 Tidak Tuntas 

8 HANIFAH NURUL HUDAINI 90 Tuntas 

9 IKHA MIYA ANDRIYANA 80 Tuntas 

10 INTAN WAHYU PERMATASARI 85 Tuntas 

11 IRMA KUMALA PUTRI 100 Tuntas 

12 JATI KUSUMO 55 Tidak Tuntas 

13 KATHERIN SURYA DEWANTI 100 Tuntas 

14 LARASATI GALUH P. 80 Tuntas 

15 M. ILYAS ALAMSYAH 55 Tidak Tuntas 

16 M. MALIK 30 Tidak Tuntas 

17 MALISA APRILIA ISNAWATI 80 Tuntas 

18 MEIDA NURINA FILZAH 80 Tuntas 

19 MUHAMAD PUTRA AGRIFA 50 Tidak Tuntas 

20 MUHAMMAD DAFFA HIBBAN 70 Tuntas 

21 MUHAMMAD TASLIM SEHAT 65 Tidak Tuntas 

22 NINDYAWAN ARDIANSYAH 70 Tuntas 

23 PRAMUDIAN AGUSTIN 45 Tidak Tuntas 

24 RAMA INDRA WIGUNA 60 Tidak Tuntas 

25 RIO AJI PAMUNGKAS 60 Tidak Tuntas 

26 RISKI BAGUS SAFI'I 80 Tuntas 

27 RODHOTUL JANAH 85 Tuntas 

28 ROSIB ILHAM PRATAMA 85 Tuntas 

29 SELLY NOVITA SARI 75 Tuntas 

30 UMMI NASICHA 50 Tidak Tuntas 

31 VIKA ANJANI 70 Tuntas 

32 VINAYA MIFTA ALIFAH 90 Tuntas 

33 OCVILIA PUTRI ADITASARI 70 Tuntas 

34 MISBACHUL MUNIR 45 Tidak Tuntas 

35 MUHAMAD ARIF HARYADI 50 Tidak Tuntas 

36 M. RIZAL A 70 Tuntas 

37 KHUSNUL KHOTIMAH 70 Tuntas 

38 ZIDANE NAJMI A 70 Tuntas 
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39 DIKO EVAN ANINDYA 65 Tidak Tuntas 

40 AKBAR SANG PUTRA 60 Tidak Tuntas 

Jumlah 2795  

Rata-rata 69,87  

Tuntas 24 60,00 % 

Tidak Tuntas 16 40,00 % 

Nilai Tertinggi 100  

Nilai Terendah 30  

 

Keterangan : 

Tabel 7 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan 

Kualifikasi 

Klasikal Individual 

≥80% ≥ 70 Tuntas 

<80% < 70 Tidak Tuntas 

 

 

      Semarang, 30 April 2013 

      Mengetahui, 

      Penulis, 

      
      Indra Pradana Kususma 

      NIM 1401409319 
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DATA HASIL BELAJAR 

Siklus II 

No. Nama Nilai Kualifikasi 

1 APRILIA WAHYU RUSTININGSIH 95 Tuntas 

2 AXEL BARAKA AZKA SAPUTRA 60 Tidak Tuntas 

3 AZMY MUBAROK 100 Tuntas 

4 DIRA  JANUARTI 70 Tuntas 

5 REVANGGA AKBAR P. 30 Tidak Tuntas 

6 FERDIAN WAHYU PRASETYO 85 Tuntas 

7 FERRY PRATAMA HARYANA P. 65 Tidak Tuntas 

8 HANIFAH NURUL HUDAINI 95 Tuntas 

9 IKHA MIYA ANDRIYANA 70 Tuntas 

10 INTAN WAHYU PERMATASARI 85 Tuntas 

11 IRMA KUMALA PUTRI 95 Tuntas 

12 JATI KUSUMO 75 Tuntas 

13 KATHERIN SURYA DEWANTI 90 Tuntas 

14 LARASATI GALUH P. 90 Tuntas 

15 M. ILYAS ALAMSYAH 70 Tuntas 

16 M. MALIK 40 Tidak Tuntas 

17 MALISA APRILIA ISNAWATI 95 Tuntas 

18 MEIDA NURINA FILZAH 90 Tuntas 

19 MUHAMAD PUTRA AGRIFA 65 Tidak Tuntas 

20 MUHAMMAD DAFFA HIBBAN 100 Tuntas 

21 MUHAMMAD TASLIM SEHAT 80 Tuntas 

22 NINDYAWAN ARDIANSYAH 100 Tuntas 

23 PRAMUDIAN AGUSTIN 50 Tidak Tuntas 

24 RAMA INDRA WIGUNA 20 Tidak Tuntas 

25 RIO AJI PAMUNGKAS 80 Tuntas 

26 RISKI BAGUS SAFI'I 60 Tidak Tuntas 

27 RODHOTUL JANAH 90 Tuntas 

28 ROSIB ILHAM PRATAMA 80 Tuntas 

29 SELLY NOVITA SARI 90 Tuntas 

30 UMMI NASICHA 85 Tuntas 

31 VIKA ANJANI 100 Tuntas 

32 VINAYA MIFTA ALIFAH 90 Tuntas 

33 OCVILIA PUTRI ADITASARI 90 Tuntas 

34 MISBACHUL MUNIR 35 Tidak Tuntas 

35 MUHAMAD ARIF HARYADI 35 Tidak Tuntas 

36 M. RIZAL A 80 Tuntas 

37 KHUSNUL  KHOTIMAH 85 Tuntas 

38 ZIDANE NAJMI A 70 Tuntas 
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39 DIKO EVAN ANINDYA 75 Tuntas 

40 AKBAR SANG PUTRA 70 Tuntas 

Jumlah 3030  

Rata-rata 75,75  

Tuntas 30 75,00 % 

Tidak Tuntas 10 25,00 % 

Nilai Tertinggi 100  

Nilai Terendah 20  

 

Keterangan : 

Tabel 8 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan 

Kualifikasi 

Klasikal Individual 

≥80% ≥ 70 Tuntas 

<80% < 70 Tidak Tuntas 

 

 

      Semarang, 14 Mei 2013 

      Mengetahui, 

      Penulis, 

      
      Indra Pradana Kususma 

      NIM 1401409319 
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DATA HASIL BELAJAR 

Siklus III 

No. Nama Nilai Kualifikasi 

1 APRILIA WAHYU RUSTININGSIH 80 Tuntas 

2 AXEL BARAKA AZKA SAPUTRA 75 Tuntas 

3 AZMY MUBAROK 80 Tuntas 

4 DIRA  JANUARTI 90 Tuntas 

5 REVANGGA AKBAR P. 80 Tuntas 

6 FERDIAN WAHYU PRASETYO 90 Tuntas 

7 FERRY PRATAMA HARYANA P. 75 Tuntas 

8 HANIFAH NURUL HUDAINI 100 Tuntas 

9 IKHA MIYA ANDRIYANA 90 Tuntas 

10 INTAN WAHYU PERMATASARI 90 Tuntas 

11 IRMA KUMALA PUTRI 90 Tuntas 

12 JATI KUSUMO 70 Tuntas 

13 KATHERIN SURYA DEWANTI 100 Tuntas 

14 LARASATI GALUH P. 100 Tuntas 

15 M. ILYAS ALAMSYAH 70 Tuntas 

16 M. MALIK 50 Tidak Tuntas 

17 MALISA APRILIA ISNAWATI 90 Tuntas 

18 MEIDA NURINA FILZAH 100 Tuntas 

19 MUHAMAD PUTRA AGRIFA 70 Tuntas 

20 MUHAMMAD DAFFA HIBBAN 90 Tuntas 

21 MUHAMMAD TASLIM SEHAT 85 Tuntas 

22 NINDYAWAN ARDIANSYAH 100 Tuntas 

23 PRAMUDIAN AGUSTIN 80 Tuntas 

24 RAMA INDRA WIGUNA 40 Tidak Tuntas 

25 RIO AJI PAMUNGKAS 80 Tuntas 

26 RISKI BAGUS SAFI'I 70 Tuntas 

27 RODHOTUL JANAH 90 Tuntas 

28 ROSIB ILHAM PRATAMA 80 Tuntas 

29 SELLY NOVITA SARI 80 Tuntas 

30 UMMI NASICHA 100 Tuntas 

31 VIKA ANJANI 90 Tuntas 

32 VINAYA MIFTA ALIFAH 80 Tuntas 

33 OCVILIA PUTRI ADITASARI 60 Tidak Tuntas 

34 MISBACHUL MUNIR 70 Tuntas 

35 MUHAMAD ARIF HARYADI 60 Tidak Tuntas 

36 M. RIZAL A 75 Tuntas 

37 KHUSNUL  KHOTIMAH 80 Tuntas 

38 ZIDANE NAJMI A 90 Tuntas 
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39 DIKO EVAN ANINDYA 80 Tuntas 

40 AKBAR SANG PUTRA 65 Tidak Tuntas 

Jumlah 3235  

Rata-rata 80,87  

Tuntas 35 87,5 % 

Tidak Tuntas 5 12,5 % 

Nilai Tertinggi 100  

Nilai Terendah 40  

 

Keterangan : 

Tabel 9 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan 

Kualifikasi 

Klasikal Individual 

≥80% ≥ 70 Tuntas 

<80% < 70 Tidak Tuntas 

 

 

      Semarang, 16 Mei 2013 

      Mengetahui, 

      Penulis, 

      
      Indra Pradana Kususma 

      NIM 1401409319 
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Siklus I 

 

Hasil analisis catatan lapangan pada keterampilan menulis pantun melalui 

model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas 

IV SD Negeri Karanganyar 02 akan dijabarkan sebagai berikut : 

1) Siswa terlihat belum siap dalam menerima pembelajaran dan juga belum 

mengetahui materi apa yang akan bahas. Karena pada jam sebelumnya siswa 

baru selesai melakukan kegiatan olahraga, terlihat dari raut wajah mereka 

yang masih tampak begitu lelah. 

2) Siswa sudah memperhatikan dan mencatat penjelasan guru mengenai pantun 

melalui tayangan Powerpoint. 

3) Keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab masih belum terlihat, siswa 

hanya pasif dan tidak berani untuk bertanya maupun menyampaikan 

pendapatnya tentang materi yang telah disampaikan. 

4) Dalam kegiatan menulis pantun, siswa terlihat bingung dan kesulitan ketika 

membuat pantun. Siswa masih belum mengerti tentang menulis pantun 

dengan tema “persahabatan”. Banyak siswa yang bertanya pada teman, ada 

siswa yang mencontek pekerjaan temanya, dan ada siswa yang mencontek 

dengan melihat pada buku catatan. 

5) Ketika mempresentasikan hasil membuat pantun siswa masih terlihat malu-

malu, dan suara ketika membaca pantun masih pelan. 

 

       Semarang, 30 April 2013 

       Mengetahui, 

       Observer, 

        
       Rizka Rais 

       NIM 1401409347 
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Siklus II 

 

Hasil analisis catatan lapangan pada keterampilan menulis pantun melalui 

model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas 

IV SD Negeri Karanganyar 02 akan dijabarkan sebagai berikut : 

1) Siswa masih belum begitu siap dalam menerima pembelajaran, siswa sudah 

berada didalam kelas tetapi belum mengeluarkan buku serta alat tulisnya. 

2) Siswa sudah memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan melalui 

Powerpoint. 

3) Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran sudah terlihat dengan berani 

bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 

4) Dalam kegiatan membentuk kelompok masih ada beberapa siswa yang ramai 

dan berlari-lari. 

5) Ketika menulis pantun, siswa terlihat sudah mencoba untuk membuat pantun 

sendiri dengan tema yang mereka sukai, walaupun hasilnya belum maksimal. 

6) Ketika mempresentasikan hasil membuat pantun siswa berani maju tanpa 

ditunjuk guru terlebih dahulu. Suara siswa ketika membaca pantun sudah 

terdengar keras, tetapi masih ada beberapa yang masih pelan. 

 

       Semarang, 14 Mei 2013 

       Mengetahui, 

       Observer, 

        
       Rizka Rais 

       NIM 1401409347 
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

Siklus III 

 

Hasil analisis catatan lapangan pada keterampilan menulis pantun melalui 

model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Powerpoint siswa kelas 

IV SD Negeri Karanganyar 02 akan dijabarkan sebagai berikut : 

1) Aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran sudah baik, 

ditunjukkan dengan siswa sudah berada didalam kelas dan mengeluarkan 

buku serta alat tulisnya sebelum memulai pelejaran. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik, dan berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3) Dalam kegiatan membentuk kelompok siswa sudah terkondisi dengan baik. 

4) Ketika menulis pantun, siswa terlihat sudah bisa untuk membuat pantun 

sendiri, ditunjukkan dengan keseriusan siswa ketika mengerjakan. 

5) Ketika mempresentasikan hasil membuat pantun siswa berani maju tanpa 

ditunjuk guru terlebih dahulu, bahkan siswa berebut untuk maju lebih dulu. 

Suara siswa ketika membaca pantun sudah terdengar keras, tetapi masih ada 

beberapa yang masih pelan. 

 

       Semarang, 16 Mei 2013 

       Mengetahui, 

       Observer, 

        
       Rizka Rais 

       NIM 1401409347 
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LAMPIRAN 4 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Siklus I 

 

Gambar 1 Siswa memperhatikan penjelasan guru melalui Powerpoint 

 

 

Gambar 2 Siswa angkat tangan untuk menjawab pertanyaan 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Siklus II 

 

Gambar 3 Guru menjelaskan melalui Powerpoint 

 

 

Gambar 4 Siswa membacakan pantun yang sudah dibuat 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Siklus III 

 

Gambar 5 Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 

Gambar 6 Guru membimbing siswa ketika mengerjakan evaluasi 
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LAMPIRAN 5 

HASIL EVALUASI SISWA 
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HASIL EVALUASI 

Siklus I 
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HASIL EVALUASI 

Siklus II 
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HASIL EVALUASI 

Siklus III 
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LAMPIRAN 6 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TUGU 

SEKOLAH DASAR NEGERI 

KARANGANYAR 02 
Jl. Walisongo KM 12 Kecamatan Tugu Kota Semarang 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 422.2 / 001 / II / 2013 

 

 Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 

Karanganyar 02 Kecamatan Tugu Kota Semarang, menerangkan bahwa : 

Nama   :  Indra Pradana Kusuma 

NIM   :  1401409319 

Jurusan :  S1 PGSD 

Fakultas : Ilmu Pendidikan 

Universitas : Universitas Negeri Semarang 

Telah melakukan penelitian di kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 pada tanggal 

30 April, 14 dan 16 Mei 2013 untuk menyusunan skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Melalui Model Pembelajaran 

Think Pair Share Berbantuan Media Powerpoint Siswa Kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02”. 

 Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

      Semarang, 21 Mei 2013 

      Mengetahui, 

      Kepala Sekolah 

 

 

      Dra. Anastasia Satiyem, M.Pd. 

      NIP 196105151982012007 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TUGU 

SEKOLAH DASAR NEGERI 

KARANGANYAR 02 
Jl. Walisongo KM 12 Kecamatan Tugu Kota Semarang 

 
 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 422.2/228.a 

 

 Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Wajiyem, S.Pd. 

NIP   : 196201011992012001 

Jabatan : Guru kelas IV SD Negeri Karanganyar 02 

Menerangkan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02 tahun ajaran 2012/2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia 

adalah 70. 

 Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat gunakan sebagaimana 

mestinya.  

      Semarang, 21 Mei 2013 

      Mengetahui, 

      Guru kelas IV, 

       

      Wajiyem, S.Pd. 

      NIP 196201011992012001 

 


