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ABSTRAK 

Priyantoko, Tulus Prasetya Heru. 2012. Peningkatan Hasil Belajar Menulis 
Deskripsi Melalui Media Gambar pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 
Sembawa Kabupaten Banjarnegara. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. Suwandi, M.Pd., pembimbing II: Dra. Sri Ismi Rahayu, 
M.Pd. 

Kata Kunci: Menulis Deskripsi, Media Gambar 
 

Dari hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten 
Banjarnegara pada materi menulis deskripsi masih rendah. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil tes formatif pembelajaran menulis deskripsi semester genap tahun ajaran 
2010/2011. Dari 28 siswa diperoleh skor rata-rata 50,50. Hasil belajar siswa yang 
rendah dikarenakan guru masih menggunakan metode konvensional, seperti 
ceramah dan pemberian tugas, sehingga siswa merasa bosan dan kurang tertarik 
dengan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menerapkan 
media gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi. Berdasarkan latar belakang 
masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan 
aktivitas belajar siswa serta performansi guru  kelas IV SD Negeri 2 Sembawa 
Kabupaten Banjarnegara dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten 
Banjarnegara pada tahun pelajaran 2011/2012, dengan jumlah 9 siswa laki-laki 
dan 16 siswa perempuan. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus, prosedur dalam setiap 
siklus yaitu: perencananaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data, menggunakan teknik tes dan nontes. Data penelitian dianalisis 
dengan teknik analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Data yang dianalisis 
secara kuantitatif yaitu tes esai menulis deskripsi dengan menggunakan media 
gambar. Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu data nontes hasil pengamatan 
aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata nilai hasil 
belajar siswa 62,68, dengan ketuntasan belajar klasikal 72%, persentase keaktifan 
siswa dalam proses pembelajaran sebesar 74,58%, dan nilai performansi guru 
78,55 (B). Pada siklus II rata-rata nilai hasil belajar siswa 73,24, dengan 
ketuntasan belajar klasikal 96%, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 
84,83%, dan nilai performansi guru 88,52 (A). Hasil tersebut menunjukkan 
adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil yang diperoleh, dapat 
diambil simpulan bahwa penelitian ini mampu menjawab tujuan penelitian, yakni 
media gambar dapat meningkatkan aktivitas belajar, performansi guru, dan hasil 
belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara. 
Bedasarkan hasil temuan, disarankan guru bidang studi Bahasa Indonesia 
hendaknya menerapkan media gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi, 
agar siswa tidak jenuh mengikuti proses pembelajaran.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

permasalahan, identifikasi  masalah,  pembatasan masalah, rumusan masalah, 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Melalui pendidikan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan lebih baik. Pendidikan juga dapat 

mengembangkan potensi SDM yang dimiliki untuk kepentingan bangsa. 

Menurut Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab I 

Pasal I tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
sepiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara (Depdiknas, 2005: 65). 
 
Tujuan  Pendidikan  Nasional    juga   dijelaskan   dalam  Undang-Undang 

RI  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 

3 yaitu: 

Pendidikan    Nasional     bertujuan  mengembangkan    kemampuan   
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
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mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab  (Depdiknas, 
2005: 68). 
 
Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, peran guru menjadi kunci 

keberhasilan dalam misi pendidikan dan pembelajaran sekolah. Peran guru 

bertanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan dan menciptakan suasana 

kondusif. Di samping itu, juga harus membangun hubungan  baik dengan siswa, 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Penjelasan mengenai Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa 

kehidupan manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Pendidikan memegang 

peranan penting membentuk pribadi yang utuh. Pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, agar tujuan pendidikan 

dapat tercapai. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah inovasi di bidang 

pendidikan dan pembelajaran. 

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi manusia, maka 

penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjangnya harus sesuai dengan 

kurikulum yang telah ditetapkan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. 

Seharusnya pembelajaran yang dilakukan harus benar-benar terarah dan mencapai 

tujuan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan 

memperhatikan  tahap-tahap  perkembangan   siswa   dan   kesesuaiannya   

dengan  lingkungan  serta  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi 

(IPTEK). 
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Kurikulum yang digunakan pada jenjang pendidikan,  khususnya Sekolah 

Dasar (SD), yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang digunakan 

untuk mengatur proses pendidikan dan kegiatan di SD. Pada Kurikulum KTSP 

terdapat beberapa  mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa di tingkat 

SD. Salah satunya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Pelajaran bahasa di sekolah membawa pengaruh besar untuk membentuk 

kemampuan dasar yang diperlukan siswa dalam perkembangan sosialnya. Selain 

keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca, juga masih ada satu 

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa yaitu keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis berperan penting dalam pembelajaran untuk 

mengembangkan ide dan gagasan serta  perkembangan sosial siswa. 

Menurut Suparno (2008: 1.3) menulis  sebagai suatu kegiatan penyampaian 

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

Melalai tulisan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Tulisan 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan hati mengenai apa yang 

dilihat dan dirasakannya. Tulisan adalah sesuatu yang dihasilkan seseorang akibat 

kegiatan penulisannya (Artati, 2008: 2). Menulis merupakan suatu kegiatan dalam 

menuangkan ide dan gagasan lewat tulisan. Ide dan gagasan diperoleh siswa  dari 

pengalaman serta pengamatan siswa tentang suatu  objek yang dilihatnya, 

kemudian ditulis menjadi sebuah tulisan. 

Dari hasil temuan di SD Negeri 2 Sembawa, ternyata banyak siswa yang 

belum mampu menulis dengan maksimal. Diketahui nilai rata-rata kelas 55,50 

yang diperoleh siswa. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata kelas yang dicapai 
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siswa masih rendah, karena kurang dari 60 yang merupakan nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Rendahnya keterampilan menulis siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Sembawa disebabkan beberapa faktor diantaranya: (1) pemahaman siswa 

masih kurang dalam keterampilan menulis; (2) sikap siswa yang meremehkan 

kegiatan menulis; dan (3) siswa belum menyadari pentingnya menulis karena 

masih beranggapan menulis itu menyita waktu. 

Selain dari faktor siswa, faktor guru juga mempengaruhi keterampilan 

menulis. Metode mengajar yang digunakan oleh guru bersifat konvensional atau 

pembelajaran berpusat pada guru. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran 

menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dan kreatif. 

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian tentang penggunaan 

media gambar untuk meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi. Deskripsi 

adalah hasil karya tulisan seseorang yang menggambarkan atau melukiskan suatu 

kenyataan yang terjadi. Gambaran tersebut sesuai dengan apa yang dilihat dan 

dirasakan penulis, dengan menuangkan ide atau gagasan dalam tulisan secara jelas 

dan terperinci. 

Media pembelajaran adalah alat, perantara atau pengirim pesan dari guru 

dalam membantu menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran 

merupakan salah satu unsur pendukung proses belajar mengajar di kelas. Media 

pembelajaran bermanfaat untuk melengkapi, memelihara dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Pengunaan media pembelajaran yang tepat dapat 

membangkitkan minat, motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar serta membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa. 
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Penggunaan media harus sesuai dengan materi yang disampaikan, agar 

dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Penggunaan media gambar pada pembelajaran menulis deskripsi akan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Penggunaan media gambar pada 

pembelajaran menulis deskripsi juga akan meningkatkan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi di SD Negeri 2 

Sembawa. Hal ini, disebabkan peneliti menemukan pemasalahan yang terkait 

dengan menulis. Rendahnya keterampilan menulis deskripsi siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Sembawa disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang belum 

maksimal. Selain itu, pada pembelajaran menulis deskripsi guru belum terbiasa 

menggunakan media gambar pada waktu pembelajaran, yang berakibat siswa 

kurang bersemangat mengikuti pembelajaran menulis deskripsi. 

Tindakan yang akan ditempuh untuk memperbaiki situasi pembelajaran 

menulis deskripsi adalah dengan menggunakan media gambar. Hal ini dilakukan 

agar siswa tidak jenuh mendengarkan penjelasan guru. Diharapkan dengan 

menggunakan media gambar, siswa akan termotifasi untuk belajar, dan hasil 

belajar menulis deskripsi dapat meningkat. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti 

akan mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan hasil belajar menulis 

deskripsi melalui media gambar pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa 

Kabupaten Banjarnegara”. 

 
1.2 Permasalahan 

Siswa     kelas    IV   SD    Negeri    2    Sembawa      mengalami     kesulitan 
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dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya menulis deskripsi. Pada 

keterampilan menulis deskripsi siswa masih kesulitan menuangkan ide, gagasan, 

dan stuktur tata bahasa, sehingga hasil menulis deskripsi kurang maksimal. Hasil 

tulisan siswa belum sepenuhnya mendeskripsikan kejadian yang terjadi, karena 

tidak ada media yang digunakan dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Hal ini dibutikan dari hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa 

pada tahun pelajaran 2010/2011 yang masih kurang. Dari 28 siswa diperoleh rata-

rata 55,50, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 60,00, artinya yang 

mendapatkan nilai di bawah KKM dinyatakan belum tuntas. Penyebabnya karena 

pada proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Selain itu, dalam 

penyampaian materi pelajaran tidak menggunakan media pembelajaran yang 

dapat membantu siswa menerima dan memahami materi pelajaran. 

Ketidakberhasilan menulis deskripsi juga disebabkan karena siswa tidak 

bisa membuat judul. Siswa mengalami kesulitan saat menyusun kerangka tulisan. 

Pada saat menulis deskripsi siswa belum bisa menggunakan kalimat dengan baik, 

serta penggunaan tanda baca kurang tepat. Siswa juga mengalami kesulitan dalam 

menuangkan ide atau gagasan. Hal itu menyebabkan tulisan siswa belum 

sepenuhnya mendeskripsikan kejadian yang terjadi dan berakibat pada hasil 

tulisan siswa kurang baik. 

 
1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pada bagian ini akan diuraikan 

mengenai hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal-hal yang dapat 
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mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal-hal yang berasal dari dalam diri 

siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor eksternal merupakan 

hal-hal yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
1.3.1  Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor dari dalam  diri siswa yang  mempengaruhi hasil  

belajar siswa. Menurut Anni, dkk (2007: 14) faktor internal dari dalam diri siswa 

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

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

(3) kondisi sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Slameto (2010: 55-60) menjelaskan faktor internal dalam diri siswa yang 

mempengaruhi belajar siswa antara lain: (1) faktor jasmaniah, (2) faktor 

psikologis, dan (3) faktor kelelahan rohani dan jasmani. Menurut Syah (2003: 

144) faktor internal (faktor dari dalam siswa) yang mempengaruhi belajar siswa 

yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. 

Dari beberapa foktor internal yang telah disebutkan, peneliti  

mengidentifikasi faktor internal dalam diri siswa yang mempengaruhi belajar 

siswa menulis deskripsi yaitu: (1) kesehatan siswa, (2) bakat dan minat siswa, (3) 

perhatian serta kesiapan siswa, dan (4) intelegensi siswa. Siswa yang mempunyai 

tingkat intelegensi  tinggi lebih  mudah menerima  materi yang  disampaikan, 

daripada  siswa yang tingkat intelegensinya rendah. 
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1.3.2 Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal yaitu faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi 

belajar siswa. Menurut Anni, dkk (2007: 14) faktor dari luar diri siswa yang 

mempengaruhi belajar siswa antara lain: (1) variasi dan derajat kesulitan materi 

yang dipelajari, (2) tempat belajar, (3) iklim, (4) suasana lingkungan, dan (5) 

budaya belajar masyarakat. 

Slameto (2010: 60-72) menjelaskan faktor eksternal dari luar diri siswa 

yang mempengaruhi belajar siswa antara lain: (1) faktor keluarga, (2) faktor 

sekolah, dan (3) faktor masyarakat. Menurut Syah (2003: 144) faktor eksternal 

(faktor dari luar siswa) yang mempengaruhi belajar siswa yaitu kondisi 

lingkungan di sekitar siswa. 

Dari beberapa faktor eksternal yang telah disebutkan, peneliti  

mengidentifikasi faktor eksternal dari luar diri siswa yang mempengaruhi belajar 

siswa menulis deskripsi yaitu: (1) variasi pembelajaran yang kurang berkesan. 

Guru hendaknya menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif agar 

suasana pembelajaran menyenangkan, (2) pada waktu proses pembelajaran guru 

cenderung menggunakan metode ceramah, (3) guru belum sepenuhnya 

menggunakan media pembelajaran sebagai perantara materi pembelajaran menulis 

deskripsi, (4) kurangnya penguatan dari guru baik secara emosianal maupun 

simbolis, (5) sarana dan prasarana  pembelajaran yang kurang memadai. 

 
1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, karena  terbatasnya  

waktu  dan  kemampuan peneliti. Peneliti perlu membatasi masalah yang akan 
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dibahas dalam Penelitian Tindakan Kelas. Hal ini dilakukan agar pembahasan 

tidak terlalu luas dan hasil yang diperoleh lebih maksimal. Pada Penelitian 

Tindakan Kelas peneliti membatasi permasalahan pada proses pembelajarannya. 

Khususnya penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Penggunaan media pembelajaran ini dinilai sebagai faktor penting penentu 

keberhasilan siswa dalam menulis deskripsi.  

 
1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah yang akan ajukan dalam Penelitian Tindakan Kelas yaitu: (1) apakah 

penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara dalam pembelajaran menulis 

deskripsi; (2) apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa  Kabupaten Banjarnegara dalam 

pembelajaran menulis deskripsi; dan (3) apakah penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri 2 Sembawa  Kabupaten 

Banjarnegara dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

 
1.6 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pemecahan permasalah pada 

penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran menulis deskripsi 

dengan menggunakan media gambar. Penelitian ini ditekankan pada proses 

pembelajaran dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK  akan 

dilakukan melalui 2 siklus. Setiap siklus penelitian tindakan kelas memiliki 4 
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tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi, 

dan refleksi. 

Agar dapat menunjang proses pembelajaran dibutuhkan perangkat 

pembelajaran yang meliputi: rancangan pembelajaran, lembar pengamatan 

aktivitas siswa, lembar observasi guru, dan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pelaksanaan setiap siklus. Dari hasil yang diperoleh pada  siklus I 

belum memuaskan, maka pembelajaran dilanjutkan  pada siklus II, dan seterusnya 

sampai diperoleh hasil yang diharapkan. 

 
1.7 Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dilaksanakan Penelitian Tindakan  

Kelas. Tujuan penelitian terdiri dari dua tujuan yaitu  tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum akan dijelaskan secara umum dilaksanakannya Penelitian 

Tindakan Kelas. Tujuan khusus akan dijelaskan secara rinci dilaksanakannya 

Penelitian Tindakan Kelas. Berikut uraian selengkapnya mengenai tujuan dari 

penelitian ini. 

 
1.7.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum yaitu tujuan yang bersifat umum dan memiliki skala yang 

lebih besar. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran  menulis deskripsi   kelas   IV   SD  Negeri   2   Sembawa  

Kabupaten  Banjarnegara dengan menggunakan media gambar. 

 
1.7.2  Tujuan Khusus 

Tujuan  khusus  yaitu tujuan  yang bersifat  khusus  atau  fokus  tujuan  yang  
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ingin dicapai. Tujuan khusus penelitian ini meliputi: (1) meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa, pada materi pokok menulis 

deskripsi dengan menggunakan media gambar, (2) meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas IV SD Negeri Negeri  2 Sembawa pada pembelajaran menulis 

deskripsi, dan (3) meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran menulis 

deskripsi di kelas IV SD Negeri 2 Sembawa. 

 
1.8 Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan manfaat dilaksanakan Penelitian Tindakan   

Kelas. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis berupa manfaat dalam bentuk teori 

yang diperoleh dari penelitian. Manfaat praktis berupa manfaat secara praktik  

yang diperoleh dari penelitian. Berikut uraian selengkapnya manfaat dari 

penelitian ini. 

 
1.8.1  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bersifat 

teori. Secara teori dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

mengembangkan teori pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu 

pendidikan dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Penerapan media 

gambar diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Terutama 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui media gambar pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Diharapkan hasil belajar siswa, khususnya 

keterampilan menulis deskripsi dapat meningkat. 
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1.8.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu manfaat yang dapat dirasakan secara langsung saat 

penelitian. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, 

guru, dan sekolah. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
1.8.2.1  Bagi Siswa 

Manfaat yang diperoleh siswa dari penelitian yaitu: (1)  meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa dalam pembelajaran menulis 

deskripsi melalui media gambar, (2) meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Sembawa dalam pembelajaran menulis deskripsi melalui media 

gambar, dan (3) melatih dan meningkatkan pemahaman siswa dalam menulis 

deskripsi. 

 
1.8.2.2  Bagi Guru 

Manfaat yang diperoleh guru dari penelitian yaitu: (1) memberikan masukan 

dan pengalaman melaksanaan kegiatan pembelajaran serta mengatasi 

permasalahan pembelajaran menulis deskripsi, (2) membantu meningkatkan 

performansi guru kelas IV SD Negeri 2 Sembawa dalam pembelajaran menulis 

deskripsi melalui media gambar, dan (3) dapat menciptakan  kegiatan belajar 

mengajar yang menarik dan tidak membosankan, khususnya dalam pembelajaran 

menulis deskripsi melalui media gambar. 

 
1.8.2.3  Bagi Sekolah 

Manfaat yang diperoleh sekolah dari penelitian yaitu: (1) diharapkan dapat 

memberikan masukan yang positif tentang penelitian tindakan kelas untuk 
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meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi di kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten 

Banjarnegara. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab kajian pustaka ini akan bibahas kajian pustaka, landasan teori, 

kerangka berfikir, dan hipotesis tindakan dari penelitian ini. Kajian empiris berisi 

tentang hasil penelitian-penelitian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. 

Landasan teori akan diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Landasan teori digunakan untuk menyusun kerangka berfikir yang 

akan digunakan dalam penelitian. Setelah kerangka berfikir dikemukakan, 

kemudian hipotesis tindakan dibuat untuk menggambarkan tingkat keberhasilan 

yang diharapkan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
2.1 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian di bidang pendidikan telah banyak dilakukan oleh 

peneliti tentang keterampilan menulis. Mengingat pentingnya keterampilan 

menulis beberapa peneliti melakukan penelitian menulis deskripsi. Hal ini telah 

dibuktikan melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini 

diantaranya adalah Dian Mariyana (2009), Hotijah Nur Aini (2010), dan Nurul 

Laita Fani (2011). 

Dian Mariyana (2009) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Pendekatan PAKEM Pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri Wanoja 02 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Penelitian 
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menulis deskripsi menggunakan media gambar menunjukkan peningkatan pada 

hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian menulis deskripsi 

dengan menggunakan media gambar meningkat pada tiap siklus. Skor tes awal 

diperoleh nilai rata-rata 45,42. Siklus I nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 

10,95 menjadi 56,37. Nilai rata-rata siklus II juga meningkat menjadi 69,08, 

menunjukkan peningkatan dari siklus I sebanyak 12,71. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran menulis deskripsi dengan media gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi siswa kelas IV SD Negeri Wanoja 

02 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 

Hotijah Nur Aini (2010) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Siswa Kelas IV SD Negeri 03 Tanjungsari Dalam Menulis 

Karangan Deskripsi Melalui Media Gambar. Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan pada hasil belajar siswa. Pada siklus I nilai rata-rata 57, pada siklus II 

nilai rata-rata 70 dan  pada siklus III  nilai rata-rata 75. Dari  hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan adanya  peningkatan hasil  menulis deskripsi dari siklus I, 

siklus II, dan siklus III. Penelitian Hotijah tentang menulis deskripsi 

menggunakan media gambar juga menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. 

Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian menulis deskripsi meningkat pada tiap 

siklus. Dari nilai rata-rata siklus II menunjukkan peningkatan sebesar 13 poin dari 

hasil rata-rata siklus I. Nilai Rata-rata siklus III meningkat 5 poin dari hasil rata-

rata siklus II. 

Nurul Laita Fani (2011) melakukan penelitian dengan judul Penerapan 

Media Gambar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mengarang Deskripsi 
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Sederhana Pada Siswa Kelas III di SD Negeri Panggung 13 Kota Tegal. Penelitian 

menulis deskripsi menggunakan media gambar menunjukkan peningkatan hasil 

belajar siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian menulis deskripsi dengan 

menggunakan media gambar meningkat. Skor tes awal diperoleh nilai rata-rata 

63,7. Siklus I nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 5,3 menjadi 69. Nilai rata-

rata siklus II juga meningkat menjadi 77,7, menunjukkan peningkatan dari siklus I 

sebanyak 8,7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menulis 

deskripsi dengan media gambar dapat meningkatkan hasil  belajar siswa kelas III 

di SD Negeri Panggung 13 Kota Tegal. 

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan, bahwa penggunaan 

media gambar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi. 

Dari penilitian yang telah dilakukan peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian tentang peningkatan hasil belajar menulis deskripsi melalui media 

gambar. Penelitian ini sebagai pengembangan bagi peneliti dalam melaksanakan 

penelitian menulis deskripsi melalui media gambar dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan media gambar. 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan oleh peneliti bersifat 

menindaklanjuti penelitian yang sudah ada mengenai permasalahan menulis 

deskripsi. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa 

menulis deskripsi dengan menggunakan media gambar. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menulis 

deskripsi. Selain itu, untuk meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran 
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menulis deskripsi. Penggunaan media gambar diharapkan dapat mempermudah 

siswa menulis deskripsi, pada siswa kelas  IV  SD  Negeri  2  Sembawa  

Kecamatan  Kalibening  Kabupaten Banjarnegara. 

 
2.2 Landasan Teori 

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

penilitian ini. Teori-teori yang akan diuraikan dalam landasan teori meliputi: 

hakikat belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar,  pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar, keterampilan menulis pada pelajaran Bahasa 

Indonesia, hakikat deskripsi, dan hakikat media pembelajaran. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
2.2.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang dialami oleh setiap siswa, baik di sekolah 

maupun di masyarakat. Berhasil atau tidaknya siswa dalam belajar tergantung 

bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. Siswa yang 

dapat belajar dengan baik, secara tidak langsung siswa akan memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak daripada siswa yang tidak 

belajar. Setiap orang mempunyai pandangan atau pemehaman yang berbeda 

tentang belajar. Pandangan atau pemahaman seseorang tentang belajar akan 

mempengarui tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan belajar. Pada  

bagian   hakikat   belajar   ini   akan   dijelaskan  tentang   pengertian  belajar,  

hasil  belajar, dan  aktivitas  belajar.  Uraian selengkapanya adalah sebagai 

berikut. 
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2.2.1.1  Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai 

akhir hayat. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting 

yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Belajar akan 

memberikan keuntungan bagi individu maupun bagi masyarakat. Berikut ini 

pengertian-pengertian belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang memperjelas 

bahwa belajar bertujuan untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 

keterampilan, dan sikap. 

Banyak sekali definisi tentang belajar menurut para ahli, di antaranya 

belajar  menurut Syah (2006: 59) menjelaskan belajar adalah key term, 'istilah 

kunci' yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar 

sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Fundyartanto (2002) dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu. Penjelasan ini memiliki pengertian bahwa 

belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Usaha 

untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia memenuhi 

kebutuhannya mendapatkan kepandaian atau ilmu yang belum dipunyai 

sebelumnya. Melalui proses belajar manusia menjadi tahu, memahami, mengerti,  

dapat  melaksanakan  dan  memiliki  pengatahuan   (Baharuddin,   2008: 13). 

Sadiman (2011: 2) juga berpendapat belajar adalah suatu proses yang 

komplek yang terjadi pada diri setiap orang  dan berlangsung seumur hidup, sejak 

dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang 
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telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Belajar sebagai 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). 

Chaplin (1972) membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan 

pertama berbunyi belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap sebagai akibat latihan dan pengalamannya. Rumusan kedua berbunyi 

belajar ialah proses memperoleh respons-respons sebagai akibat adanya latihan 

khusus (Syah, 2006: 65). Belajar merupakan suatu proses internal yang 

mencangkup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek 

kejiwaan  lainnya. Belajar  juga   merupakan  aktivitas   yang  melibatkan  proses 

berfikir yang sangat komplek (Budiningsih, 2005: 34). 

Morgan (1986) mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman (Baharuddin, 

2008: 14). Menurut Arsyad (2011: 1) belajar adalah suatu proses yang komplek 

yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi 

karena adanya interaksi dengan lingkungannya. Bisa dikatakan belajar dapat 

terjadi kapan saja dan di mana saja. 

Menurut Winataputra (2007: 1.4) belajar diartikan sebagai proses 

mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman 

sebagai pengetahuan guna memandu perilaku pada masa yang akan datang. Gagne 

(1977) dalam Anni, (2007: 73) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

kecakapan atau disposisi pembelajar yang berlangsung dalam periode waktu 
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tertentu, dan yang tidak dapat dianggap berasal dari proses pertumbuhan. 

Pengertian ini mengandung beberapa unsur pokok dalam belajar, yaitu: (1) 

perubahan yang diakibatkan oleh belajar adalah berupa berubahan perilaku; (2) 

perubahan perilaku dapat diketahui dengan cara membandingkan perilaku yang 

dimiliki oleh pembelajar sebelum dan setelah berada dalam situasi belajar; (3) 

perubahan perilaku dapat berupa peningkatan kecakapan kinerja tertentu, ataupun 

perubahan disposisi yang disebut sikap, minat, dan nilai; (4) perubahan perilaku 

yang diperoleh harus dapat bertahan dalam waktu lama; dan (5) perubahan 

perilaku harus dapat dibedakan dengan perubahan yang diakibatkan oleh 

pertumbuhan seperti perubahan tinggi atau berat badan, atau perkembangan otot 

karena akibat dari kegiatan berolahraga. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

suatu perubahan tingkah laku yang dilakukan individu disebabkan oleh 

pengalaman dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Jadi jelas, bahwa 

pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkunganlah yang dapat mengubah 

tingkah laku seorang individu. 

 
2.2.1.2  Hasil Belajar 

Hasil   belajar   merupakan  perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni,2007: 5). Seseorang dikatakan belajar 

apabila menghasilkan hasil belajar berupa perubahan tingkah laku. Menurut 

Riva’i (2007: 85) bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. 
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Diharapkan para pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, sehingga 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa perubahan konsep. 

Menurut Gagne dalam Suprijono (2009: 5) hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Sementara Bloom dalam Suprijono (2009: 6) berpendapat bahawa 

hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Sementara 

itu Suprijono (2009: 7) bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusian saja. Artinya, hasil 

pembelajaran yang  telah dilakukan harus secara komprehensif atau menyeluruh. 

Dari definisi-definisi tentang hasil belajar yang telah dikemukakan oleh para 

ahli, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa 

setelah melakukan proses belajar yang menggambarkan tingkat penguasaan siswa 

tentang materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasil belajar ini dapat berupa 

peningkatan intelegensi atau penguasaan suatu kompetensi serta  kemampuan 

yang membuat sesorang mengalami perubahan  perilaku. Perubahan perilaku ini 

akan menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan dan pengalaman  sesorang 

sebelum dan sesudah belajar. 

 
2.2.1.3  Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan seluruh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Aktivitas di sini lebih menekankan pada aktivitas siswa mulai dari 

kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-

keterampilan  dasar, sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan yang sudah 

ada dalam diri siswa. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan 
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menyebabkan interaksi yang baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan 

siswa lain. Hal ini mengakibatkan suasana kelas yang kondusif, dimana siswa 

dapat melibatkan kemampuannya secara optimal. Keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya motivasi siswa untuk 

belajar. Siswa yang termotivasi dalam pembelajaran dapat membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

Menurut Dimyati (2009) bahwa aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran, yang merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk 

belajar. Siswa memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku sebagai 

berikut: (1) antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) 

interaksi siswa dengan guru, (3) interaksi siswa dengan siswa, (4) kerjasama 

kelompok, (5) aktivitas belajar siswa dalam diskusi kelompok (6) aktivitas belajar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, (7) aktivitas belajar siswa dalam 

menggunakan alat peraga, dan (8) partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi 

pelajaran (Susilofy, 2010). 

Sudjana (2005) menyatakan bahwa kegiatan belajar/aktivitas belajar sebagai 

proses terdiri atas enam unsur yaitu tujuan belajar, peserta didik yang termotivasi, 

tingkat kesulitan belajar, stimulus dari lingkungan, peserta didik yang memahami 

situasi, dan pola respons peserta didik (Susilofy, 2010). 

Dari definisi yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani 

selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar yang dimaksud adalah aktivitas 

yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengerjakan tugas-tugas, 
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mengajukan pendapat, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama 

dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.  

 
2.2.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa, salah  satunya yaitu  faktor  

motifasi belajar. Motivasi menimbulkan proses belajar yang menyenangkan 

(Gazali dalam Slameto, 2010: 56). Menurut Winataputra (2007: 3.15) bahwa 

motivasi adalah kondisi khusus yang dapat mempengaruhi individu untuk belajar. 

Selain itu, Pintrich dan Schunk (1996) motivation may be defined as the force that 

energizes, directs and sustains behavior toward a goal (Dowson, 2004: 159). Dari 

uraian di atas menurut Pintrich dan Schunk (1996) motivasi adalah kekuatan yang 

memberikan energi, mengarahkan dan memelihara perilaku menuju sasaran 

(Dowson, 2004: 159). Motivasi tidak hanya penting karena menjadi faktor 

penyebab belajar, dengan motivasi yang besar dari diri siswa akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajar  

siswa menurut Baharuddin (2008: 19-28) menjelaskan secara umum faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Kedua faktor saling mempengaruhi dalam proses belajar individu, sehingga 

menentukan kualitas hasil belajar. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
2.2.2.1  Faktor Internal 

Faktor internal  adalah faktor-faktor  yang  berasal  dari dalam  diri  individu 

dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal yang 
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mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik individu. Faktor fisiologis didedakan menjadi dua macam yaitu: (1) Keadaan 

tonus jasmani. Keadaan tonus  atau kesehatan jasmani sangat mempengaruhi 

aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan 

pengaruh positif tehadap kegiatan belajar individu. Kondisi fisik yang lemah atau 

sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal; (2) Keadaan 

fungsi jasmani/fisiologis. Selama proses pembelajaran peran fungsi jasmani pada 

tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indra. Panca 

indra yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas dan siswa dapat 

belajar dengan baik pula. Selain itu, kesehatan seseorang perpengaruh terhadap 

hasil belajarnya.  Seseorang yang keadaan tubuh yang sehat, maka orang tersebut 

dapat belajar dengan baik. 

Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Keadaan psikologis seseorang yang berkaitan 

dengan proses-proses mental baik normal maupun abnormal dan berpengaruh 

pada perilaku serta kejiwaan orang tersebut. Beberapa faktor psikologis yang 

mempengaruhi proses belajar yaitu kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan 

bakat. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

(1)   Kecerdasan atau intelegensi siswa, kecerdasan merupakan faktor 

psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa, karena ikut 

menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat inteligensi 
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seorang individu, semakin besar peluang individu meraih kesuksesan 

belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat inteligensi seorang individu, 

semakin sulit individu itu meraih kesuksesan belajar. 

(2)   Motivasi, motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa 

ingin melakukan kegiatan belajar. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah 

semua faktor yang berasal dari dalam diri individu dan memberikan 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah faktor 

yang datang dari luar  diri  individu tetapi  memberi  pengaruh  terhadap  

kemauan untuk belajar.  

(3)   Minat, secara sederhana minat berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tingggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Untuk 

membangkitkan minat belajar siswa ada beberapa cara yang bisa 

digunakan. Antara lain, dengan membuat materi yang akan dipelajari 

semenarik mungkin dan tidak membosankan,  baik dari bentuk buku, 

strategi mengajar, dan performansi guru, sehingga siswa menjadi aktif. 

Pemilihan jurusan atau bidang studi. Alangkah baiknya jurusan atau 

bidang studi dipilih sendiri sesuai dengan minatnya. Jurusan atau bidang 

studi yang dipilih siswa sesuai dengan minatnya, maka siswa dapat 

belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh.  

(4)   Sikap, sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang relatif 
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tetap terhadap objek, orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif 

maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi perasaan 

senang atau tidak senang pada performansi guru, pelajaran, atau 

lingkungan sekitarnya. Siswa yang sudah siap dalam belajar, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik. 

(5)   Bakat, faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat. 

Secara umum bakat didefisinisikan sebagai kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Belajar juga dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki setiap 

individu, maka para pendidik, orangtua, dan guru perlu memperhatikan 

dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau siswa. Perhatian 

tersebut dengan mendukung, mengembangkan, dan tidak memaksakan 

anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Bahan 

pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan 

semangat belajar dan hasil belajarnya akan lebih baik. 

 
2.2.2.2  Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri individu yang dapat 

mempengaruhi belajar individu. Faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi 

proses belajar siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor sosial dan faktor lingkungan 

nonsosial. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut.  

Lingkungan sosial, beberapa faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi 

proses  belajar  siswa yaitu  lingkungan  sosial  sekolah,  lingkungan  sosial  
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masyarakat, lingkungan sosial keluarga. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

(1)   Lingkungan sosial sekolah, seperti guru dan temen-temen sekelas dapat 

mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang baik antara 

keduanya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di 

sekolah. Hubungan yang baik antara guru dengan siswa, maka siswa 

akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang 

diberikan, sehingga siswa belajar dengan baik. Hubungan yang baik 

antara siswa dengan siswa dapat memberikan  pengaruh  yang  positif  

terhadap  belajar siswa. Siswa akan lebih semangat belajar, karena 

adanya dukungan dari temannya. 

(2)   Lingkungan sosial masyarakat, kondisi lingkungan tempat tinggal siswa 

akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan yang baik dapat memberi 

pengaruh positif terhadap anak/siswa, sehingga dapat belajar dengan 

baik. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak anak pengangguran dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Siswa akan mengalami kesulitan 

ketika memperlukan teman belajar dan meminjam alat pelajaran yang 

belum dimillikinya. 

(3)   Lingkungan sosial keluarga, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi 

kegiatan belajar. Hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, 

orangtua, anak, kakak, atau adik akan membantu siswa melakukan 

aktivitas belajar dengan baik. Hubungan yang baik antaranggota keluarga 

juda dapat memberikan motivasi siswa dalam belajar. 
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Lingkungan nonsosial, beberapa faktor lingkungan nonsosial yang 

mempengaruhi proses belajar siswa yaitu lingkungan alamiah, faktor instrumental, 

dan faktor materi pelajaran. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

(1)   Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan 

tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau/kuat, atau tidak terlalu 

gelap/lemah, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah 

tersebutlah yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Suasana 

yang nyaman dapat membantu siswa untuk belajar dengan baik. Siswa 

lebih berkonsentrasi dalam belajar, sehingga siswa mudah memahami 

materi pelajaran. 

(2)   Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan 

menjadi dua macam yaitu: hardware, dan software, Perangkat hardware 

seperti gedung sekolah dan alat-alat belajar. Keadaan  gedung, keadaan  

gedung yang baik  dan  memadai  dalam proses belajar mengajar akan 

memberikan kenyamanan siswa saat belajar. Jika keadaan gedung rusak 

suasana belajarpun akan terganggu, siswa tidak dapat berkonsentrasi 

dengan baik. Alat-alat pelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Alat-alat pelajaran yang baik dan lengkap dalam 

pembelajaran dapat membantu  siswa  menerima  pelajaran  dan  siswa  

dapat  belajar  dengan baik. Perangkat software, seperti kurikulum 

sekolah, waktu sekolah, dan disiplin sekolah. Kurikulum, kurikulum 

diartikan sebagai sejumlah kegiatan  menyajikan bahan pelajaran yang 

diberikan kepada siswa. Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak 
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baik pada proses belajar siswa.  Kurikulum  yang  kurang baik misalnya, 

kurikulum yang terlalu padat dan di atas kemampuan siswa. Waktu 

sekolah, waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar 

di sekolah. Pemilihan waktu yang tepat untuk belajar dan cukup istirahat 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kedisiplinan sekolah erat 

hubungannya dengan kerajinan siswa, guru, dan staf sekolah dalam 

proses pembelajaran disekolah. Kedisiplinan  memberi  pengaruh  yang  

positif terhadap  proses  belajar siswa. 

(3)   Faktor materi belajar (materi pelajaran yang diajarkan ke siswa). Ketika 

guru memberikan materi pelajaran harus disesuaikan dengan usia 

perkembangan siswa, jika standar  pelajaran yang disampaikan di atas 

ukuran kemampuan siswa, maka siswa akan kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa. Agar siswa dapat menerima materi pelajaran yang 

diberikan. Selain itu, metode mengajar guru disesuaikan dengan kondisi 

perkembangan siswa agar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Metode pengajaran merupakan cara atau jalan yang harus dilalui di 

dalam belajar. Metode pembelajaran berpengaruh pada proses belajar 

siswa. Metode pengajaran yang tepat, siswa akan lebih mudah menerima 

materi pelajaran. Siswa juga akan termotivasi untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Sebaliknya jika metode pengajaran yang digunakan tidak 

tepat dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan siswa kurang 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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2.2.3  Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar bertujuan untuk   

meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia  dengan baik. Pembelajaran 

bahasa Indonesia  terdapat empat keterampilan dasar yaitu keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Pada bagian pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Sekolah Dasar ini akan dijelaskan tentang pengertian pembelajaran, 

pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

 
2.2.3.1  Pengertian Pembelajaran 

Selain belajar, pembelajaran  merupakan unsur yang  tidak terpisahkan 

dalam perubahan tingkah laku. Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar 

guru/pengajar untuk membantu siswa, agar mereka dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya (Kustandi, 2011: 5).  

Tujuan belajar siswa yaitu agar siswa dapat mencapai perkembangan yang 

optimal, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Agar dapat 

mencapai tujuan tersebut, siswa perlu belajar, sedangkan guru melakukan 

pembelajaran. Sementara tujuan kurikulum yaitu terpenuhinya semua target yang 

ada dalam dokumen tertulis untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai kegiatan 

yang ditetapkan (Kustandi, 2008: 6). 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna 

membangkitkan siswa untuk belajar. Pembelajaran berbeda dengan pengajaran, 

Pada proses pengajaran guru selalu berhadapan dengan siswa, sedangkan dalam 

pembelajaran siswa dalam belajar tidak harus dengan guru bisa dengan media atau 
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bahan ajar. Pembelajaran bahasa adalah proses memberi rangsangan belajar 

berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai kemampuan berbahasa 

(Santosa, 2008: 5.18). 

Pembelajaran yang dirumuskan dalam Pasal I butir 20 UU Nomor 20 tahun 

2003 tentang 'sisdiknas' pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Winataputra, 2007: 

1.20). Briggs (1992) menyatakan pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa, sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan (Riva’i, 2007: 191). Menurut Gagne (1981) 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses informasi nyata dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Riva’i, 2007: 192). 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan suatu hubungan timbal balik antara  guru dengan siswa, 

maupun antar siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran 

adalah suatu kegiatan yang bertujuan, tujuan ini harus searah dengan tujuan 

belajar siswa dan kurikulum.  

 
2.2.3.2  Pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah berkomunikasi. Melalui komunikasi 

siswa dapat menyampaikan pendapat, pengalaman, dan persaannya kepada orang 

lain. Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia baik secara lisan maupun 
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tertulis. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD memuat empat keterampilan dasar 

yaitu keterampilan dasar menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat 

keterampilan berbahasa bertujuan  untuk menggali kemampuan berbahasa siswa. 

Bahasa yang dalam bahasa inggrisnya disebut lenguage berasal dari bahasa 

latin yang artinya "lidah". Secara universal pengertian bahasa adalah suatu bentuk 

ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Bahasa merupakan alat komunikasi yang 

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

komunikatif (Santosa, 2008: 1.2).  

Kemampuan berbahasa dalam arti luas adalah kemampuan mengorganisasi 

pemikiran, keinginan, ide, pendapat atau gagasan dalam bahasa lisan maupun 

tulis. Secara umum kemampun ini tergantung pada frekuensi dan kualitas materi 

dengar, bicara, baca, dan tulis yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya. 

Semakin sering orang mendengar, berbicara, membaca, dan menulis akan 

menambah kualitas materi  yang didengar, dibicarakan, dibaca, dan ditulisnya, 

maka semakin komunikatiflah  kalimat-kalimat yang dituturkannya (Santosa, 

2008: 5.18). 

Bahasa sendiri merupakan salah satu alat pergaulan dan komunikasi terdiri 

atas simbol-simbol seperti huruf-huruf yang disusun menjadi kata-kata yang 

mengandung arti tertentu. Kata-kata kemudian disusun menjadi kalimat-kalimat 

mempunyai pengertian dan makna yang jelas dan lengkap, utuh dan sempurna 

(Sutarno, 2008: 74). Pembelajaran berbahasa di SD dimulai dari kalimat-kalimat 

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

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

2008: 5.19). 

Santosa     (2008:   1.7)    mengemukakan   beberapa    faktor    yang    dapat  

mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa yaitu: (1) Kondisi eksternal adalah 

faktor dari luar diri murid, seperti lingkungan sekolah, guru, teman sekolah, 

keluarga, orang tua, masyarakat. Kondisi eksternal terdiri dari tiga prinsip belajar, 

yaitu  memberikan situasi atau materi yang sesuai dengan respons yang 

diharapkan. Pengulangan agar belajar lebih sempurna dan lebih lama diingat. 

Penguatan respons yang tetap untuk mempertahankan dan menguatkan respons 

itu. (2) Kondisi internal adalah faktor dalam diri murid yang terdiri atas  motivasi 

positif dan percaya diri dalam belajar. Tersedia materi yang memadai untuk 

memancing aktivitas belajar siswa dan  adanya strategi belajar serta aspek-aspek 

jiwa siswa. 

 
2.2.4  Keterampilan Menulis pada Pelajaran Bahasa Indonesia 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan 

dalam berkomunikasi secara tidak langsung.  Pada bagian keterampilan menulis 

pada pelajaran Bahasa Indonesia ini akan dijelaskan tentang pengertian menulis, 

manfaat menulis. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
2.2.4.1 Pengertian Menulis 

Keterampilan menulis sebagai bagian dari keterampilan berbahasa. Menulis 

merupakan   keterampilan  yang  sukar  dan  kompleks.  Keterampilan  menulis 

merupakan  salah  satu  dari  keterampilan  berbahasa  yang  harus dikuasai 
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seseorang  sesudah  menguasai  keterampilan  menyimak, berbicara, dan 

membaca. 

Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi 

yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan, karena 

memudahkan para pelajar berfikir. Juga dapat memudahkan kita merasakan dan 

menikmati   hubungan-hubungan,  memperdalam  daya  tanggap  atau  persepsi 

kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, dan memberikan 

pengalaman. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Menulis juga merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif (Tarigan, 

2008: 3). Artati (2008: 2) juga mengemukakan pendapatnya tentang tulisan yaitu 

sesuatu yang dihasilkan seseorang akibat kegiatan penulisannya. Menulis 

merupakan suatu kegiatan dalam menuangkan ide dan gagasan lewat tulisan. Ide 

dan gagasan diperoleh siswa  dari pengalamann dan pengamatan siswa tentang 

suatu objek yang dilihatnya, kemudian pengamatan objek tersebut ditulis dalam 

sebuah tulisan. 

Menurut Suparno (2008: 1.3) menulis  sebagai suatu kegiatan penyampaian 

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

Pesan adalah suatu isi atau muatan yang terkandung dalam sebuah tulisan. Tulisan 

merupakan  sebuah  simbol  atau  lambang-lambang  bahasa  yang  dapat  dilihat  

dan disepakati pemakainnya. Sebagai proses, menulis merupakan aktivitas yang 

terjadi dan melibatkan beberapa fase yaitu fase prapenulisan (persiapan), 
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penulisan (pengembangan isi tulisan), dan pasca penulisan (telaah dan revisi atau 

penyempurnaan tulisan) (Suparno, 2008: 1.14). 

Keterampilan menulis menurut Byrne (1979) dalam Slamet (2007: 141) 

keterampilan menulis adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam 

bahasa tulis melalui sebuah kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, 

dan jelas, sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca 

dengan berhasil. 

Dari berbagai pengertian menulis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

menulis adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan 

pesannya melaui tulisan. Melalui tulisan, seseorang dapat mengungkapkan pikiran 

dan perasaan hati mengenai apa yang dilihat dan dirasakannya. 

 
2.2.4.2 Manfaat Menulis 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

penting untuk dikuasai, karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari 

kegiatan menulis. Kegiatan menulis dapat bermanfaat bagi seseorang untuk 

mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat kita sendiri, sehingga kita tidak hanya 

mendengar pendapat orang lain, tetapi bebas mengutarakan isi hati kita  tanpa 

takut dengan komentar orang lain.  

Suparno, (2008: 1.4) mengemukakan ada empat manfaat menulis antara 

lain: (1) Meningkatan kecerdasan, seseorang yang rajin menulis akan semakin 

mudah dalam mentransfer gagasan ke dalam bentuk simbol-simbol, sehingga 

pemikiran akan semakin berkembang, bertambah wawasan, dan dapat 

meningkatkan kecerdasan; (2) Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, 
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dengan menulis kita diajak untuk menggali lebih dalam ilmu kita. Semakin sering 

menulis, maka semakin menggali lebih dalam ilmu, memberikan sebuah 

kreativitas, imajinasi; (3) Penumbuhan keberanian, karena hasil tulisan kita akan 

dibaca dan di nilai orang lain, maka dibutuhkan keberanian untuk menulis; (4) 

Pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi, karena seseorang 

yang gemar menulis akan berupaya mengumpulkan informasi-informasi, semakin 

banyak informasi yang diperoleh hasil tulisan semakin baik dan relevan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis yaitu 

melatih seseorang untuk menuangkan ide, gagasan dan pemikirannya. Selain itu 

kegiatan menulis juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan, karena 

semakin sering menulis seseorang akan berusaha mencari pengetahuan yang baru. 

Pengetahuan yang diperoleh bisa dari pengalaman penulis maupun dari buku. 

 
2.2.5 Hakikat Deskripsi 

Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1995: 228)  bahwa  deskripsi  adalah 

pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. 

Menurut Suparno, (2008: 4.6) kata deskripsi berasal dari bahasa latin describere 

yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, 

deskripsi  adalah  suatu  bentuk  tulisan  yang  melukiskan  sesuatu  sesuai   

dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, 

mendengar,  mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai dengan 

citra  penulisnya. Tulisan  deskripsi  bermaksud  menyampaikan  kesan-kesan 

tentang sesuatu, dengan  sifat dan gerak-geriknya, atau sesuatu yang lain kepada 

pembaca. 
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Suparno (2008: 1.11) juga menjelaskan kembali bahwa deskripsi adalah 

ragam wacana yang melukiskan atau memgambarkan sesuatu berdasarkan kesan-

kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Sasarannya adalah 

menciptakan atau memungkinkan terciptanya imajinasi (daya khayal) pembaca, 

sehingga dia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang 

dialami penulisnya. 

Suparno (2008: 4.14-4.22) menyebutkan bahwa banyak objek yang dapat 

diungkapkan dalam menulis deskripsi. Berdasarkan kategori yang lazim, ada dua 

objek yang diungkapkan dalam deskripsi, yakni deskripsi orang dan deskripsi 

tempat. 

Deskripsi orang, aspek-aspek yang layak dideskripsikan dari seseorang agar 

pembaca seolah-olah mengenal orang yang dideskripsikan adalah: (a) deskripsi 

keadaan fisik, bertujuan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang 

keadaan tubuh seorang tokoh, (b) deskripsi keadaan sekitar, yaitu menggambarkan 

keadaan yang mengelilingi sang tokoh, misalnya gambaran tentang aktivitas yang 

dilakukan, pekerjaan, pakaian, tempat kediaman, dan kendaraan, yang ikut 

menggambarkan watak seseorang, (c) deskripsi watak atau tingkah laku, hal ini 

paling sulit dilakukan, karena kita harus mampu menafsirkan tabir yang 

terkandung dibalik fisik manusia. 

Deskripsi tempat, tempat memegang peranan yang sangat penting dalam 

setiap peristiwa. Semua kisah akan selalu mempunyai latar belakang tempat. 

Akhadiah (1997) menerangkan bahwa jalannya sebuah peristiwa akan lebih 

menarik jika dikaitkan dengan tempat terjadinya peristiwa. Ada beberapa cara 
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yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat. Pertama, bergerak 

secara teratur menelusuri tempat itu dan menyebutkan apa saja yang kita lihat. 

Kedua, memulai dengan menyebutkan kesan-kesan umum yang diikuti oleh 

perincian yang paling menarik perhatian kita.  

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa 

menulis deskripsi adalah hasil karya tulisan seseorang yang menggambarkan atau 

melukiskan suatu kenyataan yang terjadi. Gambaran tersebut sesuai dengan apa 

yang dilihat dan  dirasakan penulis, dengan menuangkan ide atau gagasannya 

dalam sebuah tulisan secara jelas dan terperinci. 

 
2.2.5.1 Langkah-Langkah Menulis Deskripsi 

Sebelum menulis deskripsi, seharusnya mengetahui dan memahami 

langkah-langkah menulis deskripsi. Menurut Suparno (2008: 4.22), langkah-

langkah menulis deskripsi bertujuan untuk mempermudah kita menyusun tulisan 

deskripsi yang utuh. Langkah-langkah menulis deskripsi adalah sebagai berikut: 

(1) Menentukan tujuan deskripsi, sebelum mulai membuat tulisan, kita harus 

menentukan tujuan deskripsi yang akan ditulis. Apakah akan mendeskripsikan 

orang, tempat, dan watak; (2) Merumuskan tujuan pendeskripsian, setelah 

menentukan tujuan, selanjutnya yang harus dilakukan yaitu merumuskan tujuan 

deskripsi untuk gambaran dan rincian suatu objek kepada pembaca. (3) 

Menentukan bagian yang akan dideskripsikan, setelah merumuskan tujuan 

selanjutnya menentukan bagian yang akan dideskripsikan. Jika yang 

dideskripsikan orang, apakah yang akan dideskripsikan itu ciri-ciri fisik, watak, 

gagasannya, atau benda-benda disekitar tokoh. Jika yang  dideskripsikan tempat, 
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apakah yang akan dideskripsikan keseluruhan tempat atau hanya bagian-bagian 

tertentu saja yang menarik; dan (4) Merinci dan menyistematiskan hal-hal yang 

menunjang kekuatan bagian yang akan dideskripsikan. Hal-hal tersebut berupa 

bagian-bagian yang akan ditampilkan untuk membantu memunculkan kesan dan 

gambaran kuat mengenai sesuatu yang dideskripsikan, agar sesuai dengan 

keadaan yang terjadi. 

Lebih lanjut Gunawan dalam Aini (2010: 17-18) menyebutkan langkah-

langkah menulis deskripsi adalah sebagai berikut: (1) Menetapkan tema tulisan. 

Tema tulisan yaitu gagasan, persoalan, masalah, atau ide yang akan dikemukakan 

dalam tulisan; (2) Menetapkan tujuan. Tujuan tulisan yang hendak dicapai ialah 

memberikan gambaran dan rincian suatu objek kepada pembaca; (3) 

Mengumpulkan bahan tulisan. Bahan-bahan tulisan dapat diperoleh melalui 

berbagai cara, antara lain dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

objek yang akan ditulis; (4) Menyiapkan kerangka tulisan. Kerangka tulisan 

disusun berdasarkan bahan-bahan yang telah dirinci dari hasil pengamatan. 

Kerangka tulisan digunakan sebagai bahan tulisan deskripsi; dan (5) 

Mengembangkan tulisan. Pengembangan tulisan dikerjakan setelah kerangka 

tulisan disiapkan. Pada waktu penulisan perlu diperhatikan penggunaan ejaan, 

tanda baca, pilihan kata dan susunan kalimat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan langkah-langkah menulis 

deskripsi yaitu: (1) menentukan topik atau pokok pembicaraan dalam sebuah 

tulisan, (2) menentukan  tujuan penulisan, (3) menyusun kerangka tulisan, (4) 

mengembangkan kerangka tulisan. 
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2.2.6 Hakikat Media Pembelajaran 

Media  pembelajaran  sebagai  salah   satu  sumber  belajar   yang  dapat 

menyalurkan pesan, sehingga membantu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

pembelajaran. Media  pembelajaran juga memiliki pengaruh yang besar terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. Selain itu, penggunaan media pembelajaran 

membuat proses pembelajaran lebih variatif dan menarik perhatian siswa. 

Perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan daya indra, cacat tubuh 

dapat diatasi dengan pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran juga 

dapat membatu guru dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga siswa lebih 

mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan guru. Berikut ini akan 

dibahas tentang  pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, 

manfaat media pembelajaran, dan media gambar. Uraian selengkapnya adalah 

sebagai berikut. 

 
2.2.6.1  Pengertian Media 

Media pembelajaran memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Media pembelajaran sangat membantu siswa memahami materi yang diajarkan 

oleh guru. Penggunaan media pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi 

serta menarik perhatian siswa. Melihat pentingnya media, setiap guru dituntut 

untuk mengembangkan media pembelajaran, agar dapat menunjang kegiatan 

belajar mengajar, sehingga siswa dapat belajar dengan baik. 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Modoe adalah 

perantara/pengantar  pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman 2011: 6). 
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Sementara menurut  Arsyad (2011: 3) kata media berasal dari bahasa latin medius 

yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Menurut  bahasa 

Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan.  

Enakrire dan Onyanania (2012) menjelaskan bahwa Media refers to the 

delivery of information in intuitive, multi-sensory ways,through the integration of 

distinct media such as texts, graphics, computer animation, motion video, and 

sound. Dari penjelasan di atas menerut Enakrire dan Onyanania media mengacu 

pada penyampaian informasi dalam intuitif, dengan berbagai cara yang 

multiindera, melalui integrasi media yang berbeda seperti teks, grafis, animasi 

komputer, video dan suara. 

Heinich, dkk (1892) dalam (Kustandi, 2011: 9) mengemukakan istilah 

medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. 

Sejalan dengan batasan ini, memberi batasan media sebagai segala bentuk 

perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide, gagasan atau 

pendapat, sehingga semua itu sampai kepada penerima yang dituju. Menurut 

Gagne (1970) dalam Sadiman (2011: 6) juga menjelaskan bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar. 

Dari definisi-definisi tentang pengertian media pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa media adalah alat atau benda yang digunakan untuk 

membantu menyampaikan pesan dalam kegiatan pembelajaran baik berupa audio, 

visual, dan audio visual yang dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 
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2.2.6.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran digunakan untuk membantu guru mempermudah atau 

memperjelas materi atau pesan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

tidak membosankan. Selain itu, penggunaan media pembelajaran diharapakan 

siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. 

Berikut ini berbagai fungsi media pembelajaran yang telah dibahas para 

ahli, diantaranya Sadiman (2011: 17-18) secara umum media pendidikan 

mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut: (1) Memperjelas penyajian 

pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau 

lisan belaka); (2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra; (3) 

Penggunaan media  pendidikan secara tepat dan bervariasi  dapat mengatasi sikap 

pasif peserta didik; dan (4) Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi 

dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan 

materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak 

mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan 

lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda.  

Masalah ini dapat diatasi media pendidikan dengan kemampuannya: (a) 

memberikan perangsang yang sama, (b) mempersamakan pengalaman, (c) 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Penggunan media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya 

indra misalnya: (1) objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, 

gambar, film bingkai, film, atau model, (2) objek yang kecil dibantu dengan 
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proyektor mikro, film bingkai, film, atau gambar, (3) gerak yang terlalu lambat 

atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan high-speed photography, (4) kejadian 

atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, 

video, film bingkai, foto maupun secara verbal, (5) objek yang terlalu kompleks 

(misalnya mesin-mesin) dapat disajikan dengan model, diagram,  dan (6) konsep 

yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, banjir, iklim, tanah longsor, dan 

lain-lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-

lain. 

Penggunaan media  pendidikan secara tepat dan bervariasi  dapat mengatasi 

sikap pasif peserta didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk: (1) 

menimbulkan kegairahan belajar, (2) memungkinkan interaksi yang lebih 

langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan, (3) 

memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. 

Selain itu, Djamarah (2006: 135) menyebutkan peranan media pelajaran 

sebagai berikut: (1) Media yang digunakan guru sebagai penjelas dari keterangan 

terhadap suatu bahan yang guru sampaikan; (2) Media dapat memunculkan 

permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam 

proses belajarnya; dan (3) Media sebagai sumber belajar bagi siswa. Media 

sebagai bahan konkret berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari siswa, baik 

individual maupun kelompok. 

Dari uraian dan pendapat mengenai fungsi media pembelajaran yang telah 

disebutkan, dapat disimpulkan beberapa fungsi media pembelajaran dalam proses 
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pembelajaran, adalah sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa, (2) menarik perhatian siswa, dan (3) membantu mengatasi permasalahan 

siswa dalam belajar. Penggunaan media dapat membantu daya ingat siswa 

mengenai materi yang disampaikan, sehingga mereka akan memahami materi 

pelajaran dan dapat memantapkan pengetahuan siswa serta mampu menghidupkan 

kegiatan pembelajaran. 

 
2.2.6.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dimanfaatkan  untuk menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran diserasikan dengan proses belajar 

mengajar di kelas.  Sebelum guru merencanakan penggunaan media pembelajaran, 

guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pelajaran yang akan 

disampaikan. 

Berikut ini berbagai manfaat media pembelajaran yang telah dibahas oleh 

para ahli, diantaranya Arsyad (2011: 25-27) menyebutkan beberapa manfaat 

media pembelajaran, yaitu sebagai berikut: (1) Media pembelajaran dapat 

memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa; (2) Media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, 

dan memungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan , 

bakat dan minatnya; (3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, 

ruang dan waktu; (4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 
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memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungannya. 

Pendapat lain tentang  manfaat media pembelajaran  juga dikemukakan oleh  

Sudjana dan Riva’i (1992) dalam Kustandi (2011: 21) manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu sebagai berikut: (1) Pembelajaran 

akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar; (2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran; (3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak sekedar 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru; (4) Siswa dapat lebih 

banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya memdengarkan uraian guru, 

tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, mendemontrasikan, 

memerankan, dan lain-lain. 

Dari uraian dan pendapat mengenai manfaat media pembelajaran yang telah 

disebutkan, dapat disimpulkan beberapa manfaat media pembelajaran di dalam 

proses belajar mengajar, sebagai berikut: (1) memperjelas informasi yang akan 

disampaikan, sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, (2) 

meningkatkan perhatian siswa dan dapat menimbulkan motivasi belajar, (3) 

mengatasi keterbatasan-keterbatasan siswa, dan (4) memberikan pengalaman dan 

kesan yang menarik bagi siswa. 

 
2.2.6.4 Media Gambar 

Gambar atau foto adalah media pembelajaran yang sering digunakan dalam 

proses pembelajaran. Media gambar sangat mudah dimengerti dan dipahami oleh 
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siswa, serta dalam penggunaannya sangat mudah. Media gambar berfungsi untuk 

menyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indra penglihatan. 

Menurut Arsyad (2011: 91) mengemukakan media berbasis gambar memegang 

peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media gambar dapat 

memperlancar (misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi) dan  

memperkuat  ingatan.  Gambar  dapat  pula  menumbuhkan  minat p eserta  didik 

dan  dapat  memberikan  hubungan  antara  isi  materi  pelajaran  dengan  dunia 

nyata. 

Beberapa   kelebihan   media   gambar   menurut  Kustandi   (2011: 45) 

diantaranya: (1) Sifatnya konkret, lebih realistis dibandingkan media verbal; (2) 

Dapat memperjelas masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda atau 

tua; dan (3) Murah harganya dan tidak memperlukan peralatan khusus dalam 

penyampainnya. 

Menurut Sadiman (2010: 29-31) kelebihan media gambar, yaitu: (1) 

Sifatnya konkret, gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata; (2) Gambar dapat mengatasi batasan 

ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, 

dan tidak selalu bisa anak-anak dibawa ke objek/peristiwa tersebut. Gambar atau 

foto dapat mengatasi hal tersebut; (3) Media gambar/foto dapat mengatasi 

keterbatasan pengamatan kita; (4) Foto dapat memperjelas suatu masalah, 

sehingga dapat mencegah dan membetulkan suatu masalah; (5) Media gambar 

murah dan mudah didapat serta mudah digunakan, tanpa memerlukan peralatan 

khusus. 
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Media gambar yang baik sebagai media pendidikan yaitu media yang cocok 

dengan tujuan pembelajaran. Sadiman (2011: 31-33) mengatakan ada enam syarat 

yang perlu dipenuhi agar media gambar/foto dapat dijadikan sebagai media 

pendidikan, yaitu: (1) Autentik, gambar tersebut harus secara jujur melukiskan 

situasi seperti kalau orang melihat benda sebenarnya; (2) Sederhana, komposisi 

gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poin-poin pokok dalam gambar; (3) 

Ukuran relative, gambar dapat membesarkan atau memperkecil objek/benda 

sebenarnya. Jika gambar/foto menunjukkan benda/objek yang belum dikenal atau 

pernah dilihat anak maka sulitlah membayangkan berapa besar benda atau objek 

tersebut. Untuk menghindari itu hendaknya dalam gambar tersebut terdapat 

sesuatu yang telah dikenal anak-anak, sehingga dapat membantunya 

membayangkan gambar; (4) Gambar sebaiknya mengandung gerak atau 

perbuatan. Gambar yang baik tidaklah menunjukkan objek dalam keadaan diam 

tetapi memperlihatkan aktivitas tertentu; (5) Gambar yang bagus belum tentu baik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun dari segi mutu, gambar karya 

siswa sendiri seringkali lebih baik: dan (6) Tidak setiap gambar yang bagus 

merupakan media yang bagus. Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus 

dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media gambar adalah 

perwujudan lambang dari hasil peniruan-peniruan benda, pemandangan, dan ide-

ide yang ditampilkan dalam bentuk dua dimensi. Perwujudan tersebut  

menyajikan sebuah cerita atau gambaran, agar dapat membantu memberikan 

informasi suatu kejadian yang terjadi. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Media gambar merupakan media grafis  yang paling sederhana. Media 

gambar mudah dicari, mudah dibuat, harganya murah, dan dalam penggunaan 

media gambar sangat mudah. Penggunaan media gambar ini merupakan salah satu 

sarana dalam pembelajaran menulis deskripsi. Menulis deskripsi dengan 

menggunakan media gambar membutuhkan kecermatan dan ketelitian terhadap 

objek yang dilihat. 

Media gambar dapat membantu siswa dalam menulis deskripsi. Siswa dapat 

mendeskripsikan atau melukiskan suatu kejadian dan keadaan dalam gambar 

tersebut. Media gambar dapat membantu siswa dalam menuangkan ide-ide dan 

gagasan secara terperinci, sehingga tulisan yang dihasilkan siswa berisi gambaran 

atau  kejadian  yang   terjadi.  Penggunaan  media   gambar   dapat  membantu  

siswa  berfikir  aktif  dalam  menuangkan  apa  yang  ia  pikirkan  dan  ia  rasakan. 

Selain  itu,  dengan  menggunakan  media  gambar  siswa  akan  lebih  tertarik 

untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengurangi 

kejenuhan siswa dan dapat meningkatkan kegairahan belajarnya. Penggunaan 

media gambar juga dapat meningkatkan keterampilan menulis, khususnya menulis 

deskripsi. 

Penggunaan media gambar merupakan salah satu sarana pembelajaran 

menulis deskripsi di kelas IV SD Negeri 2 sembawa. Tujuan digunakannya media 

gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi, agar keterampilan menulis 

deskripsi siswa dapat meningkat. Menulis deskripsi dengan media gambar, 

dibutuhkan kecermatan serta ketelitian terhadap objek yang akan ditulis. Selain 
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itu, dengan menggunakan media gambar siswa akan lebih tertarik mengikuti 

proses pembelajaran. Siswa tidak jenuh dalam belajar dan dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

  
2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka  berfikir di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut; “Media gambar dapat meningkatkan aktifitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kecamatan Kalibening Kabupaten 

Banjarnegara dalam menulis deskripsi.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada pelaksanaan suatu metode penelitian, terdapat beberapa tahapan-

tahapan penelitian. Tahapan-tahapan tersebut terdapat beberapa bagian 

diantaranya yaitu: subjek penelitian, tempat penelitian, faktor yang diselidiki, 

desain penelitian, prosedur atau langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), siklus penelitian, sumber data dan cara pengambilan data, instrumen 

penelitian, teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

 
3.1 Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 2 Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara tahun 

pelajaran 2011/2012 dengan jumlah 25 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 16 

siswa perempuan. Penentuan dipilihnya siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 

Sembawa sebagai subjek penelitian berdasarkan hasil belajar siswa materi menulis 

deskripsi relatif rendah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dari hasil menulis deskripsi siswa masih mengalami kesulitan 

menuangkan ide dan gagasan serta penggunaan ejaan dan tanda baca. Siswa 

kurang antusias mengikuti pembelajaran. Berdasarkan keadaan tersebut peneliti 

akan melakukan penelitian untuk  peningkatan hasil belajar menulis deskripsi di 

kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara.  
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3.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian mengambil lokasi di SD Negeri 2 Sembawa, Desa 

Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Lokasi sekolah 

berada di pinggir desa dan dekat jalan desa, sehingga bisa dibilang letak SD cukup 

strategis. Selain itu, latar belakang orang tua siswa tidaklah sama, sebagian besar 

orang tua siswa bekerja sebagai petani dan buruh di kota-kota besar, sehingga 

kegiatan  belajar siswa hanya dilakukan di sekolah saja. Kebanyakan orang tua 

siswa jarang memberikan bimbingan belajar di rumah, karena mereka terlalu 

sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. 

 
3.3 Faktor yang diselidiki 

Faktor yang diselidiki pada Penelitian Tindakan Kelas yaitu pengaruh  

media gambar untuk meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi di kelas IV SD 

Negeri 2 Sembawa. Faktor lain yang diselidiki yaitu pengaruh media gambar 

dapat meningkatkan performansi guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, faktor lain yang diselidiki pengaruh media gambar dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa  dalam pembelajaran menulis deskripsi di kelas IV SD 

Negeri 2 Sembawa, Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten 

Banjarnegara. 

 
3.4 Desain Penelitian 

Melalui Penelitian Tindakan Kelas  peneliti merencanakan dua siklus. setiap 

siklus peneliti melakukan empat tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Pelaksanaan tiap siklus akan dilakukan sesuai dengan 
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indikator yang telah ditetapkan. Hal ini  untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Siklus Penelitian Tindakan Kelas menurut Asrori (2009: 103) dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar siklus penelitian  di atas, dapat dijelaskan bahwa setelah 

melakukan identifikasi masalah, maka selanjutnya diadakan perencanaan dan 

menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses penelitian. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimulai dari siklus I yang meliputi 

tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Refleksi pada siklus I 

peneliti akan melihat hasil dari tahap tindakan dan pengamatan pada siklus I. 

Pelaksanaan 
Tindakan I 

Perencanaan 
Tindakan I 

Permasalahan 

SIKLUS I Refleksi I Observasi 

Pelaksanaan 
Tindakan II 

Permasalahan 
baru hasil refleksi 

Perencanaan 
Tindakan II 

Refleksi II SIKLUS II Observasi 

Penyimpulan dan 
pemaknaan hasil Jika permasalahan 

belum terselesaikan 
Lanjutkan ke 

siklus berikutnya 
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Peniliti melakukan penilaian atas pencapain tindakan tersebut. Jika sudah 

diketahui letak keberhasilan dan hambatan tindakan yang dilaksanakan pada 

siklus I, maka peneliti menentukan rancangan tindakan siklus II. Langkah pada 

siklus II sama dengan langkah siklus I yakni meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Hasil refleksi pada siklus II dijadikan dasar penganbilan 

keputusan pada siklus selanjutnya atau menghentikan penelitian apabila hasil 

penelitian telah tercapai. 

 
3.5 Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Rancangan penelitian akan digunakan peneliti untuk melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas. Rancangan penelitian bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa menulis deskripsi, dengan mengunakan media gambar pada 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara. Penelitian akan 

dilaksanakan melalui dua siklus. Siklus I terdiri dari tiga pertemuan, yaitu dua 

pertemuan pembelajaran dan satu pertemuan untuk tes formatif. Siklus II terdiri 

dari tiga pertemuan, yaitu dua pertemuan pembelajaran dan satu pertemuan untuk 

tes formatif. Prosedur penelitian tindakan kelas tediri dari empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

 
3.5.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti menyusun perencanaan-perencanaan yang 

akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Perencanaan yang dilakukan peneliti 

yaitu dengan mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), skenario 
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pembelajaran, alat evaluasi berupa tes dan nontes, mempersiapkan media yang 

digunakan pada saat pembelajaran, mempersiapkan pembuatan tes. Hal yang 

harus dipersiapkan dalam pembuatan tes yaitu: (1) menentukan jumlah waktu 

untuk mengerjakan tes; dan (2) menentukan tipe tes. Alat evaluasi nontes berupa 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan lembar pengamatan performansi 

guru. Lembar pengamatan aktivitas siswa, digunakan untuk menilai aktivitas 

belajar selama mengikuti kegiatan pembelajaran menulis deskripsi. Lembar 

pengamatan performansi guru, digunakan untuk menilai performansi guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

 
3.5.2 Pelaksanan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. 

Pada pelaksanaan tindakan peneliti menyampaikan meteri pelajaran, memberikan 

bimbingan dan arahan secara langsung kepada siswa agar dapat menunjang proses 

pembelajaran. Selain itu, tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengamatan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi. Tindakan penelitian 

terdiri atas tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak 

lanjut. (1) Tahap persiapan yaitu tahap untuk mempersiapkan atau 

mengkondisikan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik; (2) Tahap 

pelaksanaan yaitu tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran menulis deskripsi 

dengan menggunakan media gambar;  dan (3) Tahap  tindak  lanjut  yaitu 

bertujuan  untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, dan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam 

menulis deskripsi. 
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3.5.3 Observasi 

Observasi dilakukan  pada waktu  pelaksanan tindakan. Peneliti  mengambil  

data melalui mengamatan dan mencatat kegiatan yang dilakukan siswa selama 

penelitian berlangsung. Peneliti mengamati aktivitas siswa saat proses 

pembelajaran. Pada tahap observasi peneliti mengamati dan menilai aktivitas 

masing-masing siswa. Observasi performansi guru menggunakan lembar 

pengamatan performansi guru baik pada perencanaan pembelajaran maupun 

pelaksanaan pembelajaran. Observasi performansi guru dilakukan oleh teman 

sejawat atau observer selama proses pembelajaran berlangsung. 

 
3.5.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan berdasarkan hasil observasi dari pelaksanaan 

kegiatan. Rafleksi  merupakan  langkah  untuk  menganalisis semua kegiatan yang  

dilakukan pada setiap siklus. Kegiatan yang dianalisis peneliti yaitu berupa hasil 

belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru. Analisis dilakukan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aspek-aspek yang diamati pada 

setiap siklus. Hasil Anilisis kemudian di refleksi oleh peneliti dan guru kelas 

untuk merencanakan tindakan berikutnya.  

 
3.6 Siklus Penelitian 

Siklus penelitian tindakan kelas direncanakan dua siklus. Setiap siklus 

terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Siklus I dan siklus II masing-masing terdiri dari tiga pertemuan. 

Pertemuan pertama dan kedua digunakan untuk pembelajaran, pertemuan ketiga 
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digunakan untuk mengerjakan tes  formatif. Setiap  pertemuan  terdiri  dari  2  jam  

pelajaran atau 70 menit. 

 
3.6.1 Siklus I 

Siklus I merupakan awal kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang  telah 

direncanakan oleh peneliti. Siklus I dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, dua 

kali pertemuan untuk kegiatan pembelajaran dan satu kali untuk tes formatif.  

Setiap satu kali kegiatan pembelajaran terdiri dari 2 jam pelajaran atau 70 menit. 

Perencanaan pada siklus I terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Berikut uraian kegiatan siklus I.  

 
3.6.1.1  Perencanaan 

Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I meliputi: (1) 

mengidentifikasi masalah dan mengembangkan pemecahan masalah; (2) 

merancang rencana pembelajaran sesuai materi yang akan diajarkan; (3) 

menyiapkan media pembelajaran berupa media gambar; (4) menyiapkan  lembar  

observasi performansi guru; (5) menyusun lembar pengamatan aktifitas belajar 

siswa; (6) menyusun tes formatif I.  Perencanaan penilitian ini sebagai awal 

dilaksanakannya kegiatan pembelajaran pada siklus I. Setelah melakukan 

perencanaan pembelajaran, selanjutnya peneliti melakasanakan pembelajaran. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

 
3.6.1.2  Pelaksanaan 

Pelaksanaan   Penelitian   Tindakan   Kelas   pada   siklus   I   sesuai  dengan  
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perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus I 

terdiri  dari  tahap  pendahuluan, inti, dan  penutup. Uraian  pelaksaan  siklus I  

adalah sebagai berikut. 

Tahap pendahuluan yang dilakukan guru meliputi: (1) mengkondisikan 

siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran menulis deskripsi, (2) menyiapkan 

rencana pembelajaran, (3) menyiapkan media dan lembar kegiatan siswa, (4) 

menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru, 

kemudian memberikan kepada observer untuk mengamati proses pembelajaran, 

(5) mengadakan presensi siswa, dan (6) menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Pada tahap inti yang dilakukan guru meliputi: (1) menjelaskan materi 

menulis deskripsi serta langkah-langkah dalam menulis deskripsi dengan media 

gambar, (2) membagi siswa menjadi 6 kelompok secara heterogen, tiap kelompok 

terdiri 4-5 siswa, (3) menampilkan gambar dengan menggunakan proyektor, (4) 

guru dan siswa bersama-sama menentukan tema dan pokok pikiran dari gambar 

tersebut, (5) siswa mengerjakan tes formatif siklus I yaitu menulis deskripsi 

berdasarkan gambar yang ada, (6) guru melakukan bimbingan kepada siswa 

secara  individu/kelompok, dan (7) guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil menulis deskripsi didepan kelas. 

Pada tahap penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah disampaikan. Kesimpulan materi pelajaran harus dibuat agar siswa 

memahami ini pesan pembelajaran. Guru juga mengadakan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi pembelajaran bertujuan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah 
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dilakukan. Refleksi juga bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih aktif 

mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selain itu, pada kegiatan penutup guru 

menutup pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 
3.6.1.3  Observasi 

Peneliti  melakukan  observasi  terhadap  aktivitas  belajar  siswa  selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan dengan mengunakan 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, untuk mengetahui keaktifan dan 

perilaku siswa selama perbelajaran berlangsung. Sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka observasi difokuskan pada: (1) aktivitas siswa, dan (2) Performansi guru. 

Aktivitas siswa yang akan diamati selama proses pembelajaran menulis 

deskripsi dengan menggunakan media gambar meliputi: (a) kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran menulis deskripsi, (b) keseriusan siswa  mendengarkan 

penjelasan dari guru dan melaksanakan kegiatan menulis deskripsi, (c) keaktifan 

siswa selama kegiatan  menulis deskrips, dan (d) ketekunan siswa menyelesaikan  

tugas yang diberikan guru. 

Ada dua jenis performansi guru yang akan diamati yaitu kemampuan 

merencanakan pembelajaran dan kemampuan melaksanakan pembelajaran. 

Observasi performansi guru bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui 

kekurangan-kekurangan selama proses pembelajaran. Pada pelaksaan observasi 

performansi guru yang akan diamati yaitu kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan performansi guru berupa Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) 
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yang mencakup APKG rencana pelaksanaan pembelajaran dan APKG 

pelaksanaan pembelajaran. 

APKG rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir 

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

mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar, (3) merencanakan skenario 

kegiatan pembelajaran, (4) merancang pengelolaan kelas, (5) merencanakan 

prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, dan (6) tampilan dokumen rencana 

pembelajaran. Penilaian performansi guru merencanakan pembelajaran dilakukan 

oleh teman sejawat atau observer ketika proses pembelajaran perlangsung. 

APKG pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir penilaian yaitu: 

(1) mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, (3) mengelola interaksi kelas, (4) bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif siswa saat belajar, (5) 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu; (6) melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, dan (7) kesan umum 

kinerja guru atau calon guru. Penilaian performansi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dilakukan oleh teman sejawat atau observer pada waktu kegiatan 

pembelajaran perlangsung. 

 
3.6.1.4 Refleksi 

Berdasarkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa, maka akan dilakukan 

refleksi. Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus I. Hal-hal yang dianalisis oleh 
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peneliti diantaranya menganalisis hasil belajar siswa, menganalisis hasil aktivitas 

siswa, dan menganalisis hasil performansi guru pada siklus I. Hasil analisis 

tersebut digunakan untuk merencanakan siklus II . Merencanakan tindakan untuk  

mengatasi kekurangan-kekurangan siklus I, serta meningkatkan hasil agar lebih 

baik pada siklus II. 

 
3.6.2 Siklus II 

Pelaksanaan siklus II melalui tahap yang sama dengan siklus I, yaitu melalui 

tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus II merupakan 

kelanjutan siklus I dan perbaikan dari hasil kegiatan pada siklus I. Pelaksanaan 

siklus II sebagai upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan 

kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus I. Pelaksanaan siklus II  

dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, dua kali pertemuan untuk kegiatan 

pembelajaran dan satu kali untuk mengerjakan tes formatif.  Setiap satu kali 

kegiatan pembelajaran terdiri dari 2 jam pelajaran atau 70 menit. Perencanaan 

pada siklus II terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Berikut adalah uraian kegiatan siklus II.  

 
3.6.2.1  Perencanaan 

Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas pada siklus II adalah hasil refleksi 

dari siklus I. Perencanaan siklus II meliputi: (1) menyempurnakan rencana 

pembelajaran sesuai hasil refleksi siklus I, (2) menyiapkan media pembelajaran 

berupa media gambar, (3) menyiapkan lembar observasi performansi guru, (4) 

menyusun lembar pengamatan aktifitas belajar siswa, dan (5) menyusun tes 
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formatif II. Perencanaan penilitian ini sebagai awal dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran pada siklus II. Setelah melakukan perencanaan pembelajaran 

selanjutnya peneliti melakasanakan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 5. 

 
3.6.2.2  Pelaksanaan 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas pada siklus II sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus II  

terdiri dari tahap  pendahuluan, inti,  dan penutup. Uraian pelaksaan siklus II   

yaitu sebagai berikut. 

Pada tahap pendahuluan yang dilakukan guru meliputi: (1) mengkondisikan 

siswa agar siap mengikuti pembelajaran menulis deskripsi, (2) menyiapkan 

rencana pembelajaran, (3) menyiapkan media dan lembar kegiatan siswa, (4) 

menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru 

kemudian memberikan kepada observer untuk mengamati proses pembelajaran, 

(5) mengadakan presensi siswa, dan (6) menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Pada tahap inti yang dilakukan guru meliputi: (1) guru menjelaskan materi 

menulis deskripsi, serta langkah-langkah dalam menulis deskripsi dengan 

menggunakan media gambar, (2) membagi siswa menjadi 6 kelompok secara 

heterogen, tiap kelompok terdiri 4-5 siswa, (3) menampilkan gambar dengan 

menggunakan proyektor, (4) guru dan siswa bersama-sama menentukan tema dan 

pokok pikiran dari gambar tersebut, (5) siswa mengerjakan tes formatif siklus II 

yaitu menulis deskripsi berdasarkan gambar yang ada, (6) guru melakukan 

bimbingan kepada siswa secara  individu atau kelompok, dan (7) guru memberi 
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kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil menulis deskripsi 

didepan kelas. 

Pada tahap penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah disampaikan. Kesimpulan materi pelajaran harus dibuat agar siswa 

memahami isi pesan pembelajaran. Guru juga mengadakan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi pembelajaran bertujuan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan.  Refleksi   juga   bertujuan   untuk   memotivasi   siswa   agar   lebih  

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Selain itu, pada kegiatan 

penutup selanjuttnya guru menutup  kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 
3.6.2.3  Observasi 

Observasi yang dilakukan pada siklus II masih sama seperti siklus I yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan observasi terhadap 

aktivitas belajar siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Observasi 

dilakukan dengan mengunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, untuk 

mengetahui keaktifan dan perilaku siswa selama perbelajaran berlangsung. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka observasi difokuskan pada: (1) aktivitas siswa, 

dan (2) Performansi guru. 

Aktivitas siswa yang akan diamati selama proses pembelajaran menulis 

deskripsi dengan menggunakan media gambar meliputi: (a) kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran menulis deskripsi, (b) keseriusan siswa  mendengarkan 

penjelasan dari guru dan melaksanakan kegiatan menulis deskripsi, (c) keaktifan 
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siswa selama kegiatan  menulis deskrips, dan (d) ketekunan siswa menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. 

Ada dua jenis performansi guru yang akan diamati yaitu kemampuan 

merencanakan pembelajaran dan kemampuan melaksanakan pembelajaran. 

Observasi performansi guru bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui kekurangan-

kekurangan selama proses pembelajaran. Pada pelaksaan observasi performansi 

guru yang akan diamati yaitu kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan performansi guru berupa Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) 

yang mencakup APKG rencana pelaksanaan pembelajaran dan APKG 

pelaksanaan pembelajaran. 

APKG rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir 

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

mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar, (3) merencanakan skenario 

kegiatan pembelajaran, (4) merancang pengelolaan kelas, (5) merencanakan 

prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, dan (6) tampilan dokumen rencana 

pembelajaran. Penilaian performansi guru merencanakan pembelajaran dilakukan 

oleh teman sejawat atau observer ketika proses pembelajaran perlangsung. 

APKG pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir penilaian yaitu: 

(1) mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, (3) mengelola interaksi kelas, (4) bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif siswa saat belajar, (5) 
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mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu; (6) melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, dan (7) kesan umum 

kinerja guru atau calon guru. Penilaian performansi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dilakukan oleh teman sejawat atau observer pada waktu proses 

pembelajaran perlangsung.  

 
3.6.2.4 Refleksi 

Refleksi siklus II dilakukan untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II, yang mencakup pencapaian aktivitas, dan hasil belajar 

siswa serta performansi guru. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus II.  

Refleksi juga dilakukan untuk menganalisis semua kegiatan yang dilakukan 

pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

yang terjadi pada setiap siklus. Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada 

siklus I dan II, terhadap hasil belajar siswa, aktifitas belajar siswa, dan 

performansi guru. Peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai 

atau tidak. Jika hasil belajar, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru sesuai 

indikator (meningkat). Dapat disimpulkan penggunaan media gambar untuk 

meningkatkan aktivitas, dan hasil belajar menulis deskripsi pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia berhasil. 

 
3.7 Data dan Teknik Pengambilan Data 

Data  dan teknik  pengambilan  data pada  penelitian  tindakan  kelas berasal 

dari siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara tahun 
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pelajaran 2011/2012 dengan jumlah 25 siswa. Data dan teknik pengambilan data  

terdiri dari sumber data, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
3.7.1 Sumber Data 

Sumber  data  penelitian  tindakan  kelas  yaitu  siswa  kelas  IV  SD Negeri 

2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah 25 siswa pada semester II 

Tahun Pelajaran 2011/2012. Dari siswa akan diambil data aktivitas belajar dan 

hasil belajar siswa. Data hasil aktivitas belajar siswa diperoleh dari hasil 

pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan, sedangkan hasil belajar 

siswa  diperoleh dari hasil tes formatif. Lembar hasil observasi terhadap aktivitas 

belajar siswa berisi tentang pengamatan seluruh aktivitas siswa, selama proses 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Hasil tes formatif menjadi 

sumber data yang diperoleh dari tes setelah pembelajaran menulis deskripsi 

dengan media gambar selesai. 

Data dari Guru, diambil dari hasil observasi terhadap performansi guru yang 

berisi tentang pengamatan seluruh aktivitas guru selama proses pembelajaran pada 

siklus I dan siklus II. Penilaian performansi guru diambil pada setiap  

pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat atau observer. Penilaian 

performansi guru menggunakan alat penilaian kompetensi guru. Penilaian 

kompetensi guru dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

Dari hasil pengamatan oleh teman sejawat atau observer, akan diperoleh masukan 

yang positif bagi guru untuk memperbaiki kekurangan dalam proses 

pembelajaran. 
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3.7.2 Jenis Data 

Jenis  data  pada  Penelitian Tindakan Kelas diambil dari siswa kelas IV SD  

Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara, pada tahun pelajaran 2011/2012, 

dengan jumlah 25 siswa,  terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

Data yang akan digunakan terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
3.7.2.1  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dapat dianalisis secara deskriptif dan 

berbentuk bilangan. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes. Tes yang diberikan 

berbentuk esai. Tes esai dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan 

Siklus II, setelah siswa mengikuti pembelajaran menulis deskripsi dengan 

mengunakan media gambar. Tes formatif diberikan kepada siswa setiap akhir 

siklus. Data-data hasil tes formatif diperoleh setelah siswa mengerjakan soal 

menulis deskripsi. Dari hasil menulis deskripsi akan diperoleh nilai yang akan 

dijadikan dasar, untuk mengetahui tingkat keberhasilan menulis deskripsi 

menggunakan media gambar. Hasil menulis deskripsi pada siklus I, setelah 

dianalisis digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan  siswa, selanjutnya  

akan digunakan  sebagai dasar  untuk melakukan tindakan pada siklus berikutnya 

agar lebih baik. 

 
3.7.2.2  Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang  berupa  informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran yang dapat dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif 
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penelitian ini berupa daftar keaktifan siswa dan performansi guru selama 

pembelajaran berlangsung. Data kualitatif Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

data yang diperoleh dari data non tes yaitu observasi  aktivitas belajar siswa dan 

observasi performansi guru. 

Lembar observasi aktivitas belajar siswa digunakan untuk memperoleh data 

tentang aktivitas belajar siswa. Hasil observasi akan memberikan gambaran 

mengenai perubahan tingkah laku siswa pada waktu pembelajaran berlangsung. 

Dari gambaran tersebut akan diketahui apakah media gambar dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Performansi guru dinilai menggunakan Alat Penilaian Kompetensi Guru 

(APKG), yang terdiri dari  APKG perencanaan pembelajaran dan APKG 

pelaksanaan pembelajaran. Performansi guru merupakan penilaian yang dilakukan 

oleh teman sejawat atau observer. Observasi performansi guru merupakan 

penilaian terhadap perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan guru selama proses 

pembelajaran. 

 
3.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti    menggunakan   berbagai   teknik    pengumpulan   data    untuk  

mendapatkan data yang relevan sesuai permasalahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes 

digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menulis deskripsi. 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

menulis deskripsi dengan media gambar. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 
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3.7.3.1  Teknik Tes 

Tes  yang  digunakan   untuk  pengumpulan  data  berupa   tes  esai  menulis 

deskripsi. Pemberian tes bertujuan  untuk mengungkapkan pemahaman siswa 

terhadap materi menulis, serta untuk mengetahui ketercapaian indikator dalam 

menulis deskripsi. Selain itu, tes esai dipilih karena siswa dapat menjawab soal 

dengan penyampaikan pendapatnya sendiri. Tes esai juga dapat mengembangkan 

ide-ide,  gagasan,  serta  imajinasi  siswa  dalam  menjawab  tes.  Jawaban  tes  

esai  diungkapkan  siswa  dengan  kata-kata  atau  kalimat  sendiri.  Tes  esai  

dapat digunakan untuk melatih menyusun kalimat dengan bahasa  yang baik dan 

benar. 

Soal tes esai dibuat berdasarkan media gambar pada siklus I dan siklus II. 

Gambar yang digunakan untuk tes mengambil tema menjaga kebersihan sekolah 

dan keindahan alam. Tes dilakukan dua kali, yaitu pada akhir siklus I dan siklus 

II. Setelah hasil tes esai siklus I dianalisis, dipakai sebagai dasar menyusun tes 

pada siklus II. Setelah hasil tes esai siklus II dianalisis, hasil analisis tersebut akan 

diketahui peningkatan keterampilan menulis deskripsi melalui media gambar. 

Hasil analisis siklus II, kemudian dijadikan pertimbangan dalam membuat 

kesimpulan atas penelitian tindakan kelas ini. 

Menurut Poerwanti (2008: 4.11) tes esai/uraian memiliki keunggulan dan 

keterbatasan. Keunggulan tes esai, guru dapat mengukur kemampuan siswa dalam 

hal mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan pendapatnya, dan 

mengekspresikan gagasan dengan kata-kata atau kalimat sendiri. Keterbatasan tes 

esai yaitu cangkupan materi pelajaran yang terbatas, waktu pemeriksaan jawaban 
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membutuhkan waktu yang lama, penskorannya cenderung subyektif dan 

umumnya kurang handal dalam penilaianannya. 

Melihat kelebihan tes esai, maka tes esai merupakan jenis tes paling tepat 

digunakan dalam menilai kemampuan siswa menulis deskripsi. Melalui tes esai 

siswa diberikan keleluasaan dalam menyusun kalimat sesuai kemampuan bahasa 

siswa. 

 
3.7.3.2  Teknik Non Tes 

Teknik nontes  yang digunakan  dalam  penelitian  tindakan kelas  adalah 

observasi, dokumen, dan penilaian performansi guru.  Observasi atau pengamatan 

dilakukan kepada siswa, guru dalam kegiatan pembelajaran. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

 
3.7.3.2.1 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui keaktifan siswa  ketika mengikuti 

pembelajaran yaitu dengan mengisi lembar penilaian aktivitas belajar siswa. 

Observasi dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena melalui 

observasi dapat diambil data mengenai peningkatan proses belajar siswa dengan 

mengamati langsung kondisi pembelajaran. Observasi membantu peneliti 

memperoleh data akurat mengenai perkembangan kondisi pembelajaran kelas 

selain dari data tes formatif siswa. Kegiatan observasi yang dilakukan adalah 

mengamati gejala-gejala yang ada dalam kegiatan pembelajaran menulis 

deskripsi. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, dengan 

mengamati perilaku siswa dan mencatatnya dalam lembar observasi. Pengamatan 
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digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

Aspek yang akan diamati dalam pengamatan aktivitas belajar siswa yaitu: 

(1) kesiapan siswa mengikuti  kegiatan pembelajaran menulis deskripsi, (2) 

keseriusan siswa mendengarkan  penjelasan  dari  guru  dan  melaksanakan 

kegiatan menulis deskripsi, (3) keaktifan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran  

menulis deskripsi, (4) ketekunan siswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru.  

 
3.7.3.2.2 Dokumen 

Dokumen digunakan dalam penelitian ini dengan alasan: (1) dokumen 

merupakan sumber data yang stabil, (2) data atau informasi yang digunakan 

bersifat faktual dan realistis dalam arti memuat apa adanya tentang hal-hal yang 

didokumentasikan, dan (3) dokumen merupakan sumber data yang kaya dengan 

keadaan subjek penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai dasar Penelitian 

Tindakan Kelas yaitu hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa tahun 

pelajaran 2010/2011. 

Dokumentasi pada penelitian ini berupa daftar nama siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Sembawa, daftar nilai siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa, dan  foto-

foto aktivitas pembelajaran di kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten 

Banjarnegara. Dokumen yang akan dijadikan patokan guru yaitu nilai hasil belajar 

siswa.  Nilai   hasil   belajar  siswa  digunakan  untuk  mengetahui  meningkat  

atau tidaknya hasil belajar siswa, setelah mengikuti pembelajaran menulis 

deskripsi. 
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3.7.3.2.3 Performansi Guru 

Penilaian   performansi   guru  dilakukan   dengan   mengisi  Alat   Penilaian  

Kompetensi Guru (APKG). APKG terdiri dari dua yaitu APKG I dan APKG II. 

APKG I digunakan untuk menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

APKG II digunakan untuk menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Penilaian performansi guru merupakan penilaian dengan cara pengamatan 

perilaku guru atau peneliti saat mengajar. Pengamatan ini dilakukan oleh teman 

sejawat atau observer. Penilaian performansi juga untuk menilai kesiapan guru 

dalam mengajar. Hasil pengamatan performansi guru ini digunakan untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan guru. Refleksi dari hasil pengamatan 

dijadikan masukan untuk memperbaiki kualitas mengajar. 

 
3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan peneliti sebagai 

pedoman untuk melaksanakan penelitian. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan 

pelakasaan kegiatan pembelajaran. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tidakan kelas ini, meliputi instrumen tes, dan instrumen nontes. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
3.8.1  Instrumen Tes 

Tes dilakukan untuk mengatahui sejauh mana siswa mengetahui materi 

pelajaran yang telah disampaikan. Tes diberikan pada setiap akhir proses 

pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap siklus. Instrumen tes yang digunakan 

berupa tugas  menulis deskripsi berdasarkan gambar. Tes yang digunakan menulis 
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deskripsi berbentuk esai. Peneliti menggunakan bentuk esai agar siswa dapat 

membuat tulisan deskripsi sesuai dengan bahasa siswa. Selain itu, tes esai 

digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam mendeskripsikan objek 

yang ditulis. Peneliti menggunakan pedoman penilaian menulis deskripsi untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Tes dalam penelitian ini terdiri dari materi tes dan 

banyaknya butir penilaian. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
3.8.1.1  Materi Tes 

Materi yang disampaikan yaitu menulis deskripsi dengan menentukan tema  

tulisan terlebih dahulu. Penyajian masing-masing tema menulis deskripsi disertai 

gambar. Gambar-gambar yang dijadikan sebagai tema menulis deskripsi yaitu 

berupa gambar menjaga kebersihan sekolah dan keindahan alam. Misalnya 

gambar yang diambil adalah gambar tentang "menjaga kebersihan sekolah". Dari 

judul tersebut, dengan melihat gambar siswa langsung bisa mengetahui keadaan 

kebersihan disekolahnya. Hal ini akan lebih membantu siswa untuk menentukan 

kata-kata atau poin-poin yang akan ditulis dalam gambar tersebut. Dari gambar 

tersebut diharapkan siswa dapat menentukan kata-kata yang akan ditulis, kata-kata 

tersebut antara lain: kebersihan, sampah, sekolah, halaman, kelas, siswa, lantai, 

menyapu, mengepel, kaca, dan nyaman. 

 
3.8.1.2 Banyaknya Butir Penilaian 

Penilaian menulis deskripsi berdasarkan hasil tes menulis deskripsi yang 

dikerjakan siswa. Penilaian hasil menulis deskripsi, terdapat sepuluh aspek 

penilaian, diantaranya yaitu: (1) keterlibatan aspek panca indra, (2) imajinasi, (3) 
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kesan hidup, (4) menunjukkan objek yang ditulis, (5) kesesuaian judul dengan isi, 

(6) kohesi dan koherensi, (7) memusatkan uraian pada objek yang ditulis, (8) 

pemilihan kata, (9) ejaan dan tanda baca, dan (10) kerapian tulisan. Listyani 

(2010: 46-49) menyebutkan aspek yang di nilai dan skor penilaian menulis 

deskripsi, dapat dilihat pada lampiran 8. Deskripsi aspek penilain menulis 

deskripsi dilihat pada lampiran 9.  Kategori penilaian menulis deskripsi dapat 

dilihat pada lampiran 10. 

 
3.8.2 Instrumen Non Tes 

Instrumen  non tes   digunakan   untuk  mengukur  keberhasilan  pelakasaan  

pembelajaran. Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi aktivitas belajar siswa dan  observasi performansi guru. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
3.8.2.1  Observasi 

Kegiatan observasi aktivitas belajar dilaksanakan pada saat proses kegiatan 

pembelajaran menulis deskripsi berlangsung. Observasi ini digunakan untuk 

mengamati perilaku siswa pada saat proses pembelajaran. Pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam observasi aktivitas belajar siswa yaitu: (1) kesiapan 

siswa mengikuti pembelajaran menulis deskripsi, (2) keseriusan  siswa  

mendengarkan   penjelasan  dari  guru  dan  melaksanakan kegiatan menulis 

deskripsi, (3) keaktifan siswa mengikuti kegiatan  menulis deskripsi, dan (4) 

ketekunan siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Berdasarkan aspek-

aspek aktivitas siswa, diskriptor penilaian aktivitas belajar siswa dapat dilihat di 
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lampiran 11. Contoh aspek penilaian aktivitas belajar siswa dapat dibaca pada 

tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Nama Siswa Aspek yang dinilai Jumlah NA 1 2 3 4 
1 Suprihatini 4 4 4 4 16 100 
2 Septian Adi Purnomo 3 3 3 3 12 75 
3 Kiki Lustiyani 2 2 2 2 8 50 
4 Mahmudi 1 1 1 1 4 25 

Jumlah       
Rata-rata       

 

3.8.2.2  Performansi Guru 

Kegiatan   observasi   performansi  guru   dilaksanakan   pada   saat   proses  

pembelajaran berlangsung. Pengamatan performansi guru merupakan pengamatan 

perilaku guru atau peneliti dalam penyelanggaran kegiatan pembelajaran. 

Observasi ini dilakukan oleh teman sejawat atau observer. Performansi guru 

dinilai  dengan  lembar   Alat  Penilaian  Kemampuan  Guru  (APKG)  yang 

terdiri dari dua APKG. APKG I merupakan alat penilaian terhadap kemampuan 

guru dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. APKG II digunakan 

sebagai alat penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Deskriptor APKG Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilihat 

pada lampiran 12, dan deskriptor APKG Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilihat 

pada lampiran 13. 

 
3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis data  digunakan untuk  mengetahui keefektifan  suatu media  
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pelajaran dalam proses pembelajaran. Melalui analisis data suatu tingkat 

keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses pembelajaran dapat 

diketahui. Analisis data dilakukan pada setiap siklus. Data diperoleh dengan 

memberikan evaluasi. Evaluasi dengan memberikan soal tes esai. Tidak hanya 

hasil belajar siswa saja yang dianalisis, tetapi keaktifan belajar siswa dan 

performansi guru juga perlu dianalisis. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 

simpulan tentang keberhasilan selama  proses pembelajaran. Berikut ini rumus-

rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar siswa, aktivitas belajar 

siswa   dan    performansi    guru.   Uraian    selengkapnya    adalah    sebagai   

berikut. 

 
3.9.1 Hasil Belajar 

Teknik analisis data untuk hasil belajar siswa meliputi: 1) menghitung nilai 

akhir dari hasil belajar siswa, (2) menghitung nilai rata-rata kelas, dan (3) 

menghitung persentase ketuntasan belajar. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

 
3.9.1.1  Nilai Akhir Hasil Belajar 

Peneliti melakukan penjumlahan banyaknya skor perolehan pada setiap 

aspek yang di nilai, selanjutnya dibagi dengan skor maksimal, dan dikalikan 

seratus. Menurut (BSNP, 2007: 25) untuk menentukan  nilai akhir belajar yang 

diperoleh masing-masing siswa dapat digunakan rumus. 

 
 

NA =   x 100% 
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Keterangan:  

NA : Nilai Akhir 

Sp  : Skor Perolehan  

Sm : Skor Maksimal 

 
3.9.1.2 Nilai Rata-Rata Kelas  

Peneliti melakukan penjumlahan dengan jumlah nilai tes formatif semua 

siswa, selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa. Menurut (Arikunto, 2010: 264) 

untuk menentukan  nilai akhir belajar yang diperoleh masing-masing siswa dapat 

digunakan rumus. 

 

NR  =  

Keterangan:  

NR     : Nilai Rata-rata 

  : Nilai Akhir  

  : Jumlah siswa yang mengikuti tes 

 
3.9.1.3   Nilai Tuntas Belajar Klasikal  

Menurut Ali (dalam Wurianingrum, 2007: 37) untuk menghitung ketuntasan 

belajar klaikal menggunakan rumus. 

 
 

100% X 
siswajumlah 

KKM memenuhi yang siswa 
  TB

∑
∑=

 

Keterangan: 

TB   : Tuntas belajar klasikal 
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 siswa  memenuhi  KKM  :  Jumlah  siswa  yang  memenuhi Kriteria Ketuntasan  

Minimal (KKM) dalam kurikulum SD Negeri 2 Sembawa. 

 semua siswa : Jumlah siswa kelas IV 

Hasil menulis deskripsi siswa dari hasil tes formatif siklus I dan siklus II  

selanjutnya dibandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut akan diketahui 

peningkatan keterampilan menulis deskripsi dengan penggunaan media gambar. 

Perbandingan hasil belajar siswa menulis deskripsi dari setiap siklus dapat 

digunakan tabel 3.2.  

 
Tabel 3.2. Perbandingan Nilai Tes Menulis Deskripsi 

No Nama Siswa Siklus I Nama II Keterangan 
1     
2     
3     
4     

 

Hasil belajar siswa dari siklus I dengan hasil belajar siklus II, jika 

mengalami meningkatan, maka dapat dikatakan penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 2 

Sembawa Kabupaten Banjarnegara. 

 
3.9.2 Aktivitas Belajar Siswa  

Teknik analisis data digunakan untuk menilai aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan media gambar dalam meningkatkan keterampilan menulis deskripsi. 

Teknik analisis  data untuk nilai aktivitas belajar siswa meliputi: (1) menghitung 

nilai aktivitas belajar siswa, (2) menghitung  nilai rata-rata keaktifan belajar siswa. 
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Menghitung  aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dapat digunakan tabel 

analisis aktivitas belajar siswa. Analisis aktivitas belajar siswa dapat dibaca pada 

tabel 3.3. 

 
Tabel 3.3. Aktivitas Belajar Siswa 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

        
        
        
        
Jumlah       
Rata-rata       

 

Keterangan: 

1 :  Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran menulis deskripsi. 

2 :  Keseriusan  siswa  mendengarkan   penjelasan  dari  guru  dan  melaksanakan    

kegiatan menulis deskripsi. 

3 :  Keaktifan siswa mengikuti kegiatan  menulis deskripsi. 

4 :  Ketekunan siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Masing-masing aspek yang diamati mempunyai skor maksimal 4, apabila 

semua sempurna (semua memperoleh skor 4),  maka skor maksimal keseluruhan 

yaitu 16. Rumus yang digunakan untuk menghitung aktivitas belajar siswa dan 

nilai rata-rata keaktifan belajar siswa adalah sebagai berikut. 

 
3.9.2.1 Menghitung Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

Menurut Yonny (2010: 176) rumus yang digunakan untuk menghitung nilai 

keaktifan belajar siswa (NKS) dalam proses pembelajaran, adalah sebagai berikut. 
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NKS =     x 100 % 

Keterangan : NKS : Nilai keaktifan belajar siswa 

 
Tabel 3.4. Kategori Penilaian Aktivitas Belajar 

Nilai Angka Nilai Huruf Keterangan 
86  -  100 A Aktif Sekali 
71  -  85 B Aktif 
56  -  70 C Cukup 
41  -  55 D Kurang Aktif 

<  40 E Tidak Aktif 
 

3.9.2.2 Menghitung Nilai Rata-Rata Keaktifan Belajar Siswa 

Menurut Yonny (2010: 177) rumus yang digunakan untuk menghitung nilai 

rata-rata keaktifan belajar siswa (NKB), adalah sebagai berikut: 

 

NKB =      x 100 % 

 
 

Keterangan: 

NKB  : Nilai  rata-rata keaktifan belajar siswa 

 
3.9.3 Performansi Guru 

Ada dua aspek yang diamati selama penelitian kaitannya dengan 

performansi guru, yaitu pengamatan perencanaan pembelajaran (APKG I) dan 

pelaksanaan pembelajaran (APKG II). Penilaian perencanaan pembelajaran 

terdapat 6 aspek yang dinilai dengan skor maksimal 4. Penilaian pelaksanaan 

pembelajaran terdapat 7 aspek yang dinilai, dengan skor maksimal 4. Rumus yang 



114 
 

 

digunakan  untuk  penilaian  performansi  guru  selama  proses  pembelajaran  

melalui  observasi  Kepala  Sekolah dan rekan guru sejawat adalah sebagai 

berikut. 

 
3.9.3.1 Penilaian Perencanaan Pembelajaran 

Penilain   perencanaan   pembelajaran  mengunakan   Alat  Penilaian 

Kemampuan  Guru (APKG I).  Penilaian perencanaan pembelajaran dilakukan 

oleh teman sejawat atau observer. Menurut Wardani, (2008: 105)  rumus yang 

digunakan untuk menghitung data  perencanaan pembelajaran adalah sebagai 

berikut:  

Nilai perencanaan pembelajaran = R 

 

 

Keterangan:  

A : Merumuskan tujuan pembelajaran  

B : Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

C : Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

D : Merancang pengelolaan kelas 

E : Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

F : Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 
3.9.3.2 Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengamatan   pelaksanaan   pembelajaran    mengunakan    Alat   Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG II). Penilaian pelaksanaan pembelajaran dilakukan 
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oleh teman sejawat atau observer. Menurut Wardani (2008: 105) rumus yang 

digunakan untuk menghitung data pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai 

berikut:  

Nilai pelaksanaan pembelajaran = K 

 
 

 

Keterangan: 

G : Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

H : Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

I : Mengelola interaksi kelas 

J : Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

K : Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu. 

L : Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

M : Kesan umum kinerja guru atau calon guru 

Menurut Wardani (2008: 105) untuk menghitung nilai akhir performansi 

guru menggunakan rumus.  

 

 

Keterangan: 

R     :  Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

K     :  Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

PG   :  Performansi guru 
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3.10 Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan ketentuan di Sekolah Dasar Negeri 2 Sembawa  Kabupaten 

Banjarnegara, media gambar dikatakan efektif untuk meningkatkan kualitas 

menulis deskripsi pada pelajaran Bahasa Indonesia, jika berhasil meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi. Peningkatan hasil menulis deskripsi diketahui 

jika telah mencapai indikator yang telah ditentukan. Indikator keberhasilan 

tersebut yaitu: (1) hasil belajar siswa, (2) aktivitas belajar siswa, dan (3) 

performansi guru. 

 
3.10.1 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa mengalami keberhasilan jika, (1) nilai rata-rata kelas 

dalam pembelajaran menulis ≥ 60, (2) persentase tuntas klasikal dalam 

pembelajaran menulis deskripi  ≥ 75%, dan (3) tuntas individu ≥ 60 sesuai dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) Bahasa Indonesia di Kelas IV SD Negeri 2 

Sembawa. 

 
3.10.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas  belajar  siswa  dikatakan  berhasil  jika,  (1)  ketidakhadiran  

siswa (maksimal 10%), dan (2) keaktifan  belajar siswa secara klasikal dalam 

pembelajaran (minimal 70%). 

 
3.10.3 Performansi Guru 

Performansi  guru dalam  proses  belajar  mengajar dikatakan  berhasil,  jika  

nilai perolehan minimal B  ( ≥ 71). Penilaian performansi guru menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Menurut Pedoman Akademik Unnes 



117 
 

 

(2011)  rentang penilaian yang digunakan dalam penilaian performansi guru dapat 

di baca pada tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5. Panduan Kriteria Penilaian Performansi Guru 

Nilai Angka Nilai Huruf 
86  - 100 A 
81  -  85 AB 
71  -  80 B 
66  -  70 BC 
61  -  65 C 
56  -  60 CD 
51  -  55 D 
0  -  50 E 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti telah melaksanakan penelitian tentang 

peningkatan  hasil belajar menulis deskripsi melalui media gambar pada siswa  

kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara. Penelitian Tindakan 

Kelas dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan, dua 

pertemuan untuk kegiatan pembelajaran, dan satu pertemuan untuk tes formatif. 

Dari hasil penelitian, akan dijelaskan tentang deskripsi data, hasil penelitian, 

pembahasan, dan implementasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti. 

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
4.1 Deskripsi Data 

Pada bagian deskripsi data akan dijelaskan hasil Penelitian Tindakan Kelas. 

Data penelitian meliputi hasil siklus I dan siklus II. Pengambilan data hasil 

penelitian  siklus I dan II mengunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes 

digunakan  untuk  memperoleh  data  hasil  belajar siswa  menulis  deskripsi.  

Jenis tes yang digunakan yaitu tes esai menulis deskripsi. Teknik nontes 

digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa, dan data performansi 

guru. Data aktivitas belajar berasal dari observasi aktivitas  belajar siswa selama 

proses pembelajaran. Data performansi guru berasal dari observasi  performansi 

guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran pada siklus I dan siklus II. 
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Berikut ini uraian selengkapnya tentang deskripsi data siklus I, dan deskripsi data 

siklus II. 

  
4.1.1 Deskripsi Data Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dari tanggal 28 April sampai tanggal 5 Mei 2012, 

yang terdiri dari tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 28 April 2012, digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2012, digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012, digunakan untuk 

kegiatan tes formatif. Pelaksanaan setiap kegiatan pembelajaran terdiri dari dua 

jam pelajaran atau 70 menit. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada waktu 

pagi hari mulai pukul 07.30 sampai pukul 08.40 WIB. 

Penelitian yang dilaksanakan pada siklus I berupa pengambilan data 

kuantitatif  dan  data  kulitatif. Data kuanlitatif dalam penelitian ini yaitu data 

hasil belajar siswa. Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

teknik tes. Teknik tes yang digunakan yaitu tes esai menulis deskripsi. Tes esai 

diberikan kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar siswa menulis deskripsi. 

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data hasil observasi terhadap aktivitas 

siswa  dan  performansi guru. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan teknik non tes. Data non tes diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai data hasil belajar siswa, observasi aktivitas 

belajar siswa, observasi performansi guru, refleksi , dan  revisi untuk pelaksanaan 

siklus II. 
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4.1.1.1  Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Data hasil belajar siklus 1 diperoleh dari hasil tes formatif mengerjakan soal 

esai menulis deskripsi dengan menggunakan media gambar. Tes yang diberikan 

berupa soal esai menulis deskripsi dengan tema menjaga kebersihan sekolah. 

Tujuan tes untuk mengetahui kemampuan siswa menulis deskripsi.  Waktu yang 

diberikan untuk mengerjakan soal menulis deskripsi yaitu selama 40 menit. 

Sebelum siswa mengerjakan soal, guru memberikan petunjuk pengerjaan 

soal. Petunjuk tersebut adalah: (1) Buatlah tulisan deskripsi dengan judul menjaga 

kebersihan sekolah pada lembar yang tersedia; (2) Kembangkan judul menjaga 

kebersihan sekolah menjadi sebuah tulisan deskripsi; (3) Proses penulisan dimulai 

dari menyusun kerangka tulisan, dan mengembangkan kerangka tulisan menjadi 

tulisan deskripsi yang utuh; (4) Tulislah dengan menggunakan ejaan dan tanda 

baca, serta bahasa yang baik dan benar. 

Penilaian hasil menulis deskripsi menggunakan pedoman penilaian menulis 

deskripsi. Aspek-aspek yang dinilai dalam tulisan yaitu pendeskripsian yang 

meliputi keterlibatan aspek panca indra, imajinasi, kesan hidup, menunjukkan 

objek yang ditulis. Organisasi isi yang meliputi kesesuaian judul dengan isi, 

kohesi dan koherensi, memusatkan uraian pada objek yang ditulis. Penggunaan 

bahasa dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang meliputi pemilihan kata, 

ejaaan dan tanda baca, kerapian tulisan. Masing-masing aspek dinilai berdasarkan 

kriteria penilaian yang telah ditentukan. Hasil belajar  menulis deskripsi siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Sembawa pada siklus I dapat dilihat pada lampiran 15. 

Ringkasan hasil menulis deskripsi pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Nilai Hasil Belajar Siswa Menulis Deskripsi Siklus I 

No Kategori Nilai F Jumlah % Rata-rata 
1. Sangat Baik 83 – 100 0 0 0 

 

NR  
 

=  = 62,68 

2. Baik 72 – 82 2 376 8% 
3. Cukup 61 – 71 16 1043 64% 
4. Kurang 0 – 60 7 376 28% 
Jumlah 25 1567 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui secara klasikal nilai hasil belajar 

siswa sebesar 1567. Diketahui tidak ada siswa yang memperoleh rentang nilai 83-

100, dalam kategori sangat baik. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori 

baik, dengan rentang nilai 72-82 sebanyak 2 siswa atau 8%. Siswa yang 

mendapatkan nilai dalam kategori cukup, dengan rentang nilai 61-71 sebanyak 16 

siswa atau 64%. Siswa yang mendapatkan nilai dalam kategori kurang, sebanyak 

7 siswa atau 28%. Nilai rata-rata menulis deskripsi pada siklus I yaitu 62,68, 

masuk dalam kategori cukup.   

Dari hasil belajar siklus I dapat dikatakan ketuntasan belajar klasikal belum 

mencapai indikator keberhasilan. Ketidakberhasilan siklus I, karena belum 

memenuhi indikator yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan belajar klasikal 

minimal 75%. Untuk mengetahui ketuntasan belajar klasikal dapat dibaca pada 

diagram 4.1. 

 

 

 

 

Diagram 4.1. Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus I 

28%

72%

Tidak Tuntas

Tuntas
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Diagram 4.1,  menunjukkan siswa yang tuntas dan siswa yang belum tuntas 

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

tuntas belajar sebanyak 7 siswa atau 28%. Dari data tersebut, dapat dikatakan 

pembelajaran menulis deskripsi pada siklus I belum berhasil. Hal ini dikarenakan 

hasil belajar yang diperoleh siswa belum memenuhi kriteria yang ditentukan yakni  

persentase ketuntasan klasikal sebesar 75 %, dan hasil belajar siswa di atas 60. 

Dari hasil analisis Siklus I dapat diketahui masih ada 7 siswa yang belum 

memenuhi KKM, dan perlu dilakukan perbaikan pada siklus II, agar hasil belajar 

siswa mencapai nilai KKM. 

 
4.1.1.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Observasi aktivitas belajar siswa dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

menulis deskripsi dengan menggunakan media gambar berlangsung. Tujuan 

dilakukan observasi untuk mengetahui aktivitas belajar  siswa saat mengikuti 

pembelajaran  menulis  deskripsi  pada  siklus I. Observasi  aktivitas  belajar  

siswa ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu; (1) 

kesiapan  siswa  dalam  pembelajaran  menulis  deskripsi;  (2)  keseriusan  siswa 

dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan melaksanakan kegiatan menulis 

deskripsi; (3) keaktifan siswa dalam kegiatan menulis deskripsi; dan (4) 

ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Hasil rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan I, pertemuan II, dan pertemuan III dapat 

dibaca pada tabel 4.2. Hasil aktivitas belajar siswa selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 16. 
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Tabel 4.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

N
o Aspek yang Dinilai Rata-Rata Pertemuan Keterangan 

I II III 
1. Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran menulis 
deskripsi 

3,36 3,64 3,68 
 
NKS =   
 

 
 

2. Keseriusan siswa dalam 
mendengarkan penjelasan 
dari guru dan 
melaksanakan kegiatan 
menulis deskripsi 

2,48 2,76 3 

3. Keaktifan siswa dalam 
kegiatan menulis 
deskripsi 

2,64 2,44 2,92 

4. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru 

2,68 3,08 3,12 

Jumlah 11,16 11,92 12,72 35,8 
Rata-rata NKS  69,75%  74,5%  79,5% 223, 75 % 
Rata-rata NKB 74,58 

 

Berdasarkan tabel 4.2, penilaian aktivitas belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis deskripsi pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut terbukti pada pertemuan I diperoleh rata-rata aktivitas 

belajar siswa sebesar 69,75 % atau masuk kategori cukup aktif. Hasil ini diperoleh 

dari siswa yang masuk kategori aktif sekali pada waktu kegiatan pembelajaran ada 

3 siswa, dengan rentang nilai 86-100. Siswa yang masuk kategori aktif  pada 

waktu kegiatan pembelajaran ada 9 siswa, dengan tentang nilai 71-85. Siswa yang 

masuk kategori  cukup aktif pada waktu kegiatan pembelajaran ada 13 siswa 

dengan rentang nilai 56-70. 

Pertemuan II, rata-rata aktivitas belajar siswa naik menjadi 74,5%,  atau 

masuk kategori aktif. Hasil ini diperoleh dari siswa yang masuk kategori aktif 

sekali pada waktu kegiatan pembelajaran ada 4 siswa dengan rentang nilai 86-100. 
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Siswa yang masuk kategori aktif pada waktu kegiatan pembelajaran ada 15 siswa 

dengan tentang nilai 71-85. Siswa yang masuk kategori  cukup aktif pada waktu 

kegiatan pembelajaran ada 6 siswa dengan rentang nilai 56-70. 

Pertemuan III, rata-rata aktivitas belajar siswa naik lagi menjadi 79,5%, atau 

masuk kategori aktif. Hasil ini diperoleh dari siswa yang masuk kategori aktif 

sekali pada waktu kegiatan pembelajaran ada 6 siswa dengan rentang nilai 86-100. 

Siswa yang masuk kategori aktif pada waktu kegiatan pembelajaran ada 14 siswa 

dengan tentang nilai 71-85. Siswa yang masuk kategori  cukup aktif pada waktu 

kegiatan pembelajaran ada 5 siswa dengan rentang nilai 56-70. Dari tiga 

pertemuan diperoleh nilai rata-rata aktivitas belajar siswa 74,58%, masuk dalam 

kategori aktif. 

Dari hasil observasi diketahui kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis 

deskripsi sudah baik. Secara keseluruhan siswa sudah siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran, seperti siswa hadir tepat waktu, siswa menjawab atau memberi 

salam dengan posisi duduk dan sopan, serta mempersiapkan alat pembelajaran. 

Kehadiran siswa pada siklus I yaitu 100%. Hal ini dilihat dari hasil rata-rata aspek 

kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi pada setiap pertemuan. 

Petemuan I diperoleh skor rata-rata 3,36, pertemuan II diperoleh skor rata-rata 

3,64, dan pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,68. 

Apek keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan kegiatan menulis deskripsi perlu ditingkatkan lagi. Hal ini ketahui 

dari hasil rata-rata aspek keseriusan siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan kegiatan menulis deskripsi. Petemuan I diperoleh skor rata-rata 
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2,48, pertemuan II  diperoleh skor rata-rata 2,76, dan pada  pertemuan III 

diperoleh skor rata-rata 3. 

Aspek  keaktifan  siswa  dalam  kegiatan menulis  deskripsi  juga  perlu 

ditingkatkan. Hal ini diketahui dari hasil rata-rata keaktifan siswa dalam kegiatan 

menulis deskripsi pada setiap pertemuan. Petemuan I diperoleh skor rata-rata 2,64, 

pertemuan II diperoleh skor rata-rata 2,44, dan pada pertemuan III diperoleh skor 

rata-rata 2,92. 

Aspek ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

perlu ditingkatkan juga. Hal ini diketahui dari hasil rata ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada setiap pertemuan. Petemuan I 

diperoleh skor rata-rata 2,68, pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,08, dan pada 

pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,12. 

Secara klasikal keaktifan siswa dalam kegiataan pembelajaran menulis 

deskripsi sudah baik. Hal ini terbukti dari pengamatan terdapat 3 Siswa yang 

masuk kategori aktif sekali pada waktu kegiatan pembelajaran dengan rentang 

nilai 86-100. Siswa yang masuk kategori aktif  pada waktu kegiatan pembelajaran 

ada 10 siswa dengan rentang nilai 71-85. Siswa yang masuk kategori  cukup aktif 

pada waktu kegiatan pembelajaran ada 12 siswa dengan rentang nilai 56-70. 

 
4.1.1.3 Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus I 

Selain melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa, observasi juga 

dilakukan terhadap performansi guru. Performansi guru pada waktu mengajar 

dinilai dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG 

yang digunakan untuk menilai performansi guru ada dua yaitu APKG Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan APKG Pelaksanaan Pembelajaran. 

Penilaian observasi RPP menggunakan  APKG I, sedangkan penilaian observasi 

Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan APKG II. Penilaian performansi guru 

merencanakan pembelajaran  dinilai satu kali setiap siklus. Penilaian performansi 

guru melaksanakan pembelajaran dinilai setiap pertemuan.  

Beberapa aspek yang harus diperhatikan guru dalam penyusunan RPP, 

diantaranya merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan silabus. Guru 

mengembangkan dan mengorganisasikan materi pelajaran, media, dan sumber 

belajar. Guru merancang skenario pembelajaran dari kegiatan awal, inti, dan akhir 

kegiatan. Guru juga  menyiapkan alat penilaian tes esai, serta menyiapkan Lembar 

Kerja Siswa (LKS)  kelompok. Guru menyusun soal tes formatif untuk 

mengetahui kemampaun siswa menulis deskripsi yang telah diajarkan. Observasi 

penilaian kompetensi guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.3, hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 18. 

 
Tabel 4.3. Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus I 

No Aspek yang Dinilai Skor Nilai 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 3,5  

 R =   X 100 

 
    = 81 

2. Mengembangkan dan mengorgani-
sasikan materi, media (alat bantu 
pembelajaran) dan sumber belajar 

3,33 

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 3,2 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 
5 Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 3 

6. Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 3,5 

Jumlah 19,53
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Berdasarkan tabel 4.3, penilaian guru dalam menyusun RPP di peroleh nilai 

rata-rata 81. Aspek merumuskan tujuan pembelajaran diperoleh skor rata-rata 3,5. 

Aspek pengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran) dan sumber belajar diperoleh skor rata-rata 3,33. Aspek 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran diperoleh skor rata-rata 3,2. Aspek 

merancang pengelolaan kelas diperoleh skor rata-rata 3. Aspek merencanakan 

prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian diperoleh skor rata-rata 3. Aspek 

tampilan dokumen rencana pembelajaran di peroleh skor rata-rata 3,5. Dari hasil 

penilaian menyusun RPP yang diperoleh sudah cukup baik, namun untuk  

meningkatkan performansi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran  perlu diperbaiki lagi pada siklus II, agar hasil yang diperoleh lebih 

baik. 

Perencanaan yang dibuat dalam RPP, kemudian dilaksanakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Penilaian performansi guru melaksanakan pembelajaran 

dinilai dengan menggunakan APKG II. Penilaian performansi guru melaksanakan 

pembelajaran dinilai oleh teman sejawat atau observer. Penilaian pelaksanaan 

pembelajaran ada beberapa aspek yang akan diamati atau dinilai, diantaranya 

mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. Kemampuan guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Kemampuan guru mengelola interaksi kelas. Bersikap 

terbuka dan luwes, serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Kemampuan guru melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, 

serta kesan umum pelaksanaan pembelajaran. Ringkasan hasil penilaian 
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kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dibaca pada tabel 4.4. 

Hasil selengkapnya pada lampiran 19. 

 
Tabel 4.4. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

N
o Aspek yang Dinilai Rata-Rata Pertemuan Keterangan I II III 
1. Mengelola ruang dan 

fasilitas pembelajaran 2,5 3 3 K = 

 
 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 3 3,16 3,33 

3. Mengelola interaksi kelas 3 3 3,2 
4. Bersikap terbuka dan 

luwes serta membantu 
mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap 
belajar 

3,2 3,2 3,4 

5. Mendemonstrasikan 
kemampuan khusus dalam 
pembelajaran bahasa 
Indonesia 

3 3,2 3 

6. Melaksanakan penilaian 
proses dan hasil belajar 3 3 3,5 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 3 3 3,25 

Jumlah 20,7 21,56 22,68 64,94 
Nilai Pelaksanaan  74 77 81 232 
Rata-rata Pelaksanaan 77,33 

 

Berdasarkan tabel 4.4, nilai kemapuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran menulis deskripsi pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. 

Pada pertemuan I  rata-rata performansi guru melaksanakan pembelajaran sebesar 

74, masuk kategori B dengan rentang nilai 71-80. Pertemuan II, rata-rata 

performansi guru melaksanakan pembelajaran naik menjadi 77, masuk kategori B 

dengan rentang nilai 71-80. Pada pertemuan III, rata-rata performansi guru 

melaksanakan pembelajaran naik lagi menjadi 81, masuk dalam kategori AB 
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dengan rentang nilai 81-85. Dari ketiga pertemuan yang telah  dilaksankan 

diperoleh  nilai  rata-rata  performansi  guru  sebesar 77,33,  masuk dalam kategori 

B.  

Hasil observasi performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

menulis deskripsi sudah baik. Hal ini di lihat dari setiap aspek yang diamati 

mengalami kenaikan. Diketahui aspek mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran, pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 2,5. Pertemuan II 

diperoleh skor rata-rata 3, dan pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3. 

Aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis deskripsi dengan 

media gambar pada setiap pertemuan mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan 

pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3. Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 

3,16, dan pada pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,33. 

Apek mengelola interaksi kelas pada waktu kegiatan pembelajaran menulis 

deskripsi dengan media gambar pada setiap pertemuan sudah baik. Hal ini dilihat 

dari pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3. Pertemuan II diperoleh skor  

rata-rata 3, dan pada pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,2. 

Aspek bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap kegiatan belajar siswa menulis deskripsi dengan media 

gambar pada setiap pertemuan sudah baik. Hal ini dibuktikan pada pertemuan I 

diperoleh skor rata-rata 3,2. Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,2, dan pada 

pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,4. 

Aspek mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi dengan media gambar pada setiap pertemuan 
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sudah baik. Hal ini dibuktikan pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3. 

Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,2, dan pada pertemuan III diperoleh skor 

rata-rata 3. 

Aspek  melaksanakan  penilaian  proses dan hasil  belajar menulis deskripsi 

dengan media gambar pada setiap pertemuan juga sudah baik. Hal ini dibuktikan 

pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3. Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 

3, dan pada pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,5. 

Aspek kesan umum pelaksanaan pembelajaran menulis deskripsi dengan 

media gambar pada setiap pertemuan sudah baik. Hal ini dibuktikan pada 

pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3. Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3, 

dan pada pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,25. 

Hasil  observasi  merancang  pelaksanaan  pembelajaran  dan observasi 

pelaksanaan pembelajaran, kemudian dijumlahkan agar dapat diketahui hasil 

performansi guru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah performansi guru 

sudah mencapai indikator keberhasilan atau belum. Hasil rekapitulasi performansi 

guru pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5. Hasil  Rekapitulasi Performansi Guru Pada Siklus I 

No Aspek Penilaian Nilai Rata-Rata Bobot Jumlah P I P II P II 

1. Kemampuan guru 
menyusun RPP 81 81 1 81 

2. 
Kemampuan guru 
melaksanakan 
pembelajaran 

74 77 81 77,33 2 154,66 

Jumlah 3 235,66 
Nilai Akhir 78,55 
Kriteria B 
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Berdasarkan  tabel 4.5, hasil  penilaian performansi guru  pada siklus I yaitu 

78,55. Nilai tersebut masuk dalam kategori B, dengan indikator keberhasilan yang 

ditentukan yaitu 71 atau B. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performansi guru 

dalam pembelajaran menulis deskripsi, dengan media gambar dapat dikatakan 

berhasil dan sudah memenuhi indikator. Dari hasil performansi guru yang 

diperoleh peneliti masih belum maksimal, peneilti ingin meningkatkan 

performansi guru dengan melakukan perbaikan pada siklus II. 

 
4.1.1.4  Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil pembelajaran menulis deskripsi menggunakan media 

gambar dapat dikatakan belum mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan. Perolehan hasil tes formatif siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas 

sebesar 62,68. Rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditentukan yaitu sebesar 60. Nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 60 

adalah nilai KKM kelas IV SD Negeri 2 Sembawa, untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Siswa yang mendapatkan nilai < 60, sebanyak 7 siswa atau sekitar 28% 

dinyatakan belum tuntas belajar. Siswa yang mendapatkan nilai ≥ 60 sebanyak 18 

siswa, atau 72% dinyatakan tuntas belajar. Sementara itu, persentase tuntas belajar 

klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥75%. 

Hasil belajar menulis deskripsi dengan menggunakan media gambar  pada 

siklus I secara klasikal belum memenuhi indikator keberhasilan. Penyebab hasil 

belajar klasikal belum mencapai indikator keberhasilan bisa berasal dari siswa 

maupun guru sebagai pengajar. Penyebab belum mencapainya indikator 

keberhasilan antara lain, siswa belum terbiasa menggunakan media gambar dalam 
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pembelajaran menulis deskripsi, terdapat beberapa siswa yang kurang fokus 

ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. 

Indikator keberhasilan pembelajaran siklus I tidak hanya dilihat dari hasil 

tes formatif. Indikator keberhasilan pembelajaran juga dilihat dari aktivitas belajar 

siswa. Keberhasilan aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari hasil pengamatan 

pada waktu pembelajaran berlangsung. Persentase keaktifan siswa pada 

pertemuan pertama yaitu sebesar 69,75%, dengan kriteria cukup aktif. Pada 

pertemuan kedua terjadi peningkatan persentase keaktifan belajar siswa menjadi 

74,5%, dengan kriteria aktif. Pada pertemuan ketiga juga terjadi peningkatan 

persentase keaktifan belajar siswa menjadi 79,5%, dengan kriteria aktif. 

Peningkatan yang terjadi pada setiap pertemuan dianggap masih kurang, karena 

terdapat beberapa siswa yang dianggap masih kurang aktif mengikuti proses 

pembelajaran. Masih ada beberapa siswa yang kurang  bekerjasama dengan teman 

kelompoknya. Siswa lebih suka bercerita sendiri dan tidak mau ikut berlatih 

mengejakan soal menulis deskripsi dengan teman sekelompoknya. 

Keberhasilan pembelajaran siklus I juga dilihat dari hasil performansi guru. 

Pengamatan performansi guru menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG) I dan II. APKG I digunakan untuk menilai kemampuan guru menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pemblajaran (RPP). APKG II digunakan untuk menilai 

kemampuan guru melaksanakan pembelajaran menulis deskripsi menggunakan 

media gambar. Hasil observasi penilaian guru merangcang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran memperoleh nilai 81. Hasil observasi penilaian performansi guru 

melaksanakan pembelajaran memperoleh nilai 77,33. Nilai performasi guru 
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dihitung dari hasil persentase APKG I dan APKG II diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 78,55. Nilai tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu minimal 

B atau ≥ 75. Nilai yang mencapai 78,55 menunjukkan bahwa performansi guru 

sudah masuk kategori B. Diketahui performansi guru telah mencapai indikator 

kebehasilan, akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai 

nilai maksimal. Agar dapat mencapai indikator keberhasilan perlu dilaksanakan 

perbaikan pada pembelajaran siklus II, agar keberhasilan yang sudah tercapai 

dapat meningkat lagi. 

 
4.1.1.5  Revisi Siklus I 

Dari hasil refleksi yang telah dilakukan oleh peneliti, dijadikan bahan 

perbaikan untuk pelaksanaan siklus II. Perbaikan yang akan dilakukan oleh 

peneliti pada pembelajaran siklus II yaitu perbaikan terhadap rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan pelaksaaan pembelajaran. Guru harus memanfaatkan waktu 

seefesien mungkin pada waktu pembelajaran. Memberikan motivasi kepada siswa 

agar aktivitas belajar siswa dapat meningkat. Guru memberikan penguatan dalam 

pembelajaran kepada siswa yang aktif dan memperoleh nilai tinggi. 

 
4.1.2  Deskripsi Data Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dari tanggal 15-24 Mei 2012, yang terdiri dari tiga 

kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012, 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 

tanggal 23 Mei 2012, digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012, digunakan untuk kegiatan tes formatif. 
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Pelaksanaan setiap kegiatan pembelajaran terdiri dari dua jam pelajaran atau 70 

menit. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada waktu pagi hari mulai pukul 

07.30 sampai pukul 08.40 WIB. 

Penelitian yang dilaksanakan pada siklus II berupa pengambilan data 

kuantitatif dan data kulitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data hasil 

belajar siswa. Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

teknik tes. Teknik tes yang digunakan yaitu tes esai menulis deskripsi. Tes esai di 

berikan kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar siswa menulis deskripsi. 

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data hasil observasi terhadap aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan teknik nontes. Data non tes diperoleh dari observasi aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai data hasil belajar siswa, observasi aktivitas 

belajar, observasi performansi guru, relfleksi pelaksanaan siklus II. 

 
4.1.2.1  Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Data hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh dari hasil tes formatif 

mengerjakan soal esai menulis deskripsi dengan menggunakan media gambar. Tes 

yang diberikan berupa soal esai menulis deskripsi dengan tema keindahan alam. 

Tujuan tes untuk mengetahui kemampuan siswa menulis deskripsi.  Waktu yang 

diberikan untuk mengejakan soal menulis deskripsi yaitu selama 40 menit. 

Sebelum siswa mengerjakan soal, guru memberikan petunjuk pengerjaan 

soal. Petunjuk tersebut yaitu: (1) Buatlah tulisan deskripsi dengan judul keindahan 

alam pada lembar yang tersedia; (2) Kembangkan judul keindahan alam menjadi 
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sebuah tulisan deskripsi; (3) Proses penulisan dimulai dari menyusun kerangka 

tulisan, dan mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan deskripsi yang 

utuh; (4) Tulislah dengan menggunakan ejaan dan tanda baca, serta bahasa yang 

baik dan benar. 

Penilaian hasil menulis deskripsi menggunakan pedoman penilaian menulis 

deskripsi. Aspek-aspek yang dinilai dalam tulisan yaitu pendeskripsian yang 

meliputi keterlibatan aspek panca indra, imajinasi, kesan hidup, menunjukkan 

objek yang ditulis. Organisasi isi yang meliputi kesesuaian judul dengan isi, 

kohesi dan koherensi, memusatkan uraian pada objek yang ditulis. Penggunaan 

bahasa dan EYD yang meliputi pemilihan kata, ejaan dan tanda baca, kerapian 

tulisan. Masing-masing aspek dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah 

ditentukan. Hasil belajar  menulis deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa 

pada siklus II dapat dilihat pada lampiran 21. Ringkasan hasil menulis deskripsi 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6. Nilai Hasil Belajar Siswa Menulis Deskripsi Siklus II 

No Kategori Nilai F Nilai % Rata-rata 
1. Sangat Baik 83 – 100 2 173 8% 

NR 
 

 

   =  73,24 

2. Baik 72 – 82 14 1062 56% 
3. Cukup 61 – 71 8 538 32% 
4. Kurang 0 – 60 1 58 4% 
Jumlah 25 1831 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dijelaskan secara klasikal nilai hasil belajar 

siswa sebesar 73,24. Siswa yang memperoleh rentang nilai 83-100, dalam kategori 

sangat baik ada 2 siswa, atau 8%. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori 

baik, dengan rentang nilai 72-82 yakni sebanyak 14 siswa atau 56%. Siswa yang 



102 
 

 

96%

4%

Tuntas  96%

Tidak Tuntas  4%

mendapatkan nilai dalam kategori cukup, dengan rentang nilai 61-71 yakni 

sebanyak 8 siswa atau 32%. Siswa yang mendapatkan nilai dalam kategori kurang 

yaitu 1 siswa atau 4%. Nilai rata-rata menulis deskripsi pada siklus II yaitu 73,24, 

masuk dalam kategori baik.  

Dari hasil belajar siklus II dapat dikatakan ketuntasan belajar klasikal sudah 

berhasil. Keberhasilan siklus II, karena sudah memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan yaitu ketuntasan belajar klasikal minimal 75%. Untuk mengetahui 

ketuntasan belajar klasikal dapat dibaca pada diagram 4.2. 

 

 

 

 

 
Diagram 4.2. Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

 
Diagram 4.2,  menunjukkan siswa yang tuntas dan siswa yang belum tuntas 

belajar. Siswa yang tuntas belajar yaitu 24 siswa atau 96%. Siswa yang belum 

tuntas belajar yaitu 1 siswa atau 4%. Dari data perolehan tersebut, dapat dikatakan 

pembelajaran menulis deskripsi pada siklus II sudah berhasil. Hal ini dikarenakan, 

hasil belajar yang diperoleh siswa sudah memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu  

untuk persentase ketuntasan klasikal sebesar 75%, dan rata-rata kelas minimal 60. 

 
4.1.2.2  Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Observasi   dilakukan   selama  kegiatan   pembelajaran   menulis   deskripsi  
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dengan menggunakan media gambar berlangsung. Tujuan dilakukan observasi 

untuk mengetahui aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran menulis deskripsi 

pada siklus II. Observasi aktivitas belajar siswa ada 4 aspek yang harus 

diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu; (1) kesiapan siswa dalam 

pembelajaran menulis deskripsi; (2) keseriusan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan dari guru dan melaksanakan kegiatan menulis deskripsi; (3) keaktifan 

siswa dalam kegiatan menulis deskripsi; dan (4) ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Hasil rata-rata aktivitas belajar belajar 

siswa pada pertemuan I, II,dan III dapat dibaca pada tabel 4.7, dan hasil aktivitas 

belajar siswa selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23. 

 
Tabel 4.7. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

N
o Aspek yang Dinilai Rata-Rata Pertemuan Keterangan 

I II III 
1. Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran menulis des-
kripsi 

3,4 3,6 3,76 
 
NKS =   
 

 
 

2. Keseriusan siswa dalam 
mendengarkan penjelasan 
dari guru dan melak-
sanakan kegiatan menulis 
deskripsi 

3,2 3,36 3,52 

3. Keaktifan siswa dalam 
kegiatan menulis deskripsi 3,04 3,12 3,32 

4. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru 

3,28 3,52 3,6 

NKS 80,75 85 88,75 254,5 
Rata-rata NKB 84,83 

 

Berdasarkan tabel 4.7, penilaian aktivitas belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. Peningkatan 
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tersebut terbukti pada setiap pertemuan, pada pertemuan I diperoleh rata-rata 

aktivitas belajar siswa sebesar  80,75,  masuk kategori aktif. Siswa yang masuk 

kategori aktif sekali pada waktu kegiatan pembelajaran ada 9 siswa dengan 

rentang nilai 86-100. Siswa yang masuk kategori aktif  pada waktu kegiatan 

pembelajaran ada 13 siswa dengan tentang nilai 71-85. Siswa yang masuk 

kategori  cukup aktif pada waktu kegiatan pembelajaran ada 3 siswa dengan 

rentang nilai 56-70. 

Pertemuan II, rata-rata aktivitas belajar siswa naik menjadi 85, masuk 

kategori aktif. Siswa yang masuk kategori aktif sekali pada waktu kegiatan 

pembelajaran ada 13 siswa dengan rentang nilai 86-100. Siswa yang masuk 

kategori aktif pada waktu kegiatan pembelajaran ada 12 siswa dengan tentang 

nilai 71-85.  

Pertemuan III, rata-rata aktivitas belajar siswa naik lagi menjadi 88,75 %, 

atau masuk kategori aktif sekali. Siswa yang masuk kategori aktif sekali pada 

waktu kegiatan pembelajaran ada 19 siswa dengan rentang nilai 86-100. Siswa 

yang masuk kategori aktif pada waktu kegiatan pembelajaran ada 6 siswa dengan 

tentang nilai 71-85. Siswa yang masuk kategori  cukup aktif pada waktu kegiatan 

pembelajaran ada 5 siswa dengan rentang nilai 56-70. Dari tiga pertemuan 

diperoleh nilai rata-rata aktivitas belajar siswa 84,83%, masuk dalam kategori 

aktif.  

Dari hasil  observasi  diketahui kesiapan siswa dalam pembelajaran  menulis  

deskripsi sudah baik. Secara keseluruhan siswa sudah siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran, seperti siswa hadir tepat waktu, siswa menjawab atau memberi 
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salam dengan posisi duduk dan sopan, serta mempersiapkan alat pembelajaran. 

Kehadiran siswa pada siklus II yaitu 100%. Hal ini dilihat dari hasil rata-rata 

aspek kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi pada setiap 

pertemuan. Petemuan I diperoleh skor rata-rata 3,4, pertemuan II diperoleh skor 

rata-rata 3,6, dan pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,67. 

Aapek keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan kegiatan menulis deskripsi sudah baik. Hal ini ketahui dari hasil 

rata-rata aspek keseriusan siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan kegiatan menulis deskripsi pada setiap pertemuan. Petemuan I 

diperoleh skor rata-rata 3,2, pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3.36, dan pada 

pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,52. 

Aspek keaktifan siswa dalam kegiatan menulis deskripsi juga sudah baik. 

Hal ini diketahui dari hasil rata-rata keaktifan siswa dalam kegiatan menulis 

deskripsi pada setiap pertemuan. Petemuan I diperoleh skor rata-rata 3,04, 

pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,12, dan pada pertemuan III diperoleh skor 

rata-rata 3,32. 

Aspek ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

sudah baik dari pada siklus I. Hal ini diketahui dari hasil rata ketekunan siswa 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada setiap pertemuan. Petemuan 

I diperoleh skor rata-rata 3,28, pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,52, dan 

pada pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,6. 

Secara klasikal keaktifan siswa dalam kegiataan pembelajaran menulis 

deskripsi sudah baik. Hal ini terbukti dari pengamatan terdapat 12 Siswa yang 
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masuk kategori aktif sekali pada waktu kegiatan pembelajaran dengan rentang 

nilai 86-100. Siswa yang masuk kategori aktif  pada waktu kegiatan pembelajaran 

ada 10 siswa dengan tentang nilai 71-85.  

 
4.1.2.3 Hasil Performansi Guru Siklus II 

Selain melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa, observasi juga 

dilakukan terhadap performansi guru. Performansi guru dinilai dengan 

menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG yang digunakan 

untuk menilai performansi guru ada dua yaitu APKG Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dan APKG Pelaksanaan Pembelajaran. Penilaian observasi 

rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan  lembar APKG I, sedangkan 

penilaian observasi Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan lembar APKG II. 

Penilaian performansi guru merencanakan pembelajaran  dinilai satu kali setiap 

siklus. Penilaian performansi guru melaksanakan pembelajaran dinilai setiap 

pertemuan. 

Penilaian perencanaan pembelajaran dilakukan oleh teman sejawat atau 

observer. Ada beberapa aspek yang diperhatikan guru dalam penyusunan RPP, 

diantaranya merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan silabus. Guru 

mengembangkan dan mengorganisasikan materi pelajaran, media, dan sumber 

belajar. Guru merancang skenario pembelajaran dari kegiatan awal, inti, dan akhir 

kegiatan. Guru juga  menyiapkan alat penilaian tes esai, serta menyiapkan LKS  

kelompok. Guru menyusun soal tes formatif untuk mengetahui kemampuan siswa 

menulis deskripsi yang telah diajarkan. Observasi penilaian kompetensi guru 

dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada siklus II dapat dibaca 



107 
 

 

pada tabel 4.8, hasil penilaian kompetensi guru melaksanakan pembelajaran 

selengkapnya  dapat dilihat pada lampiran 25. 

 
Tabel 4.8. Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus II 

No Aspek yang Dinilai Skor Nilai 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 3,5  

R =  x 100 

 =  90,66 

2. Mengembangkan dan 
mengorganisasikan materi, media (alat 
bantu pembelajaran) dan sumber 
belajar 

3,66 

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 3,6 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 
5 Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 4 

6. Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 4 

Jumlah 21,76  
 

Berdasarkan tabel 4.8,  hasil yang diperoleh sudah baik, untuk penilaian 

guru dalam menyusun RPP diperoleh nilai rata-rata 90,66. Aspek merumuskan 

tujuan pembelajaran diperoleh skor rata-rata 3,5.  Aspek pengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media (alat bantu pembelajaran) dan sumber belajar 

diperoleh skor rata-rata 3,66. Aspek merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran diperoleh skor rata-rata 3,6. Aspek merancang pengelolaan kelas 

diperoleh skor rata-rata 3. Aspek merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 

alat penilaian diperoleh skor rata-rata 4. Aspek tampilan dokumen rencana 

pembelajaran di peroleh skor rata-rata 4.  

Perencanaan yang dibuat dalam RPP, kemudian dilaksanakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Penilaian performansi guru melaksanakan pembelajaran 

dinilai dengan menggunkan APKG II. Penilain performansi guru melaksanakan 
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pembelajaran dinilai oleh teman sejawat atau observer. Penilaian APKG II ada 

beberapa aspek yang akan diamati atau dinilai, diantaranya mengelola ruang dan 

fasilitas pembelajaran. Kemampuan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Kemampuan guru mengelola interaksi kelas. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Kemampuan guru melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, serta kesan 

umum pelaksanaan pembelajaran. Ringkasan hasil penilaian pelaksanaan 

pembelajaran dapat dibaca pada tabel 4.9. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 26. 

 
Tabel 4.9. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

N
o Aspek yang Dinilai Rata-Rata Pertemuan Keterangan 

I II III 
1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 3 3,5 3,5 K = 

 
2. Melaksanakan kegiatan pem-

belajaran 3,5 3,66 3,66 

3. Mengelola interaksi kelas 3,4 3,4 3,6 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengem-bangkan 
sikap positif siswa terhadap 
belajar 

3,4 3,6 3,6 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia 

3,2 3,6 3,6 

6. Melaksanakan penilaian proses 
dan hasil belajar 3,5 3,5 4 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 3,25 3,5 3,5 

Jumlah 23,25 24,76 25,46 73,47 
Nilai  83,03 88,42 90,92 262,37 
Rata-rata  87,45 
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Berdasarkan tabel 4.9, penilaian kemapuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran menulis deskripsi pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. 

Pada pertemuan I  rata-rata performansi guru melaksanakan pembelajaran sebesar 

83,03, masuk kategori AB dengan rentang nilai 81-85. Pertemuan II, nilai rata-rata 

performansi guru melaksanakan pembelajaran sebesar naik menjadi 88,42, masuk 

kategori A dengan rentang nilai 86-100. Pada pertemuan III, nilai rata-rata 

performansi guru melaksanakan pembelajaran naik lagi menjadi 90,92, masuk 

dalam kategori A dengan rentang nilai 86-100. Dari ketiga pertemuan diperoleh 

nilai rata-rata performansi guru sebesar 87,45, masuk dalam kategori A. 

Observasi performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis 

deskripsi sudah baik. Hal ini di lihat dari setiap aspek yang diamati mengalami 

kenaikan. Diketahui aspek mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, pada 

pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3. Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,5, 

dan pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,5. 

Aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis deskripsi dengan 

media gambar pada setiap pertemuan mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan 

pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3,5. Pertemuan II diperoleh skor rata-

rata 3,66, dan pada pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,66. 

Pada apek mengelola interaksi kelas pada waktu kegiatan pembelajaran 

menulis deskripsi dengan media gambar pada setiap pertemuan mengalami 

kenaikan. Hal ini dibuktikan pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3,4. 

Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,4, dan pada pertemuan III diperoleh skor 

rata-rata 3,6. 
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Aspek bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap kegiatan belajar siswa menulis deskripsi dengan media 

gambar pada setiap pertemuan sudah baik. Hal ini dibuktikan pada pertemuan I 

diperoleh skor rata-rata 3,4. Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,6, dan pada 

pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,6.  

Aspek mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi dengan media gambar pada setiap pertemuan 

sudah baik. Hal ini dibuktikan pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3,2. 

Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 3,6, dan pada pertemuan III diperoleh skor 

rata-rata 3,6. 

Aspek melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar menulis deskripsi 

dengan media gambar pada setiap pertemuan juga sudah baik. Hal ini dibuktikan 

pada pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3,5. Pertemuan II diperoleh skor rata-

rata 3,5, dan pada pertemuan III diperoleh skor rata-rata 4. 

Aspek kesan umum pelaksanaan pembelajaran menulis deskripsi dengan 

media gambar pada setiap pertemuan sudah baik. Hal ini dibuktikan pada 

pertemuan I diperoleh skor rata-rata 3,25. Pertemuan II diperoleh skor rata-rata 

3,5, dan pada pertemuan III diperoleh skor rata-rata 3,5. 

Berdasarkan hasil observasi merancang pelaksanaan pembelajaran dan 

observasi pelaksanaan pembelajaran, kemudian di jumlahkan agar dapat diketahui 

hasil performansi guru. Hal ini dibuktikan dari hasil rekapitulasi performansi guru 

sudah baik. Hasil rekapitulasi performansi guru pada siklus II dapat dibaca pada 

tabel 4.10. 
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Tabel 4.10. Hasil  Rekapitulasi Performansi Guru Pada Siklus II 

No Aspek Penilaian Nilai Rata-
Rata Bobot Jumlah P I P II P II 

1. Kemampuan guru 
menyusun RPP 90,66 90,66 1 90,66 

2. 
Kemampuan guru 
melaksanakan 
pembelajaran 

83,03 88,42 90,92 87,45 2 174,9 

Jumlah 3 265,56 
Nilai Akhir 88,52 
Kriteria A 

 

Berdasarkan tabel 4.10, hasil penilaian performansi guru pada silkus II yaitu 

88,52. Nilai tersebut masuk dalam kategori A, dengan rentang nilai 86-100.  Nilai 

yang diperoleh sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 71, 

atau B. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performansi guru dalam pembelajaran 

menulis deskripsi, dengan media gambar dapat dikatakan berhasil dan sudah 

memenuhi indikator.  

 
4.1.2.4  Refleksi Siklus II 

Berdasarkan hasil pembelajaran menulis deskripsi menggunakan media 

gambar dapat dikatakan sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan. Perolehan hasil tes formatif siklus II menunjukkan nilai rata-rata kelas 

sebesar 73,24. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 60. Nilai 

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 60 adalah nilai KKM SD Negeri 2 Sembawa, 

untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas IV. Siswa yang mendapatkan 

nilai < 60, sebanyak 1 siswa atau sekitar 4% dinyatakan belum tuntas belajar. 
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Siswa yang mendapatkan nilai ≥ 60 sebanyak 24 siswa, atau 96% dinyatakan 

tuntas belajar. Sementara itu, persentase tuntas belajar klasikal sudah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu ≥75%. 

Indikator keberhasilan pembelajaran siklus II tidak hanya dilihat dari hasil 

tes formatif. Indikator keberhasilan pembelajaran juga dilihat dari aktivitas belajar 

siswa. Keberhasilan aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari hasil pengamatan 

pada waktu pembelajaran berlangsung. Hasil persentase keaktifan siswa pada 

pertemuan pertama sebesar 80,75%, dengan kriteria aktif. Pada pertemuan kedua 

terjadi peningkatan persentase keaktifan belajar siswa menjadi 85, dengan kriteria 

aktif. Pada pertemuan ketiga juga terjadi peningkatan persentase keaktifan belajar 

siswa menjadi 88,75%, dengan kriteria aktif sekali. Peningkatan yang terjadi pada 

setiap pertemuan sudah baik, dan sudah mencapai indikator keberhasilan aktivitas 

belajar. 

Keberhasilan pembelajaran siklus II juga dilihat dari hasil performansi guru. 

Pengamatan performansi guru menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG) I dan II. APKG I digunakan untuk menilai kemampuan guru menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pemblajaran (RPP). APKG II digunakan untuk menilai 

kemampuan guru melaksanakan pembelajaran menulis deskripsi menggunakan 

media gambar.  

Hasil observasi penilaian guru merangcang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran memperoleh nilai 90,66. Hasil observasi penilaian performansi guru 

melaksanakan pembelajaran memperoleh nilai 87,45. Nilai performansi guru 

dihitung dari hasil persentase APKG I dan APKG II diperoleh nilai rata-rata 
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sebesar 88,52. Nilai tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu minimal 

B atau ≥ 75. Nilai yang mencapai 88,52 menunjukkan bahwa performansi guru 

sudah masuk kategori A. 

 
4.2 Hasil Penelitian 

Penggunaan media gambar sebagai upaya peningkatan hasil belajar menulis 

deskripsi dapat diterapkan dikelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten 

Banjarnegara. Hal ini dibuktikan dari hasil belajar siswa kelas IV dalam 

pembelajaran menulis deskripsi meningkat. Peningkatan hasil belajar dilihat dari 

hasil siklus II ada kenaikan dari siklus I. Hasil penelitian akan diuraikan sebagai 

berikut. 

 
4.2.1 Hasil Belajar Menulis Deskripsi Siswa Kelas IV 

Nilai  rata-rata hasil  belajar  menulis  deskripsi  pada siklus I  sebesar 62,68.  

Nilai tersebut sudah memenuhi KKM SD Negeri 2 Sembawa, atau mencapai 

indikator keberhasilan sebesar 60. Nilai rata-rata hasil belajar menulis deskripsi 

pada siklus II sebesar 73,24. Peningkatan ini dapat dilihat pada nilai rata-rata 

siklus I awalnya 62,68,  tetapi setelah diadakan tindakan pada siklus II rata-rata 

kelas naik menjadi 73,24. Nilai rata-rata siklus II sudah diatas KKM SD Negeri 2 

Sembawa pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis deskrispsi diatas 

60, dan tuntas belajar klasikal 96%, sehingga penelitian dapat dikatakan berhasil. 

Rekapitulasi  hasil  belajar  siswa  menulis  deskripsi   dapat   dibaca   pada   tabel 

4.11.  
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Tabel 4.11. Rekapitulasi Hasil Belajar Menulis Deskripsi Siswa Kelas IV 

No Hasil Belajar Menulis Deskripsi Rata-rata Keterangan 
1. Siklus I 62,68  
2. Siklus II 73,24 Meningkat 

 

Tabel 4.11, menunjukkan hasil tes siklus I nilai rata-rata kelas sebesar 

62,68, dan nilai rata-rata siklus II sebesar 73,24. Hasil tersebut diketahui ada 

peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II sebesar 10,56 poin. Kenaikan 

rata-rata hasil belajar dapat dibaca pada diagram 4.3. 

 

Diagram 4.3. Hasil  Belajar Siswa Siklus I dan II 

 
4.2.2 Ketuntasan Klasikal Siswa Kelas IV  

Berdasarkan hasil belajar siklus I ketuntasan klasikal sebesar 72%. Dari 25 

siswa kelas IV yang mengikuti tes formatif,  sebanyak 18 siswa dinyatakan tuntas 

belajar. Siswa yang belum tuntas sebanyak 7 siswa  atau (28%), karena belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Ketuntasan  klasikal pada  siklus II  mengalami peningkatan  dibandingkan 

dari hasil siklus I. Ketuntasan klasikal siklus II sebesar 96%, sedangkan 4%, 
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dinyatakan  belum  tuntas  belajar. Peningkatan  ketuntasan  pada  siklus  II 

sebesar 24%. Dari 25 siswa yang mengikuti tes formatif hanya 1 siswa yang 

belum tuntas, karena hasil belajar siswa belum memenuhi KKM yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 60. Rekapitulasi ketuntasan klasikal siswa dapat dibaca 

pada tabel 4.12. 

 
Tabel 4.12. Rekapitulasi Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Kelas IV 

No Ketuntasan Klasikal Tuntas(%) Tidak Tuntas(%) Keterangan 
1. Siklus I 72  28  
2. Siklus II 96 4 Meningkat 

 

Tabel 4.12,  menunjukkan  hasil  ketuntasan belajar klasikal pada siklus I 

sebesar 72%, dan hasil ketuntasan klasikal pada siklus II  sebesar 96%. Hasil 

tersebut  diketahui  ada  peningkatan  hasil  ketuntasan  klasikal  dari  siklus  I  ke 

siklus II sebesar 24%. Kenaikan hasil ketuntasan klasikal dapat dibaca pada 

diagram 4.4. 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.4. Hasil Ketuntasan Belajar Klasikal 

 
4.2.3 Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil    observasi   atau    pengamatan   dalam   penelitian    ini    mengalami  
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peningkatan. Pada siklus I rata-rata nilai aktivitas siswa sebesar 74,58, kemudian 

pada siklus II menjadi 84,83. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II 

meningkat sebanyak 10,25. Rekapitulasi hasil aktivitas siswa kelas IV dapat 

dibaca pada tabel 4.13.  

 
Tabel 4.13. Rekapitulasi Aktivitas Siswa Kelas IV 

No Aktivitas Belajar Rata-Rata Keterangan 
1. Siklus I 74,58  
2. Siklus II 84,83 Meningkat 

 

4.2.4 Hasil Penilaian Performansi Guru 

Hasil  observasi performansi  guru  juga  mengalami  peningkatan. Nilai 

rata-rata performansi guru siklus I  dan siklus II sudah memenuhi indikator, yaitu 

di atas 71, dengan kategori B.  Rekapitulasi performansi guru dalam mengajar 

dapat dibaca pada tabel 4.14.  

 
Tabel 4.14. Rekapitulasi Performansi Guru  

No Performansi Guru Rata-Rata Keterangan 
1. Siklus I 78,55  
2. Siklus II 88,52 Meningkat 

 

Tabel 4.14, menunjukkan hasil performansi guru pada siklus I sebesar 

78,55, dan hasil performansi guru pada siklus II sebesar 88,52. Hasil tersebut 

dapat diketahui ada peningkatan hasil performansi guru dari siklus I ke siklus II 

sebesar 9,97. Kenaikan hasil performansi guru dalam proses pembelajaran dapat 

dibaca pada diagram 4.5. 
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Diagram 4.5. Peningkatan Nilai Rata-rata Performansi Guru  

 
4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti, dalam pembelajaran 

menulis deskripsi menggunakan media gambar, dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sembawa Kabupaten Banjarnegara. 

Peningkatan hasil belajar siswa ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata 

hasil belajar siswa pada setiap siklus. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 62,68, dengan ketuntasan belajar klasikal 72%. Pada siklus II nilai 

rata-rata meningkat menjadi 73,24, dengan ketuntasan belajar klasikal 96%. 

Peningkatan hasil belajar pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu nilai rata-rata siswa diatas 60 (KKM), dengan ketuntasan belajar sudah 

diatas 75%. 

Peningkatan juga terjadi pada aktivitas belajar siswa, pada siklus I rata-rata 

aktivitas siswa sebesar 74,58%, dengan kategori aktif. Pada siklus II aktivitas 

siswa meningkat menjadi 84,83%, dengan kategori sangat aktif. Aktivitas belajar 

siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu keaktifan belajar siswa secara 

klasikal sudah diatas 70%, dengan kategori aktif. 
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Selain peningkatan hasil dan aktivitas belajar siswa, performansi guru juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai akhir performansi guru mencapai 

78,55, meningkat menjadi 88,52 pada siklus II. Hasil observasi performansi guru 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu nilai akhir performansi guru sudah 

diatas 71, dengan kategori B. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraiakan, dapat dikatakan tujuan 

panelitian tercapai yaitu, kualitas pembelajaran menulis deskripsi pada kelas IV 

SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara, dengan menggunakan media 

gambar meningkat. Peningkatan kualitas pembelajaran menulis deskripsi meliputi 

peningkatan aktivitas, hasil belajar siswa, dan performansi guru. Hal ini terbukti 

dapat mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar siswa pada materi menulis 

deskripsi. Permasalahan tersebut teratasi, karena penggunaan media gambar dapat 

membantu siswa dalam menuangkan ide-ide dan gagasan, sehingga siswa dapat 

menulis gambaran apa yang terjadi berdasarkan media gambar. Media gambar 

juga  membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Aktivitas belajar siswa yang meningkat akan membawa perngaruh  

terhadap hasil belajar siswa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten 

Banjarnegara. 

 
4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan   hasil    penelitian  yang   telah   laksanakan,  maka   membawa 
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implikasi hasil pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan media 

gambar. Implikasi hasil pembelajaran menulis deskripsi menggunakan media 

gambar adalah: 

 
4.4.1  Bagi Siswa 

Penggunaan media gambar dapat membantu siswa menulis deskripsi yang 

lebih baik, menambah wawasan, dan mengurangi kejenuhan siswa pada waktu 

pembelajaran. Penggunaan media gambar membantu siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi. Media gambar menarik perhatian siswa terhadap materi ajar 

yang disajikan. Media gambar memotivasi keaktifan siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi. Kejadian dalam gambar membantu siswa untuk membuat 

tulisan tentang kejadian tersebut. Media gambar melatih daya pikir dan 

kemampuan siswa dalam menganalisa gambar. Media gambar juga mampu 

merangsang ide siswa dalam mengkaitkan suatu kejadian untuk membentuk 

sebuah cerita. 

 
4.4.2 Bagi Guru 

Penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi di SD 

Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara, memberikan masukan pada guru 

untuk menggunakan media pembelajaran yang tepat dan variatif, sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna. Penggunaan media gambar dalam pembelajaran 

juga memberikan masukan pada guru untuk menciptakan pembelajaran yang 

menarik. Pembelajaran yang menarik akan membangkitkan motivasi belajar siswa 

serta mengatasi kejenuhan. Media gambar merupakan media yang tidak terlalu 
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sulit dalam pembuatannya. Guru dapat dengan mudah membuat serta 

menggunakan media gambar dalam pembelajaran.  

 
4.4.3 Bagi Sekolah 

Penggunaan  media  gambar   pada  keterampilan   menulis  deskripsi  dapat  

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas akademik SD 

Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Bab penutup merupakan bagian terakhir dalam pembuatan skripsi. Bagian 

penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi pemaparan kesimpulan 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti. Saran merupakan tindak lanjut 

dari simpulan berdasarkan pembahasan hasil penelitian. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

peneliti, peneliti mengambil simpulan bahwa penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran menulis deskripsi di kelas IV SD Negeri 2 

Sembawa Kabupaten Banjarnegara. Simpulan ini berdasarkan peningkatan yang 

terjadi pada hasil belajar, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menguraikan 

simpulan penelitian sebagai berikut. 

 
5.1.1  Hasil Belajar 

Penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi di SD 

Negeri 2 Sembawa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil 

belajar tersebut ditunjukkan dengan peningkatan perolehan nilai rata-rata kelas 

disetiap siklus dan persentase ketuntasan belajar klasikal. Pada siklus I terdapat 18 

siswa yang tuntas belajar dari 25 jumlah siswa. Pada siklus II terdapat 24 siswa 
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yang tuntas belajar dari 25 jumlah siswa. Rata-rata hasil belajar pada siklus I 

sebesar 62,68, dan rata-rata hasil belajar pada siklus II sebesar 73,24. Ketuntasan 

belajar klasikal pada siklus I sebesar 72%, dan pada siklus II ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus I sebesar 96%. 

 
5.1.2  Aktivitas Belajar Siswa 

Penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi di kelas 

IV SD Negeri 2 Sembawa dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Peningkatan aktivitas belajar siswa dilihat dari hasil observasi aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. Berdasarkan persentase hasil observasi siklus I rata-

rata aktivitas belajar siswa sebesar 74,58%. Persentase hasil observasi siklus II 

rata-rata aktivitas belajar siswa menunjukkan peningkatan menjadi 84,83%. 

Berdasarkan persentase aktivitas belajar siswa menunjukkan bahwa aktivitas 

belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥ 

75 %.  

 
5.1.3 Performansi Guru 

Penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis deskripsi di kelas 

IV SD Negeri 2 Sembawa Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan 

performansi guru. Nilai performansi guru dapat dilihat dari hasil lembar 

pengamatan yang dilakukan oleh observer terhadap kemampuan guru dalam 

membuat RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Nilai performansi guru pada siklus 

I sebesar 78,55, masuk dalam kategori nilai B. Nilai performansi guru pada siklus 

II menunjukkan peningkatan menjadi 88,52, masuk dalam kategori nilai AB. Nilai 
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performansi guru pada pembelajaran siklus I dan II sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu minimal B atau ≥ 75. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan performansi 

guru dalam proses pembelajaran. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan media gambar untuk 

meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Sembawa Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

 
5.2.1  Bagi Siswa 

Bagi siswa disarankan  aktif mengikuti proses pembelajaran agar tercipta 

suasana kelas yang hidup. Siswa diharapkan sering berlatih menulis agar mudah 

menyelesaikan tugas-tugas tertulis yang diberikan guru khususnya menulis 

deskripsi. 

 
5.2.2  Bagi Guru 

Guru hendaknya menggunakan media gambar dalam membantu proses 

pembelajaran. Guru memilih dan menyiapkan media gambar yang lebih baik dan 

menarik, sehingga siswa lebih senang mengikuti pembelajaran khususnya menulis 

deskripsi. Selain itu, guru hendaknya selalu mengamati keaktifan siswa selama 

mengikuti pelaksanaan pembelajaran. Guru hendaknya aktif memperhatikan 

masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran untuk dipecahkan, agar proses 

pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai. 
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5.2.3  Bagi Pembaca 

Bagi  pembaca  diharapakan  dapat  menggunakan  penelitian  ini  sebagai  

bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan media gambar 

yang lebih inovatif. 

 
5.2.4  Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru agar dapat 

berinovasi dan berkreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, 

dengan menggunakan media gambar guru dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi. 
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Lampiran 1. 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 SEMBAWA 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Nomor Nama  Siswa Jenis Kelamin 
Perempuan (P) Laki-laki (L) 

1. Suprihatini P - 
2. Septian Adi Purnomo - L 
3. Kiki Lustiyani P - 
4. Mahmudi - L 
5. Ayuni Ernawati P - 
6. Ahmad Fadilah Hanafi - L 
7. Fita Agustina P - 
8. Fajri Yatul Muamanah P - 
9. Fika Lestari P - 

10. Latif Nugraha Purwa - L 
11. Qonita Aminatun Zahroh P - 
12. Solehah Arliyansah P - 
13. Salsabbila Azzahra P - 
14. Surono - L 
15. Stiyadi Utama - L 
16. Tusrimah P - 
17. Tika Meilita P - 
18. Bowo Setioko - L 
19. April Surya Mukti - L 
20. Eka Septiani P - 
21. Nislam Budianto - L 
22. Sefianti P - 
23. Septiani P - 
24. Yulianti P - 
25. Aprilia Lisnawati P - 

  

       Sembawa, 28 April 2012 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Guru Kelas IV 

 

 

Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD. 
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 
Lampiran 2. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Sembawa 

Mata Pelajaran :   Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :   IV/2 

Semester :  II (Dua) 

Alokasi Waktu     :  6 x 35 menit 

 
Standar Kompetensi: 

8.  Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

pantun anak. 

 
Kompetensi Dasar: 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar dan tanda baca). 

 
Indikator: 

1. Menentukan tema karangan 

2. Menyusun kerangka karangan 

3. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang padu. 

 
A. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui penjelasan dari guru tentang menulis deskripsi, siswa dapat 

menjelaskan kembali pengertian menulis deskripsi. 

2. Melalui tanyab tentang langkah-langkah menulis deskripsi, siswa dapat 

mendeskripsikan gambar dengan benar. 
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3. Melalui bimbingan guru, siswa dapat menulis deskripsi dengan 

menggunakan media gambar. 

 
Karakter siswa yang diharapkan:  Kesiapan 

Keseriusan 

Keaktifan 

Ketekunan 

 
B. Materi Pembelajaran: 

1. Menulis Deskripsi 

     Menulis deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan atau melukiskan 

suatu kenyataan, yang dilihat dan dirasakan oleh penulis, dengan 

menuangkan ide-ide dan gagasan dalam sebuah tulisan secara terperinci. 

Contoh: 

 
Bentukku bulat. Aku biasa dibuat dari kulit, 

tetapi kadang juga aku terbuat dari plastik. Di 

dalamku ada udara. Aku sering digunakan 

untuk bermain. Aku dikejar dan ditendang 

dengan kaki. Jika bisa masuk kedalam  

gawang para penonton bersorak. Apakah aku? 

Aku adalah bola kaki. 

 
2. Langkah-langkah dalam menulis deskripsi 

a. Menentukan topik tulisan 

b. Menentukan tema 

c. Menyusun kerangka tulisan 

d. Mengembangkan kerangka tulisan 

 
C. Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Pemberian tugas 
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D. Media Pembelajaran: 

1. LCD/Proyektor 

2. Media gambar: 

a. Gambar  bola        b. Bermain Layangan    

 

 

 

 

 

 

 

c. Kerja Bakti Membersihkan Kelas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menjaga Kebersihan sekolah    
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E. Langkah-langkah Pembelajaran: 

Pertemuan 1 (2 x 35 menit)  

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengelola kelas 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Motivasi 

Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi 

1) Guru menanyakan kepada siswa apakah kalian sudah pernah 

membaca sebuah tulisan/karangan? 

2) Apakah dengan membaca tulisan/karangan yang menarik membuat 

kalian tertarik untuk menjadi seorang penulis? 

 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan pengertian menulis deskripsi. 

b. Guru menampilkan gambar dengan mengunakan bantuan 

LCD/Proyektor, kemudian siswa mengamatinya. 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan langkah-langkah dalam menulis deskripsi dengan 

menggunkan media gambar. 

b. Guru dan siswa bertanya jawab tentang langkah-langkah menulis 

deskripsi. 

c. Guru membantu siswa menentukan tema tulisan. 

d. Guru membantu siswa merumuskan pokok-pokok cerita agar siswa 

mudah  mengembangkannya menjadi sebuah tulisan deskripsi. 

e. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa), untuk mengerjakan soal menulis deskripsi. 

f. Guru membimbing setiap kelompok dalam mengembangkan kerangka 

tulisan dalam menulis deskripsi. 
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g. Guru meminta setiap perwakilan kelompok membacakan hasil menulis 

deskripsi di depan kelas.  

h. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang berani maju 

membacakan hasil menulis deskripsi  di depan kelas. 

i. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas kelompok menulis deskripsi. 

Konfirmasi 

a. Guru melaksakan refleksi pembelajaran dengan tanya jawab tentang 

hal-hal yang belum diketahui siswa. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab memperbaiki pemahaman siswa 

dan memberikan penguatan. 

 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran 

b. Guru menutup pelajaran 

 
Pertemuan 1I (2 x 35 menit)  

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengelola kelas 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Motivasi 

Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi 

Pada pertemuan I, kalian sudah mengerjakan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) tentang menulis deskripsi dan langkah-langkahnya. Apakah 

kalian bisa menyebutkan satu persatu langkah-langkah menulis 

deskripsi. 

 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan langkah-langkah dalam menulis deskripsi dengan 

menggunkan media gambar. 
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b. Guru menampilkan gambar dengan mengunakan bantuan 

LCD/Proyektor, kemudian siswa mengamatinya 

Elaborasi 

a. Guru dan siswa bertanya jawab tentang langkah-langkah menulis 

deskripsi. 

b. Guru membantu siswa menentukan tema tulisan. 

c. Guru membantu siswa merumuskan pokok-pokok cerita agar siswa 

mudah  mengembangkannya menjadi sebuah tulisan deskripsi. 

d. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa), untuk mengerjakan soal menulis deskripsi. 

e. Guru membimbing setiap kelompok dalam mengembangkan kerangka 

tulisan dalam menulis deskripsi. 

f. Guru meminta setiap perwakilan kelompok membacakan hasil menulis 

deskripsi di depan kelas.  

g. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang berani maju 

membacakan hasil menulis deskripsi  di depan kelas. 

h. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas kelompok menulis deskripsi. 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab memperbaiki pemahaman siswa 

dan memberikan penguatan. 

 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran 

b. Guru menutup pelajaran 

 
Pertemuan II1 (2 x 35 menit)  

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengelola kelas 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Motivasi 
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Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi 

Pada pertemuan ke II, kalian sudah mengetahui langkah-langkah dalam 

menulis deskripsi. Apakah menulis deskripsi dengan media gambar 

lebih mudah? 

 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

Guru menjelaskan langkah-langkah dalam menulis deskripsi dengan 

menggunakan media gambar. 

Elaborasi 

a. Guru menampilkan gambar dengan mengunakan bantuan 

LCD/Proyektor, kemudian siswa mengamatinya. 

b. Guru membantu siswa menentukan tema tulisan. 

c. Guru membantu siswa merumuskan pokok-pokok cerita agar siswa 

mudah  mengembangkannya menjadi sebuah tulisan deskripsi. 

d. Guru menugaskan siswa menulis deskripsi dengan media gambar yang 

sudah ditempel di papan tulis. 

e. Guru membimbing setiap siswa dalam mengembangkan kerangka 

tulisan dalam menulis deskripsi. 

f. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil menulis deskripsi di 

depan kelas. 

g. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang berani maju 

membacakan hasil menulis deskripsi  di depan kelas. 

h. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas menulis deskripsi. 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab memperbaiki pemahaman siswa 

dan memberikan penguatan. 

 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran 
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b. Guru menutup pelajaran 

c. Tindak Lanjut: Siklus I melalui III pertemuan yang sudah dilaksanakan 

oleh peneliti, namun hasil pembelajaran belum maksimal. Maka 

dilanjutkan pada siklus II. 

 
F. Alat dan Sumber Belajar: 

1. Rusyanti. 2004. Cermat Bahasa Indonesia Kelas 4 Sekolah Dasar dan 

Madrasah Ibtidaiyah. Surakarta: Mediatama. 

2. Kasman Darmadi, dkk. 2008. Bahasa Indonesia Untuk SD dan MI Kelas 

IV. Pusat Pembukuan: Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Silabus kelas IV semester 2 

 
G. Penilaian  

1.  Prosedur Penilaian  : Penilaian proses dan hasil 

2.  Jenis Penilaian  : Tes tertulis 

3.  Bentuk Tes   : Esai 

4.  Alat Penilaian  : a. Soal LKS 

  b. Soal Evaluasi 

  c. Pedoman Penilaian 

  d. Lembar Pengamatan 

  e. Lembar Analisis Nilai 
 

    Sembawa,                 2012 
 
Pengamat Praktikan 
 
 
 
Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.      Tulus Prasetya Heru Priyantoko            
NRTIN 400 21 890        NIM 1402408036 
 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 2 Sembawa 

 
 
 

Susarno, S.Pd.SD. 
NIP 19610926 198304 1 001 
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Lampiran 3. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus I 

Pertemuan I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/II 

Kelompok :  ….. 

1. …............    3. ................. 
2. …….........    4. ................. 

 
Amati gambar dibawah ini dan deskripsikan gambar tersebut! 

 

Bermain Bola 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus I 

Pertemuan II 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/II 

Kelompok :  ….. 

1. …........   3. ............. 
 

2. …….....   4. ............. 
 

Amati gambar dibawah ini dan deskripsikan gambar tersebut! 

 

Kerja Bakti Membersihkan Kelas 
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Lampiran 4. 

Tes Formatif Siklus I 
 

Petunjuk Khusus: 

1. Kerjakan soal dibawah ini dengan baik dan benar. 

2. Jika ada kesulitan mintalah petunjuk gurumu. 

Petunjuk Umum: 

1. Buatlah tulisan deskripsi dengan tema keindahan alam pada lembar yang 

tersedia dengan ketentuan: 

2. Kembangkan tema keindahan alam menjadi sebuah tulisan deskripsi. 

3. Proses penulisan dimulai dari menyusun kerangka tulisan, dan 

mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan deskripsi yang utuh. 

4. Tulislah dengan menggunakan ejaan dan tanda bahasa serta bahasa yang baik 

dan benar. 

Menjaga Kebersihan sekolah 
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Lampiran 5. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Sembawa 

Mata Pelajaran :   Bahasa Indonesia 

Kelas  :   IV 

Semester :  II (Dua) 

Alokasi Waktu     :  6 x 35 menit 

 
Standar Kompetensi: 

8.  Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

pantun anak. 

 
Kompetensi Dasar: 

8.1  Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besardan tanda baca). 

 
Indikator: 

1. Menentukan tema karangan. 

2. Menyusun kerangka karangan. 

3. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang padu. 

 
A. Tujuan Pembelajaran :  

1. Melalui penjelasan dari guru tentang menulis deskripsi, siswa dapat 

menjelaskan kembalipengertian menulis deskripsi. 

2. Melalui tanya jawab tentang langkah-langkah menulis deskripsi, siswa 

dapat mendeskripsikan gambar dengan benar. 
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3. Melalui bimbingan guru, siswa dapat menulis deskripsi dengan 

menggunakan media gambar. 

 
Karakter siswa yang diharapkan:  Kesiapan 

Keseriusan 

Keaktifan 

Ketekunan 

 
B. Materi Pembelajaran: 

1. Menulis Deskripsi 

Menulis deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan atau melukiskan 

suatu kenyataan, yang dilihat dan dirasakan oleh penulis, dengan 

menuangkan ide-ide dan gagasan dalam sebuah tulisan secara terperinci. 

Contoh: 

Aku berbadan besar. Aku mempunyai 

empat kaki. Telingaku lebar, hidungku 

panjang. Kalau aku sudah besar aku 

mempunyai gading. Makananku adalah 

tumbuh-tumbuhan atau rumput. Biasanya 

aku juga ikut dalam pertunjukan sirkus. 

Siapakah aku? Aku adalah gajah. 

 

2. Langkah-langkah dalam menulis deskripsi 

a. Menentukan topik tulisan 

b. Menentukan tema 

c. Menyusun kerangka tulisan 

d. Mengembangkan kerangka tulisan 

 
C. Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Pemberian tugas 
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D. Media Pembelajaran: 

1. LCD/Proyektor 

2. Media gambar: 

a. Gambar  Gajah    b. Wisata ke Kebun Binatang 

 

 

 

 

 

 

 

c. Menanam Padi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Pemandangan Alam 
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E. Langkah-langkah Pembelajaran: 

Pertemuan 1 (2 x 35 menit)  

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengelola kelas 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Motivasi 

Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi 

1) Pada siklus I Kalian sudah menulis deskripsi dengan media gambar. 

Apa yang kalian rasakan, apakah media gambar yang digunakan 

cukup menarik? 

2) Apakah kalian lebih mudah dalam menentukan tema tulisan menulis 

deskripsi dengan media gambar? 

 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

c. Guru menjelaskan pengertian menulis deskripsi. 

d. Guru menampilkan gambar dengan mengunakan LCD/Proyektor, 

kemudian siswa mengamatinya. 

Elaborasi 

a. Guru membantu siswa menentukan tema tulisan. 

b. Guru dan siswa bertanya jawab tentang langkah-langkah menulis 

deskripsi. 

c. Guru membantu siswa merumuskan pokok-pokok cerita agar siswa 

mudah  mengembangkannya menjadi sebuah tulisan deskripsi. 

d. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa), untuk mengerjakan soal menulis deskripsi. 

e. Guru membimbing setiap kelompok dalam mengembangkan kerangka 

tulisan dalam menulis deskripsi. 
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f. Guru meminta setiap perwakilan kelompok membacakan hasil menulis 

deskripsi di depan kelas.  

g. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang berani maju 

membacakan hasil menulis deskripsi  di depan kelas. 

h. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas kelompok menulis deskripsi. 

Konfirmasi 

a. Guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan tanya jawab tentang 

hal-hal yang belum diketahui siswa. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab memperbaiki pemahaman siswa 

dan memberikan penguatan. 

 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran 

b. Guru menutup pelajaran 

 
Pertemuan 1I (2 x 35 menit)  

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengelola kelas 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Motivasi 

Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi 

Apakah menulis deskripsi dengan mengggunakan media gambar lebih 

mudah?  

 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru dan siswa bertanya jawab tentang langkah-langkah menulis 

deskripsi 

b. Guru menampilkan gambar dengan mengunakan LCD/Proyektor, 

kemudian siswa mengamatinya. 
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Elaborasi 

a. Guru membantu siswa menentukan tema tulisan. 

b. Guru membantu siswa merumuskan pokok-pokok cerita agar siswa 

mudah  mengembangkannya menjadi sebuah tulisan deskripsi. 

c. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa), untuk mengerjakan soal menulis deskripsi. 

d. Guru membimbing setiap kelompok dalam mengembangkan kerangka 

tulisan dalam menulis deskripsi. 

e. Guru meminta setiap perwakilan kelompok membacakan hasil menulis 

deskripsi di depan kelas.  

f. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang berani maju 

membacakan hasil menulis deskripsi  di depan kelas. 

g. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas kelompok menulis deskripsi. 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab memperbaiki pemahaman siswa 

dan memberikan penguatan. 

 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran 

b. Guru menutup pelajaran 

 
Pertemuan II1 (2 x 35 menit)  

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengelola kelas 

b. Berdoa 

c. Presensi 

d. Motivasi 

Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

e. Apersepsi 

Apakah dengan menggunakan media gambar memudahkan kalian 

dalam menulis deskripsi? 
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2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

Guru menjelaskan langkah-langkah dalam menulis deskripsi dengan 

menggunakan media gambar. 

Elaborasi 

a. Guru menampilkan gambar dengan mengunakan LCD/Proyektor, 

kemudian siswa mengamatinya. 

b. Guru membantu siswa menentukan tema tulisan. 

c. Guru membantu siswa merumuskan pokok-pokok cerita agar siswa 

mudah  mengembangkannya menjadi sebuah tulisan deskripsi. 

d. Guru menugaskan siswa menulis deskripsi dengan media gambar yang 

sudah ditempel di papan tulis. 

e. Guru membimbing setiap siswa dalam mengembangkan kerangka 

tulisan dalam menulis deskripsi. 

f. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil menulis deskripsi di 

depan kelas. 

g. Gurumemberikan penguatan kepada siswa yang berani maju 

membacakan hasil menulis deskripsi  di depan kelas. 

h. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas menulis deskripsi. 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab memperbaiki pemahaman siswa 

dan memberikan penguatan. 

 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran 

b. Guru menutup pelajaran 

c. Tindak Lanjut: Siklus II melalui III pertemuan yang sudah dilaksanakan 

oleh peneliti, namun hasil pembelajaran belum maksimal, maka akan 

dilanjutkan pada siklus III. 
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1. Rusyanti. 2004. Cermat Bahasa Indonesia Kelas 4 Sekolah Dasar dan  
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4.  Alat Penilaian  : a. Soal LKS 
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Lampiran 6. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus II 

Pertemuan I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/II 

Kelompok :  ….. 

3. ….............   3. …………… 
 

4. …….........   4. …………… 
 
 

Amati gambar dibawah ini dan deskripsikan gambar tersebut! 

 

Berwisata ke Kebun Binatang 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus II 

Pertemuan II 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/II 

Kelompok :  ….. 

1. …........   3. ............. 
 
2. …….....   4. ............. 

 
Amati gambar dibawah ini dan deskripsikan gambar tersebut! 

 

Menanam Padi 
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Lampiran 7. 

Tes Formatif Siklus I 

 

Petunjuk Khusus: 

1. Kerjakan soal dibawah ini dengan baik dan benar. 

2. Jika ada kesulitan mintalah petunjuk gurumu. 

Petunjuk Umum: 

1. Buatlah tulisan deskripsi dengan tema keindahan alam pada lembar yang 

tersedia dengan ketentuan: 

2. Kembangkan tema keindahan alam menjadi sebuah tulisan deskripsi. 

3. Proses penulisan dimulai dari menyusun kerangka tulisan, dan 

mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan deskripsi yang utuh. 

4. Tulislah dengan menggunakan ejaan dan tanda baca serta bahasa yang baik dan 

benar. 

Keindahan Alam 
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Lampiran 8. 

Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

No Aspek Penilaian Skor Maksimal 
1. Pendeskripsian 

a. Keterlibatan aspek panca indra 
b. Imajinasi 
c. Kesan hidup 
d. Menunjukkan objek yang ditulis 

 
15 
20 
15 
15 

2. Organisasi isi 
a. Kesesuaian judul dengan isi 
b. Kohesi dan koherensi 
c. Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 

 
4 
4 
15 

3. Penggunaan Bahasa dan EYD 
a. Pemilihan kata 
b. Ejaaan dan tanda baca 
c. Kerapian tulisan 

 
4 
4 
4 

Jumlah 100 
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Lampiran 9. 

Deskriptor Aspek Penilaian Menulis Deskripsi 

 
Untuk menilai hasil tulisan siswa perlu memperhatikan kreteria penilaian 

menulis deskripsi, yaitu: 

1. Pendeskripsian 

Pada aspek pendeskripsian yang akan dinilai  yaitu keterlibatan aspek panca 

indra, imajinasi, kesan hidup, dan menunjukkan objek yang ditulis. Urain 

selengkapnya sebagai berikut: 

(a)  Keterlibatan aspek panca indra, hasil tulisan dapat disarakan oleh 

beberapa indra, sehingga dapat merasakan keadaan yang terjadi. Kriteria 

penilaiannya yaitu: (1) melibatkan tiga indra  (indra  penglihatan, indra  

pendengaran  dan  indra perasaan) = 1-15; (2) melibatkan dua indra 

(indra penglihatan dan perasaan) = 6-10; (3) melibatkan satu indra (indra 

penglihatan) =1-5; dan (4) tidak melibatkan indra (tidak melibatkan indra 

dalam tulisan) = 0. 

(b)   Imajinasi merupakan daya pikir untuk membayangkan (dl angan-angan) 

atau menciptakan gambar (lukisan, karangan, dsb) kejadian berdasarkan 

kenyataan atau pengalaman seseorang. Kriteria penilaiannya yaitu: (1) 

kualitas pengolahan idenya sangat baik (dapat mengolah ide dengan 

sangat baik, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan 

merasakan hal-hal yang ditulis) = 16-20; (2) kualitas pengolahan idenya 

baik (dapat mengolah ide dengan sangat baik sehingga pembaca melihat 

dan merasakan hal-hal yang ditulis) = 11-15; (3) kualitas pengolahan 
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idenya cukup (dapat mengolah ide sehingga pembaca seolah-olah melihat 

hal yang ditulis) = 6-10; dan (4) kualitas pengolahan idenya kurang 

(pengolahan idenya kurang sehingga  hanya  menceritakan  objek  tetapi  

tidak  menunjukkan apa-apa) = 1-5. 

(c)   Kesan hidup, hasil tulisan sesuai dengan kenyataan pada gambar, agar 

dapat memunculkan kesan hidup. Kriteria penilaiannya yaitu: (1) 

melukiskan objek tulisan secara nyata, kesan hidup objek tulisan benar-

benar terasa (melukiskan objek sesuai dengan keadaannya sehingga 

kesan hidup itu benar-benar terasa) = 12-15; (2) melukiskan objek kurang 

sempurna, kesan hidup objek tulisan cukup terasa (melukiskan objek 

kurang sempurna sehingga kesan hidup objek tulisan cukup terasa) = 8-

11; (3) melukiskan objek tidak keseluruhan, kesan hidup objek tulisan 

kurang terasa (melukiskan sebagian keadaan objek sehingga kesan hidup 

objek  tulisan kurang terasa) = 4-7; dan (4) melukiskan objek tulisan 

tidak secara lugas, kesan hidup objek tidak terasa) = 0-3. 

(d)   Menunjukkan objek yang ditulis, kriteria penilaiannya yaitu: (1) 

menunjukkan objek  secara  keseluruhan  (menunjukkan letak, situasi, 

kondisi dan perasaan objek) = 12-15; (2) menunjukkan letak, situasi, dan 

kondisi objek = 8-11; (3) menunjukkan letak dan situasi objek = 4-7; dan 

(4) menunjukkan letak objek = 0-3. 

 
2. Organisasi isi 

Pada  aspek  organisasi  isi yang  akan dinilai  yaitu kesesuaian judul dengan  
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isi, kohesi dan koherensi, dan memusatkan uraian pada objek yang ditulis. Urain 

selengkapnya sebagai berikut: 

(a)   Kesesuaian judul dengan isi, kriteria penilaiannya yaitu: (1) sesuai (isi 

karangan dengan judul sesuai) = 4; (2) cukup sesuai (isi karangan dengan 

judul tidak jauh menyimpang) = 3; (3) kurang sesuai (isi karangan 

dengan judul kurang sesuai) = 2; dan (4) tidak  sesuai (isi karangan 

dengan judul tidak sesuai) = 1. 

(b)   Kohesi dan koherensi merupakan keterikatan atau keterpaduan serta 

tersusunnya antar struktur wacana. Tersusunnya uraian atau pandangan 

sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan  yang lain. Kriteria 

penilaiannya yaitu: (1) jelas (keterpaduan isi antar kalimat dalam 

karangan jelas = 4; (2) cukup jelas (keterpaduan isi antar kalimat cukup 

jelas) = 3; (3) kurang jelas (keterpaduan isi antar kalimat kurang jelas) = 

2; dan (4) tidak jelas (keterpaduan  isi  antar  kalimat tidak jelas) = 1. 

(c)   Memusatkan uraian pada objek yang ditulis, kriteria penilaiannya yaitu: 

(1) uraian terpusat pada objek yang ditulis (memusatkan uraian pada hal-

hal yang berhubungan dengan objek tulisan) = 12-15; (2) sedikit 

melibatkan objek lain (sedikit  melibatkan  objek yang tidak berkaitan  

dengan objek yang ditulis) = 8-11; (3) setengah tulisan melibatkan objek 

yang alain (dalam tulisan melibatkan objek lain yang tidak berhubungan 

dengan objek yang ditulis)= 4-7; dan (4) uraian terpusat pada objek yang 

lain (uraian terpusat pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan objek 

tulisan) = 0-3. 
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3. Penggunaan bahasa dan EYD 

Pada aspek penggunaan bahasa dan EYD yang akan dinilai  yaitu pemilihan 

kata, ejaan dan tanda baca, kerapian tulisan. Urain selengkapnya sebagai berikut: 

(a)   Pemilihan kata, kriteria penilaiannya yaitu: (1) sesuai (pilihan kata sesuai 

dengan situasi yang diceritakan) = 4; (2) cukup  sesuai (pilihan kata 

cukup  sesuai  dengan situasi yang diceritakan) = 3; (3) kurang sesuai 

(pilihan kata kurang sesuai dengan  situasi yang diceritakan) = 2; dan (4) 

tidak sesuai (pilihan  kata  tidak  sesuai  dengan  situasi  yang 

diceritakan) = 1. 

(b)   Ejaan dan tanda baca, kriteria penilaiannya yaitu: (1) sangat sempurna 

(jumlah kesalahan antara 1-5) = 4; (2) sedikit kesalahan (jumlah 

kesalahan antara  6 - 10) = 3;  (3)  banyak  kesalahan  (jumlah kesalahan 

antara 11-15) = 2; dan (4) salah  semua (semua  penggunaan  ejaan  dan  

tanda baca  salah) =  1. 

(c)   Kerapian tulisan,  kriteria penilaiannya yaitu: (1) jelas terbaca dan bersih 

(tulisan jelas dan tidak ada coretan) = 4; (2) terbaca dan cukup bersih 

(tulisan terbaca dan ada coretan 1-3) = 3; (3) terbaca dan tidak bersih 

(tulisan bersih dan tidak ada coretan 4-6) = 2; dan (4) tidak terbaca dan 

tidak bersih (tulisan sulit dibaca dan ada coretan lebih dari 6) = 1. 
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Lampiran 10. 

Kategori Penilaian Menulis Deskripsi 

No. Kategori Skor 

1. Sangat baik 83 - 100 

2. Baik 72 – 82 

3. Cukup 61 – 71 

4. Kurang 0 – 60 
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Lampiran 11. 

Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

 Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 

        

        

        

        

        

 

Keterangan: 

1. Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan kegiatan menulis deskripsi. 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan  menulis deskripsi. 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 

DESKRIPTOR  AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa hadir  lebih dari 10 menit setelah tanda masuk,  tidak memberi 

salam dan tidak membawa alat pembelajaran. 

b. Siswa hadir  5 menit setelah tanda masuk, memberi salam ketika masuk 

tetapi tidak membawa alat  pembelajaran.  

c. Siswa hadir tepat waktu, siswa menjawab/memberi salam dam 

mempersiapkan alat pembelajaran. 

d. Siswa datang tepat waktu, memberi/menjawab salam dengan sopan dan 

sikap duduk yang rapi dan  mempersiapkan alat pembelajaran yang 

diperlukan. 
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Skor penilaian Keterangan 
1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 

 

2. Keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan 

melaksanakan kegiatan menulis deskripsi. 

a. Siswa tidak serius mendengar penjelasan dari guru dan ketika melakukan 

kegiatan menulis deskripsi. 

b. Siswa serius ketika mendengar penjelasan dari guru ketika di kelas dan 

tidak serius ketika melakukan menulis deskripsi. 

c. Siswa serius mendengar penjelasan dari guru dan serius ketika melakukan 

kegiatan menulis deskripsi. 

d. Siswa serius mendengar penjelasan dari guru dengan sikap duduk sopan 

dan tertib melakukan menulis deskripsi. 

 
Skor penilaian Keterangan 

1 Jika deskriptor  nomor satu tampak 
2 Jika deskriptor nomor  dua tampak 
3 Jika deskriptor  nomor tiga tampak 
4 Jika deskriptor nomor  empat tampak 

 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan menulis deskripsi. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Melakukan tugas yang diberikan guru dengan segera. 

2. Siswa tidak bermain/mengganggu teman pada saat menulis deskripsi. 

3. Memperhatikan penjelasan guru di dalam kelas. 

4. Mengajukan pertanyaan sesuai hal-hal yang berkaitan dalam menulis 

deskripsi. 

 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 



157 
 

 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru. 

2. Siswa menyelesaikan tugas sendiri. 

3. Siswa tidak banyak ngobrol dalam menyelesaikan tugas. 

4. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 12. 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke 

yang kompleks, dari yang konkrit ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 
lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, atau 
lengkap dan logis. 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

 

 Indikator :  1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill). 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 
operasional. 
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional 
tetapi tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 
siswa. 
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan 
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran. 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) 

b. Sistematika materi 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

  

Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 
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memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 

 
3 
 
4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan. 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 
Direncanakan penggunaan satu macam media yang 
sesuai dengan tujuan. 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
 
3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 
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Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 

dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multi metode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal, 

i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 
Tiga sampai empat deskriptor tampak 
Lima sampai enam deskriptor tampak 
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
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3 

 
4 

 

secara rinci.  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana 
kegiatan terstruktur dan mandiri 

  

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran. 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 

 
3 
 
4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 
pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak 
proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa. 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang cara memotivasi 

siswa:  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 
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d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

 
 Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah). 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman  
Terdapat pertanyaan penerapan. 
Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran. 

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 

(perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

    Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

 

 Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan atau 

klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

  

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 
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 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi: 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 
dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai 
dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 

 
 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian 
TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 
memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 
termasuk penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 
memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 
termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai 
pencantuman kunci jawaban 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan  Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 13. 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

    
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau c tampak 
Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak. 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru memeriksa 

dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 
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c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental 

siswa untuk mulai belajar. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa (apersepsi). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 
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siswa, perubahan situasi yang dihadapi saat kegiatan 

pembelajaran, dan lingkungan. 

 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan). 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

 
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

Guru tidak menggunakan media  
Guru menggunakan satu media namun tidak sesuai 
dengan materi dan kebutuhan siswa. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan materi 
serta kebutuhan siswa. 
Guru menggunakan lebih dari satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan siswa. 
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Indikator :  2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a.  Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b.  Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c.  Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

 d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b dan c tampak. 
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; atau b, c, dan d 
tampak. 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/atau membentuk 

dampak pengiring. 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan 

tujuan/materi/kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 

waktu dan fasilitas pembelajaran. 
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c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) yang sedang dikelola. 

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat 

secara optimal. 

f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua/tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu. 

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua/tiga deskriptor tampak 
Empat/lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 
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3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

   Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha 
guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan mudah 
dipahami siswa. 

 

 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 
 

 
3 
 
 
4 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat 
siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 
pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
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 temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

 Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

 a. Pembicaraan lancar. 

 b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

 c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

 d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru melakukan 

hal-hal berikut: 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 
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d. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 
ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 
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a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan/negatif. *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara 

guru dengan siswa. *) 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

*)  Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d 

tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian 

terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif 

berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, 

sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 

yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 

salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi 

nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila 

keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai 

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak 

diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

 
  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 
sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan.  

 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai 

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator  ini  mengacu  kepada  sikap dan tindakan guru dalam 
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 menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap  

siswa. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Indikator :  5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Penjelasan :  Materi pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi 4 aspek, yaitu: 

a. Kebahasaan 

b. Pemahaman 

c. Penggunaan, dan 

d. Apresiasi sastra 

 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan kemunculan penguasaan guru 

dalam keempat aspek di atas. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator    : 5.2   Memberikan latihan keterampilan berbahasa. 

Penjelasan : Latihan keterampilan berbahasa diberikan dengan tujuan agar 

siswa mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya 

dengan bahasa yang benar secara lisan dan tulisan. 

Latihan berbahasa dianggap efektif bila dilakukan terpadu 

antara keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan 

menulis. Setiap siswa memperoleh kesempatan sesuai dengan 

tujuan. 

 
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Siswa mendapat keterampilan berbahasa, tetapi tidak 
terpadu 
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2 
 
3 
 
4 

 

Sebagian kecil siswa mendapat latihan secara terpadu 
sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar siswa mendapat latihan secara terpadu 
sesuai dengan tujuan. 
Hampir semua siswa mendapatkan latihan secara 
terpadu sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator  : 5.3 Memberikan latihan keterampilan menulis deskripsi. 

 Penjelasan : Latihan keterampilan menulis deskripsi diberikan dengan 

tujuan agar siswa mampu mengembangkan ide-ide dan 

gagasan dalam menulis deskripsi. 

     Latihan menulis deskripsi dianggap efektif bila 

dilaksanakan secara terpadu dengan keterampilan berbahasa 

dan kaidah-kaidah bahasa. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk latihan menulis deskripsi. 

b. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk  bertanya dan/ atau 

pemberian tugas. 

c. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk mengembangkan 

ide-ide dan gagasan.  

d. Guru memberi kesempatan berlatih untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 5.4 Mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

dan bernalar. 

 Penjelasan :  Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai berbagai fungsi, 

antara lain untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 
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dan bernalar. Oleh karena itu, guru seyogianya menyediakan 

kesempatan berlatih sehingga kedua kemampuan tersebut 

terbentuk dan berkembang. Bentuk latihan dapat berupa Tanya 

jawab, dialog, bermain peran, bercerita, atau bermain drama. 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
3 
 
4 
 

Ada kesempatan bagi siswa untuk berlatih 
komunikasi. 
Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar. 
Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar 
dan sistematis. 
Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar, 
sistematis, dan sesuai dengan konteks (lawan bicara, 
topik, situasi, dan lain-lain). 

 

 Indikator : 5.5 Memupuk kegemaran membaca 

 Penjelasan : Kegemaran membaca merupakan salah  satu kunci keberhasilan 

seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia haruslah 

memungkinkan tumbuhnya kegemaran membaca. 

Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru untuk 

mengelola berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan 

kegemaran membaca. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Menganjurkan siswa untuk membaca buku. 

b. Menceritakan satu kejadian yang dibaca guru dari berbagai sumber 

(misalnya buku, Koran, majalah) sebagai titik tolak pembelajaran. 

c. Meminta siswa menceritakan peristiwa yang pernah dibacanya. 

d. Memberikan tugas membaca secara berkesinambungan. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
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3 
4 

Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

 
Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Tidak melakukan penilaian selama proses 
pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas 
kepada siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 
ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 
ditunjukkan siswa. 

 

Indikator :  6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan   

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

 
   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
3 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7.   Kesan umum kinerja guru/calon guru 

Indikator  : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu  kepada tingkat keberhasilan  guru dalam  
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mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

 d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator       : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

 c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah 

atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 
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Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

 
Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 
 
2 
3 
 
4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 
memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 
kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

     

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

  
Indikator  : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 14. 

Hasil Tulisan Deskripsi Siswa Siklus I 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :  Fajri Yatul M. 
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Lampiran 15. 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Nama Siswa Nilai Keterangan KKM 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Suprihatini 62 √  
2. Septian Adi Purnomo 52  √ 
3. Kiki Lustiyani 65 √  
4. Mahmudi 52  √ 
5. Ayuni Ernawati 64 √  
6. Ahmad Fadilah Hanafi 52  √ 
7. Fita Agustina 67 √ 
8. Fajri Yatul Muamanah 72 √  
9. Fika Lestari 62 √  
10. Latif Nugraha Purwa 76 √  
11. Qonita Aminatun Z 66 √  
12. Solehah Arliyansah 64 √  
13. Salsabbila Azzahra 70 √  
14. Surono 52  √ 
15. Stiyadi Utama 56  √ 
16. Tusrimah 62 √  
17. Tika Meilita 64 √  
18. Bowo Setioko 55  √ 
19. April Surya Mukti 57  √ 
20. Eka Septiani 70 √  
21. Nislam Budianto 62 √  
22. Sefianti 70 √  
23. Septiani 65 √  
24. Yulianti 66 √  
25. Aprilia Lisnawati 64 √  

Jumlah 1567 
Rata-rata 62,68 
Nilai Tertinggi 76 
Nilai Terendah 52 
Siswa yang tuntas 18 
Persentase siswa yang tuntas (%) 72% 
Siswa yang tidak tuntas 7 
Persentase siswa yang tidak tuntas (%) 28% 
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Lampiran  16. 

Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus I  

Pertemuan I 

 

 
No Nama Aspek yang dinilai  

Jumlah Nilai 1 2 3 4 
1. Suprihatini 3 3 3 3 12 75 
2. Septian Adi Purnomo 3 2 2 2 9 56,25 
3. Kiki Lustiyani 3 2 2 3 10 62,5 
4. Mahmudi 3 2 2 2 9 56,25 
5. Ayuni Ernawati 4 2 3 3 12 75 
6. Ahmad Fadilah Hanafi 3 2 2 2 9 56,25 
7. Fita Agustina 4 3 2 3 12 75 
8. Fajri Yatul Muamanah 4 3 4 3 14 87,5 
9. Fika Lestari 3 3 3 3 12 75 
10. Latif Nugraha Purwa 3 3 3 3 12 75 
11. Qonita Aminatun Zahroh 4 3 4 3 14 87,5 
12. Solehah Arliyansah 3 2 2 3 10 62,5 
13. Salsabbila Azzahra 4 3 4 3 14 87,5 
14. Surono 3 2 2 2 9 56,25 
15. Stiyadi Utama 3 2 2 3 10 62,5 
16. Tusrimah 4 2 2 3 11 68,75 
17. Tika Meilita 3 2 3 3 11 68,75 
18. Bowo Setioko 3 2 3 2 10 62,5 
19. April Surya Mukti 3 2 2 2 9 56,25 
20. Eka Septiani 4 3 2 3 12 75 
21. Nislam Budianto 3 2 3 2 10 62,5 
22. Sefianti 3 3 3 2 11 68,75 
23. Septiani 4 3 3 3 13 81,25 
24. Yulianti 4 3 2 3 12 75 
25. Aprilia Lisnawati 3 3 3 3 12 75 
Jumlah 84 62 66 67 279 1743,75 
Rata-rata 3,36 2,48 2,64 2,68 11,16 69,75 
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Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Pertemuan II 
 

 
No Nama Aspek yang dinilai  

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

1. Suprihatini 3 3 3 3 12 75 
2. Septian Adi Purnomo 3 2 2 3 10 62,5 
3. Kiki Lustiyani 3 3 3 3 12 75 
4. Mahmudi 3 3 2 2 10 62,5 
5. Ayuni Ernawati 4 3 3 3 13 81,25 
6. Ahmad Fadilah Hanafi 3 2 2 3 10 62,5 
7. Fita Agustina 4 3 3 3 13 81,25 
8. Fajri Yatul Muamanah 4 3 3 4 15 93,75 
9. Fika Lestari 4 3 3 3 13 81,25 
10. Latif Nugraha Purwa 3 3 4 4 14 87,5 
11. Qonita Aminatun Zahroh 4 4 4 3 15 93,75 
12. Solehah Arliyansah 4 3 2 3 12 75 
13. Salsabbila Azzahra 4 3 4 4 15 93,75 
14. Surono 3 2 2 3 10 62,5 
15. Stiyadi Utama 3 3 2 3 11 68,75 
16. Tusrimah 4 3 2 3 12 75 
17. Tika Meilita 4 2 3 3 12 75 
18. Bowo Setioko 4 2 3 3 12 75 
19. April Surya Mukti 3 2 2 3 10 62,5 
20. Eka Septiani 4 3 3 3 13 81,25 
21. Nislam Budianto 4 2 3 3 12 75 
22. Sefianti 4 3 3 3 13 81,25 
23. Septiani 4 3 4 3 14 87,5 
24. Yulianti 4 3 3 3 13 81,25 
25. Aprilia Lisnawati 4 3 3 3 13 81,25 
Jumlah 91 69 61 77 298 1862,5 
Rata-rata 3,64 2,76 2,44 3,08 11,92 74,5 
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Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Pertemuan III 

 

 
No Nama Aspek yang dinilai  

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

1. Suprihatini 4 3 3 3 13 81.25 
2. Septian Adi Purnomo 3 3 2 3 11 68,75 
3. Kiki Lustiyani 4 3 2 3 12 75 
4. Mahmudi 3 3 2 3 11 68,75 
5. Ayuni Ernawati 4 3 3 3 13 81,25 
6. Ahmad Fadilah Hanafi 3 3 3 2 11 68,75 
7. Fita Agustina 4 3 3 3 13 81,25 
8. Fajri Yatul Muamanah 4 4 3 4 15 93,75 
9. Fika Lestari 4 3 3 4 14 87,5 
10. Latif Nugraha Purwa 4 3 4 4 15 93,75 
11. Qonita Aminatun Zahroh 4 3 4 4 15 93,75 
12. Solehah Arliyansah 4 3 2 3 12 75 
13. Salsabbila Azzahra 4 4 4 3 15 93,75 
14. Surono 3 3 2 3 11 68,75 
15. Stiyadi Utama 3 3 3 3 12 75 
16. Tusrimah 4 3 2 3 12 75 
17. Tika Meilita 4 2 3 3 12 75 
18. Bowo Setioko 3 2 3 3 11 68,75 
19. April Surya Mukti 3 3 3 3 12 75 
20. Eka Septiani 4 3 3 3 13 81,25 
21. Nislam Budianto 3 3 3 3 12 75 
22. Sefianti 4 3 3 3 13 81,25 
23. Septiani 4 3 4 3 14 87,5 
24. Yulianti 4 3 3 3 13 81,25 
25. Aprilia Lisnawati 4 3 3 3 13 81,25 
Jumlah 92 75 73 78 318 1987,5 
Rata-rata 3,68 3 2,92 3,12 12,72 79,5 
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Lampiran 17. 

Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

 
No Nama Aspek yang dinilai  

Jumlah Nilai 1 2 3 4 
1. Suprihatini 3,33 3 3 3 12,33 77,06 
2. Septian Adi Purnomo 3 2,33 2 2,66 9,99 62,43 
3. Kiki Lustiyani 3,33 2,66 2,33 3 11,32 70,75 
4. Mahmudi 3 2,66 2 2,33 9,99 62,43 
5. Ayuni Ernawati 4 3,66 3 3 12,66 79,12 
6. Ahmad Fadilah Hanafi 3 2,33 2,33 2,33 9,99 62,43 
7. Fita Agustina 4 3,33 2,66 3,33 13,32 83,25 
8. Fajri Yatul Muamanah 3,66 3,33 3,33 3,66 13,98 87,37 
9. Fika Lestari 3,66 3 3 3,33 12,99 81,18 
10. Latif Nugraha Purwa 3,33 3 3,66   3,66 13.65 85,31 
11. Qonita Aminatun Zahroh 4 3,33 4 3,33 14,66 91,62 
12. Solehah Arliyansah 3,66 2,66 2 3 11,32 70,75 
13. Salsabbila Azzahra 4 3,33 4 3,33 14,66 91,62 
14. Surono 3 2,33 2 2,66 9,99 62,43 
15. Stiyadi Utama 3 2,66 2,33 3 10,99 68,68 
16. Tusrimah 4 2,66 2, 3 11,66 72,87 
17. Tika Meilita 3,66 2 3 3 11,66 72,87 
18. Bowo Setioko 3,33 2 3 2,66 10,66 66,62 
19. April Surya Mukti 3 2,33 2,33 2,66 10,32 64,5
20. Eka Septiani 4 3 2,66 3 12,66 79,12 
21. Nislam Budianto 3,33 2,33 3 2,66 11,32 70,75 
22. Sefianti 3,66 3 3 2,66 12,32 77 
23. Septiani 4 3 3,66 3 13,66 85,37 
24. Yulianti 4 3 2,66 3 12,66 79,12 
25. Aprilia Lisnawati 3,66 3 3 3 12,66 79,12 
Jumlah 88,61 68,93 69,95 74,26 301,75 1885,93 
Rata-rata 3,54 2,75 2,79 2,97 12,07 75,43 
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Lampiran 18. 

PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I 

 

1. Nama Guru  :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 

2. Sekolah   :  SD Negeri 2 Sembawa  

3. Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

4. Kelas   :  IV (empat) 

5. Tanggal  :  28 April 

6. Waktu   :  07.30-08.40 WIB 

7.  Observer  :  Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.    

 

Petunjuk 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika 

mengajar. Berilah skor pada semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran    1       2         3        4 

1.1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.2. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran. 

2.1 Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

√

√

√

3,5

√
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2.1 Memilih sumber belajar   

   
Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi 

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

7. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

3,33 

3,2

3

3

√

3,5 

√

√

  √

√

√ 

√

√

√

√

√

√

√
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Keterangan: 1  :  Kurang 

2  :  Cukup 

3  :  Baik 

4  :  Sangat Baik 

  

Nilai perencanaan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Pengamat 
 
 
 
          
 
Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.            
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 
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Lampiran 19. 

PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Pertemuan I 

 

1. Nama Guru          :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 

2. Sekolah          :  SD Negeri 2 Sembawa  

3. Mata Pelajaran    :  Bahasa Indonesia 

4. Kelas          :  IV (empat) 

5. Tanggal          :  28 April 2012 

6. Waktu          :  07.30 – 08.40 WIB 

7. Observer          :  Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.        

 
Petunjuk 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.           1        2         3        4 

1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran,  

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

 

Rata-rata butir 1 = G 

√

2,5

√
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau  

klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 =  H 

 
3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

Pembelajaran 

Rata-rata butir 3 =  I 

√

√

√

3

3 

√

√

√

√

√

√

√

√
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi  

pembelajaran Bahasa Indonesia 

5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan menulis 

 deskripsi. 

5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

 untuk berkomunikasi dan bernalar. 

5.5 Memupuk kegemaran membaca        

                                                                        

Rata-rata butir 4 = K      

 

  

√

√

√

3,2 

√

√

3 

√

√

√

√

√
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6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = L 

 

7. Kesan umum kinerja guru atau calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4 =  Sangat Baik  

 

Nilai pelaksanaan pembelajaran 

 

 

 

3

√

3 

√

√

√

√

√
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Mengetahui 
Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Pengamat 
 
 
 
          
 
Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.            
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 
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PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 Pertemuan II 

 

1. Nama Guru          :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 

2. Sekolah           :  SD Negeri 2 Sembawa  

3. Mata Pelajaran          :  Bahasa Indonesia 

4. Kelas           :  IV (empat) 

5. Tanggal           :  4 Mei 2012 

6. Waktu           :  07.30 – 08.40 

7. Observer           :  Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.        

 
Petunjuk 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1         2        3         4 

1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

  
Rata-rata butir 1 = G 

 

√

3 

√
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.2 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.3 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok, atau  

klasikal 

2.5 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

   Rata-rata butir 2 =  H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 =  I 

 

√

√

√

3,16 

3 

√

√

√

√

√

√

√

√
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4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi  

pembelajaran Bahasa Indonesia 

5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan menulis 

 deskripsi. 

5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

 untuk berkomunikasi dan bernalar. 

5.5 Memupuk kegemaran membaca        

                                                                        

Rata-rata butir 4 = K  

 
      

√

√

√

3,2 

√

3 

√

√

√

√

√

√
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = L 

 

7. Kesan umum kinerja guru atau calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

8. =  Sangat Baik  

 

Nilai APKG II 

 

 

 

3

√

3 

√

√

√

√

√
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Mengetahui 
Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Pengamat 
 
 
 
          
 
Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.            
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 
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PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Pertemuan III   

 

1. Nama Guru          :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 

2. Sekolah           :  SD Negeri 2 Sembawa  

3. Mata Pelajaran          :  Bahasa Indonesia 

4. Kelas           :  IV (empat) 

5. Tanggal           :  5 Mei 2012 

6. Waktu           :  07.30 – 08.40 

7. Observer           :  Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.     

 

Petunjuk 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1         2        3         4 

1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas    

    

   Rata-rata butir 1 = G 

√

3 

√

√
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok, atau  

klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 =  H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 =  I 

√

√

3,33 

3,2 

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi  

pembelajaran Bahasa Indonesia 

5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan menulis 

 deskripsi. 

5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

 untuk berkomunikasi dan bernalar. 

5.5 Memupuk kegemaran membaca        

                                                                        

Rata-rata butir 4 = K  

 
      

√

√

3,4 

√

3 

√

√

√

√

√

√

√
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.3 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.4 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = L 

 

7. Kesan umum kinerja guru atau calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

5 =  Sangat Baik  

 

Nilai pelaksanaan pembelajaran 

 

 

 

3,5

√

3,25 

√

√

√

√

√
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Mengetahui 
Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Pengamat 
 
 
 
          
 
Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.            
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 
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Lampiran 20. 

Hasil Tulisan Deskripsi Siswa Siklus II 
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Lampiran 21. 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Siswa Nilai Keterangan KKM 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Suprihatini 72 √  
2. Septian Adi Purnomo 66 √  
3. Kiki Lustiyani 72 √  
4. Mahmudi 58  √ 
5. Ayuni Ernawati 81 √  
6. Ahmad Fadilah Hanafi 64 √  
7. Fita Agustina 80 √  
8. Fajri Yatul Muamanah 86 √  
9. Fika Lestari 75 √  
10. Latif Nugraha Purwa 87 √  
11. Qonita Aminatun Z 81 √  
12. Solehah Arliyansah 71 √  
13. Salsabbila Azzahra 76 √  
14. Surono 64 √  
15. Stiyadi Utama 67 √  
16. Tusrimah 73 √  
17. Tika Meilita 80 √  
18. Bowo Setioko 67 √  
19. April Surya Mukti 68 √  
20. Eka Septiani 76 √  
21. Nislam Budianto 71 √  
22. Sefianti 72 √  
23. Septiani 76 √  
24. Yulianti 73 √  
25. Aprilia Lisnawati 75 √  

Jumlah 1831 
Rata-rata 73,24 
Nilai Tertinggi 87 
Nilai Terendah 58 
Siswa yang tuntas 24 
Persentase siswa yang tuntas (%) 96% 
Siswa yang tidak tuntas 1 
Persentase siswa yang tidak tuntas (%) 4% 
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Lampiran  22. 

Rekapitulasi Hasil Belajar Menulis Deskripsi  

No Nama Siswa Siklus I Ket. Siklus II Ket. Keterangan
1. Suprihatini 62 Tuntas 72 Tuntas Meningkat
2. Septian Adi P. 52 Tdk Tuntas 66 Tuntas Meningkat
3. Kiki Lustiyani 65 Tuntas 72 Tuntas Meningkat
4. Mahmudi 52 Tdk Tuntas 58 Tdk Tuntas Meningkat
5. Ayuni Ernawati 64 Tuntas 81 Tuntas Meningkat
6. Ahmad Fadilah H. 52 Tdk Tuntas 64 Tuntas Meningkat
7. Fita Agustina 67 Tuntas 80 Tuntas Meningkat
8. Fajri Yatul M. 72 Tuntas 86 Tuntas Meningkat
9. Fika Lestari 62 Tuntas 75 Tuntas Meningkat
10. Latif Nugraha P. 76 Tuntas 87 Tuntas Meningkat
11. Qonita Aminatun Z. 66 Tuntas 81 Tuntas Meningkat
12. Solehah Arliyansah 64 Tuntas 71 Tuntas Meningkat
13. Salsabbila Azzahra 70 Tuntas 76 Tuntas Meningkat
14. Surono 52 Tdk Tuntas 64 Tuntas Meningkat
15. Stiyadi Utama 56 Tdk Tuntas 67 Tuntas Meningkat
16. Tusrimah 62 Tuntas 73 Tuntas Meningkat
17. Tika Meilita 64 Tuntas 80 Tuntas Meningkat
18. Bowo Setioko 55 Tdk Tuntas 67 Tuntas Meningkat
19. April Surya Mukti 57 Tdk Tuntas 68 Tuntas Meningkat
20. Eka Septiani 70 Tuntas 76 Tuntas Meningkat
21. Nislam Budianto 62 Tuntas 71 Tuntas Meningkat
22. Sefianti 70 Tuntas 72 Tuntas Meningkat
23. Septiani 65 Tuntas 76 Tuntas Meningkat
24. Yulianti 66 Tuntas 73 Tuntas Meningkat
25. Aprilia Lisnawati 64 Tuntas 75 Tuntas Meningkat
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Lampiran 23. 

Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Pertemuan I 

 

 
No Nama Aspek yang dinilai  Jumlah Nilai 

1 2 3 4 
1. Suprihatini 4 3 3 4 14 87,5 
2. Septian Adi Purnomo 3 3 2 3 11 68,75 
3. Kiki Lustiyani 3 3 3 3 12 75 
4. Mahmudi 3 3 2 3 11 68,75 
5. Ayuni Ernawati 4 4 3 3 14 87,5 
6. Ahmad Fadilah Hanafi 3 3 3 3 12 75 
7. Fita Agustina 4 3 3 3 13 81,25 
8. Fajri Yatul Muamanah 4 4 3 4 15 93,75 
9. Fika Lestari 3 4 3 4 14 87,5 
10. Latif Nugraha Purwa 3 4 4 4 15 93,75 
11. Qonita Aminatun Zahroh 4 3 4 4 15 93,75 
12. Solehah Arliyansah 3 3 3 3 12 75 
13. Salsabbila Azzahra 4 4 4 3 15 93,75 
14. Surono 3 3 2 3 11 68,75 
15. Stiyadi Utama 3 3 3 3 12 75 
16. Tusrimah 4 3 3 3 13 81,25 
17. Tika Meilita 3 3 3 3 12 75 
18. Bowo Setioko 3 3 3 3 12 75 
19. April Surya Mukti 3 3 3 3 12 75 
20. Eka Septiani 4 3 3 3 13 81,25 
21. Nislam Budianto 3 3 3 3 12 75 
22. Sefianti 3 3 3 3 12 75 
23. Septiani 4 3 4 3 14 87,5 
24. Yulianti 4 3 3 4 14 87,5 
25. Aprilia Lisnawati 3 3 3 4 13 81,25 
Jumlah 85 80 76 82 323 2018,75 
Rata-rata 3,4 3,2 3,04 3,28 12,92 80,75 
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Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Pertemuan II 

 

No Nama Aspek yang dinilai  Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

1. Suprihatini 4 3 3 4 14 87,5 
2. Septian Adi Purnomo 3 3 3 3 12 75 
3. Kiki Lustiyani 4 3 3 4 13 81,25 
4. Mahmudi 3 3 3 3 12 75 
5. Ayuni Ernawati 4 4 3 4 15 93,75 
6. Ahmad Fadilah Hanafi 3 3 3 3 12 75 
7. Fita Agustina 4 4 3 4 15 93,75 
8. Fajri Yatul Muamanah 4 4 3 4 15 93,75 
9. Fika Lestari 4 3 3 3 13 81,25 
10. Latif Nugraha Purwa 4 3 4 4 15 93,75 
11. Qonita Aminatun Zahroh 4 3 4 4 15 93,75 
12. Solehah Arliyansah 4 3 3 4 13 81,25
13. Salsabbila Azzahra 4 4 3 4 15 93,75 
14. Surono 3 3 3 3 12 75 
15. Stiyadi Utama 3 3 3 3 12 75 
16. Tusrimah 4 4 3 4 15 93,75 
17. Tika Meilita 4 3 3 3 13 81,25 
18. Bowo Setioko 3 3 3 3 12 75 
19. April Surya Mukti 3 3 3 3 12 75 
20. Eka Septiani 3 4 3 4 14 87,5 
21. Nislam Budianto 3 3 3 3 12 75 
22. Sefianti 4 4 3 3 14 87,5 
23. Septiani 3 4 3 4 14 87,5 
24. Yulianti 4 4 3 4 15 93,75 
25. Aprilia Lisnawati 4 3 3 4 14 87,5 
Jumlah 90 84 78 88 340 2125 
Rata-rata 3,6 3,36 3,12 3,52 13,6 85 
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Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Pertemuan III 

 

No Nama Aspek yang dinilai  Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

1. Suprihatini 4 4 3 4 15 93,75 
2. Septian Adi Purnomo 3 3 4 3 13 81,25 
3. Kiki Lustiyani 4 4 3 4 15 93,75 
4. Mahmudi 3 3 3 3 12 75 
5. Ayuni Ernawati 4 4 3 4 15 93,75 
6. Ahmad Fadilah Hanafi 3 3 4 3 13 81,25 
7. Fita Agustina 4 4 3 4 15 93,75 
8. Fajri Yatul Muamanah 4 4 4 3 15 93,75 
9. Fika Lestari 4 3 4 4 15 93,75 
10. Latif Nugraha Purwa 4 4 3 4 15 93,75 
11. Qonita Aminatun Zahroh 4 3 4 4 15 93,75 
12. Solehah Arliyansah 4 4 3 4 15 93,75 
13. Salsabbila Azzahra 4 4 3 4 15 93,75 
14. Surono 3 3 3 3 12 75 
15. Stiyadi Utama 3 3 3 4 13 81,25 
16. Tusrimah 4 4 3 4 15 93,75 
17. Tika Meilita 4 4 3 4 15 93,75 
18. Bowo Setioko 4 3 4 3 14 87,5 
19. April Surya Mukti 3 3 3 3 12 75 
20. Eka Septiani 4 4 4 3 15 93,75 
21. Nislam Budianto 4 3 4 3 14 87,5 
22. Sefianti 4 3 3 4 14 87,5 
23. Septiani 4 4 3 3 14 87,5 
24. Yulianti 4 4 3 4 15 93,75 
25. Aprilia Lisnawati 4 4 3 4 15 93,75 
Jumlah 94 88 83 90 355 2218,75
Rata-rata 3.76 3.52 3,32 3,6 14,2 88,75 
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Lampiran 24. 

Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

 

 
No Nama Aspek yang dinilai  Jumlah Nilai 

1 2 3 4 
1. Suprihatini 4 3,33 3 4 14,33 89,56 
2. Septian Adi Purnomo 3 3 3,33 3 12,33 77,06 
3. Kiki Lustiyani 3,66 3,33 3 3,66 13,65 85,31 
4. Mahmudi 3 3 2,66 3 11,66 72,87 
5. Ayuni Ernawati 4 4 3 3,66 14,66 91,62 
6. Ahmad Fadilah Hanafi 3 3 3,33 3 12,99 81,18 
7. Fita Agustina 4 3,66 3 3,66 14,32 89,5 
8. Fajri Yatul Muamanah 4 4 3,33 3,66 14,99 93,68 
9. Fika Lestari 3,66 3,33 3,33 3,66 13,98 87,37 
10. Latif Nugraha Purwa 3,66 3,66 3,66 4 14.98 93,62 
11. Qonita Aminatun Zahroh 4 3 4 4 15 93,75 
12. Solehah Arliyansah 3,66 3,33 3 3,66 13,65 85,31 
13. Salsabbila Azzahra 4 4 3,33 3,66 14,99 93,68 
14. Surono 3 3 2,66 3 11,66 72,87 
15. Stiyadi Utama 3 3 3 3,33 12,33 70,06 
16. Tusrimah 4 3,66 3 3,66 14,32 89,5 
17. Tika Meilita 3,66 3,33 3 3,33 13,32 83,25 
18. Bowo Setioko 3,33 3 3,33 3 12,66 79,12 
19. April Surya Mukti 3 3 3 3 12 75 
20. Eka Septiani 3,66 3,33 3,33 3,33 13,65 85,31 
21. Nislam Budianto 3,33 3 3,33 3 12,66 79,12 
22. Sefianti 3,66 3,33 3 3,33 13,32 83,25 
23. Septiani 3,66 3,66 3,33 3,33 13,98 87,37 
24. Yulianti 4 3,66 3 4 14,66 91,62 
25. Aprilia Lisnawati 3,66 3,33 3 4 13,99 87,43 
Jumlah 89,6 83,94 78,95 86,93 339,42 2121,37 
Rata-rata 3,58 3,35 3,15 3,47 13,57 84,8 

 

 

 

 

 

 



217 
 

 

Lampiran 25. 

PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II 

 

1. Nama Guru  :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 

2. Sekolah   :  SD Negeri 2 Sembawa  

3. Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

4. Kelas   :  IV (empat) 

5. Tanggal  :  

6. Waktu   :  07.30 – 08.40 

7.  Observer  :  Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.    

 

Petunjuk 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika 

mengajar. Berilah skor pada semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1.   Merumuskan tujuan pembelajaran    1       2         3        4 

1.1  Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.2  Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran. 

2.2  Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 
√

√

3,5

√

√
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2.3   Memilih sumber belajar   

   
Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi 

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkanalat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.3 Kebersihan dan kerapian 

6.4 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

3,66 

3,6

3

4

√

4 

√

  √

√

√ 

√

√

√

√

√

√

√

√
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Keterangan: 1  :  Kurang 

2  :  Cukup 

3  :  Baik 

4  :  Sangat Baik 

  

Nilai perencanaan pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Pengamat 
 
 
 
          
 
Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.            
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lampiran 26. 
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PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II  

Pertemuan I   

 

1. Nama Guru :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 

2. Sekolah          :  SD Negeri 2 Sembawa  

3. Mata Pelajaran          :  Bahasa Indonesia 

4. Kelas          :  IV (empat) 

5. Tanggal          : 15 Mei 2012 

6. Waktu          :  07.30 – 08.40 

7. Observer          :  Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.     

 

Petunjuk 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1         2        3         4 

1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

    

   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

√

3 

√

√
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2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok, atau  

klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

   Rata-rata butir 2 =  H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 =  I 

4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

3,5 

3,4 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi  

pembelajaran Bahasa Indonesia 

5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan menulis 

 deskripsi. 

5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

 untuk berkomunikasi dan bernalar. 

5.5 Memupuk kegemaran membaca        

                                                          

Rata-rata butir 5 = K 

 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

√

√

3,4 

√

3,2 

√

√

√

√

√

√

√

√
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6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = L 

 

7. Kesan umum kinerja guru atau calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

6 =  Sangat Baik  

Nilai pelaksanaan pembelajaran 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

3,5

√

3,25 

√

√

√

√
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Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Pengamat 
 
 
 
          
 
Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.            
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 
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Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 Pertemuan II   

 

1. Nama Guru :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 

2. Sekolah          :  SD Negeri 2 Sembawa  

3. Mata Pelajaran          :  Bahasa Indonesia 

4. Kelas          :  IV (empat) 

5. Tanggal          :  23 Mei 2012 

6. Waktu          :  07.30 – 08.40 

7. Observer          :  Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.     

 

Petunjuk 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1         2        3         4 

1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

    

   Rata-rata butir 1 = G 

 

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

√

3,5

√
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2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok, atau  

klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

   Rata-rata butir 2 =  H 

 

3 Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 =  I 

4  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

3,66 

3,4 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

Rata-rata butir 4 = J 

 

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi  

pembelajaran Bahasa Indonesia 

5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan menulis 

 deskripsi. 

5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

 untuk berkomunikasi dan bernalar. 

5.5 Memupuk kegemaran membaca        

                                                          

Rata-rata butir 5 = K 

 

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

√

3,6 

√

3,6 

√

√

√

√

√

√

√

√
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6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = L 

 

7 Kesan umum kinerja guru atau calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

7 =  Sangat Baik  

Nilai pelaksanaan pembelajaran 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

3,5

√

3,5 

√

√

√

√

√
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Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Pengamat 
 
 
 
          
 
Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.            
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 
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Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

Pertemuan III   

 

1. Nama Guru :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 

2. Sekolah          :  SD Negeri 2 Sembawa  

3. Mata Pelajaran          :  Bahasa Indonesia 

4. Kelas          :  IV (empat) 

5. Tanggal          : 24 Mei 2012 

6. Waktu          : 07.30 – 08.40 

7. Observer          :  Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.     

 

Petunjuk 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.             1         2        3         4 

1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

    

   Rata-rata butir 1 = G 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

√

3,5

√

√
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2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok, atau  

klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

   Rata-rata butir 2 =  H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 =  I 

4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

3,66 

3,6 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi  

pembelajaran Bahasa Indonesia 

5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan menulis 

 deskripsi. 

5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

 untuk berkomunikasi dan bernalar. 

5.5 Memupuk kegemaran membaca        

                                                          

Rata-rata butir 5 = K 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

√

3,6 

√

3,6 

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = L 

 

7. Kesan umum kinerja guru atau calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

8 =  Sangat Baik  

 

Nilai pelaksanaan pembelajaran 

 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SD Negeri 2 Sembawa                              Pengamat 

3,5

√

3,5 

√

√

√

√
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Susarno, S.Pd.SD.           Bambang Eko Priatno, S.Pd.SD.            
NIP 19610926 198304 1 001          NRTIN 400 21 890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  27. 
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Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menjelaskan materi pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengamat sedang mengamati proses pembelajaran 
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3. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran
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Lampiran 28. 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
 
 

No Kegiatan Minggu Ke- 

Tahun/Bulan/Minggu 
2012 

Jan Feb Maret April Mei Juni Juni Agust Sept 
3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 

1. Penyusunan Proposal X x                           
2. Seminar Proposal   x                          
3. Penyempurnaan Proposal    x x X x x                     
4. Penyusunan Intrumen         x x x                  
5. Pelaksanaan Siklus I            x X                
6. Pelaksanaan Siklus II               x x             
7. Analisis Data Akhir                 x x           
8. Penyusunan Laporan   x x x X x x x x
9. Revisi dan Penjilidan                           x x 
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Lampiran 29. 
 
             

DINDIKPORA KABUPATEN BANJARNEGARA 
              UPT.  DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

           KECAMATAN KALIBENING 
           SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SEMBAWA 

                  Alamat  : Desa  Sembawa  Kecamatan  Kalibening Kab. Banjarnegara  53458 
 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 421/024/2012 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama               :  Susarno, S.Pd.SD. 
NIP                   :  19610926 198304 1 001 
Pangkat/Golongan :  Pembina / IVa 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
Unit Kerja :  SD Negeri 2 Sembawa 
 

Menerangkan bahwa : 
Nama :  Tulus Prasetya Heru Priyantoko 
NIM :  1402408036 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 

 Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sebagai bahan 
skripsi di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Sembawa Kecamatan Kalibening 
Kabupaten Banjarnegara mulai  28 April sampai 24 Mei 2012. 
 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
       Banjarnegara, 28 April 2012 
 
        Kepala Sekolah 
 
 
       Susarno, S.Pd.SD. 
       NIP. 19610926 198304 1 001 
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Lampiran 30. 
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