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ABSTRAK 

Hadiyati, Nur. 2012. Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Menulis Deskripsi 
Melaui Penerapan Metode Karya Wisata Pada Siswa Kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri Jatinegara I Kabupaten Tegal. Sarjana Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : 1. Drs. H.Y. 
Poniyo, M,Pd. ; 2.Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 

 
Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar, Menulis Deskripsi, dan Metode Karya 

Wisata 
 
Berdasarkan hasil tes pratindakan dalam pembelajaran menulis deskripsi rata-rata 
siswa kelas IV belum memenuhi KKM SD Negeri Jatinegara 1 yakni 66. Peneliti  
menerapkan metode karya wisata dalam pembelajaran menulis deskripsi dengan 
tujuan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi siswa. 
 
Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II dengan subyek penelitian 
siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara I Kabupaten Tegal. Pengumpulan data siklus 
I, dan siklus II dengan menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes yang 
digunakan peneliti berupa tes esai. Teknik nontes berupa observasi, dan 
performansi guru. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
kuantitatif dan kualitatif. Kedua teknik tersebut dianalisis dengan membandingkan 
hasil tes siklus I dan siklus II. 
 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan  dari siklus I dan siklus II. 
Nilai rata-rata tes pratindakan 63 termasuk dalm kategori cukup, sedangkan nilai 
rata-rata pada siklus I mencapai 71 termasuk dalam kategori baik.Dengan demikian 
peningkatan nilai rata-rata keterampilan menyimak dari pratindakan ke siklus I 
sebesar 8 poin. Pada siklus II nilai rata-rata mencapai 76 mengalami peningkatan 
sebesar 5 poin. Hasil observasi aktivitas siswa menunjukkan peningkatan nilai 
aktivitas siswa. Nilai aktivitas siswa secara klasikal dalam pembelajaran menulis 
deskripsi siklus I sebesar 74,2 dan pada siklus IInilai aktivitas siswa secara 
klasikal dalam pembelajaran menulis deskripsi naik menjadi 88,5. Peningkatan 
juga terjadi pada nilai performansi guru. Nilai performansi guru pada siklus I 
adalah 77,9 dan pada siklus II nilai performansi guru naik menjadi 86,2. Simpulan 
dari peneliti adalah aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi siswa kelas IV SD 
Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal meningkat setelah menerapkan metode 
karya wisata dalam pembelajaran. Saran yang peneliti sampaikan adalah guru 
hendaknya memberikan variasi-variasi metode dalam pembelajaran menulis 
deskripsi diantaranya dengan menerapkan metode karya wisata untuk 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi. 
 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 
 

         halaman 

JUDUL ...............................................................................................................     i 

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................... ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ....................................................................... iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................... v 

PRAKATA ......................................................................................................... vi 

ABSTRAK ......................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xv 

 

1.PENDAHULUAN ...........................................................................................   1    

1.1Latar Belakang .............................................................................................  1 

1.2          Permasalahan .....................................................................................  5 

1.3          Identifikasi Masalah ..........................................................................  5 

1.4          Pembatasan Masalah .........................................................................    7  

1.5          Rumusan Masalah ..............................................................................    8 

1.6         Pemecahan Masalah ...........................................................................    8 

1.7          Tujuan Penelitian ...............................................................................    9 

1.8          Manfaat Penelitian.…………………………………………......... ...    9 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................................  12 

2.1          Kajian Empiris ...................................................................................   12 

2.2Landasan Teoritis ........................................................................................   14 

2.2.1       Pengertian Belajar dan Hasil Belajar ...................................................   14 

2.2.2Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar ......................................   16 

2.2.3   Pembelajaran Menulis di Sekolah Dasar..................................................   18 

2.2.4Hakikat Karangan Deskripsi .......................................................................   19 

2.2.5   Langkah-langkah Menulis Deskripsi .......................................................   20 



 
 

x 
 

2.2.6 Hakikat Metode Pembelajaran ...................................................................   21 

2.2.7    Pengertian Metode Karya Wisata............................................................   22 

2.2.8    Langkah-Langah Metode Karya Wisata .................................................   23 

2.3          Kerangka Berpikir .............................................................................   24 

2.4          Hipotesis Tindakan ............................................................................   25 

 

3.METODE PENELITIAN ..............................................................................  26 

3.1          Desain Penelitian ................................................................................  26 

3.1.1       Prosedur Tindakan pada Siklus I .........................................................  27 

3.1.1.1    Perencanaan .........................................................................................  27 

3.1.1.2    Tindakan  ..............................................................................................  28 

3.2.1.3    Observasi ..............................................................................................  29 

3.2.1.4    Refleksi ................................................................................................  29 

3.1.2       Prosedur Tindakan pada Siklus II ........................................................  30 

3.1.2.1    Perencanaan .........................................................................................  30 

3.2.2.2    Tindakan ...............................................................................................  30 

3.2.2.3    Observasi ..............................................................................................  32 

3.2.2.4    Refleksi ................................................................................................  32 

3.2          Subjek Penelitian ................................................................................  32 

3.3          Tempat Penelitian ..............................................................................  33 

3.4          Data .....................................................................................................  34 

3.4.1       Jenis Data .............................................................................................  34 

3.4.1.1    Data Kualitatif ......................................................................................  34 

3.4.1.2    Data Kuantitatif ....................................................................................  35 

3.4.2Sumber Data  ...............................................................................................  35 

3.4.2.1    Siswa ....................................................................................................  35 

3.4.2.1   Guru (Peneliti) .......................................................................................  35 

3.5          Teknik Pengumpulan Data ..............................................................  36 

3.5.1       Teknik Tes ............................................................................................  36 

3.5.2       Teknik Nontes ......................................................................................  37 

3.5.2.1    Observasi ..............................................................................................  37 



 
 

xi 
 

3.5.2.2    Performansi Guru .................................................................................  38 

3.6          Alat Pengumpul Data .........................................................................  39 

3.6.1       Seperangkat Tes ...................................................................................  39 

3.6.2       Instrumen Nontes .................................................................................  44 

3.6.2.1    Observasi ..............................................................................................  44 

3.6.2.2    Performansi Guru .................................................................................  45 

3.7          Teknik Analisis Data ..........................................................................  45 

3.7.1       Teknik Kuantitatif ................................................................................  45 

3.7.2       Teknik Kualitatif ..................................................................................  47 

3.8          Indikator Keberhasilan .....................................................................  47 

 

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................................  48 

4.1 Deskripsi Data .............................................................................................  48 

4.1.1       Deskripsi Data Pratindakan ..................................................................  49 

4.1.2       Deskripsi Data Siklus I ........................................................................  51 

4.1.2.1    Deskripsi Hasil Penilaian Aktivitas Siswa ...........................................  51 

4.1.2.2    Deskripsi Hasil Penilaian Kemampuan Guru ......................................  52 

4.1.2.3    Deskripsi Hasil Belajar Siklus I ...........................................................  56 

4.1.2.4    Refleksi ................................................................................................  58 

4.1.2.5Revisi .......................................................................................................  62 

4.1.3       Deskripsi Data Siklus II .......................................................................  62 

4.1.3.1    Deskripsi Hasil Penilaian Aktivitas Siswa ...........................................  62 

4.1.3.2    Deskripsi Hasil Penilaian Kemampuan Guru ......................................  64 

4.1.3.3    Paparan Hasil Belajar Siklus II ............................................................  66 

4.1.3.4    Refleksi ................................................................................................  68 

4.2Hasil Penelitian .............................................................................................  71 

4.3          Pembahasan.......................................................................................  76 

4.3.1       Pemaknaan Temuan Penelitian ............................................................  77 

4.3.2   Implikasi Hasil Penelitian ........................................................................  79 

 

5.         PENUTUP ..............................................................................................  81 



 
 

xii 
 

5.1 Simpulan ......................................................................................................  81 

5.2Saran .............................................................................................................  83  

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................................  84 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 
 

    Tabel                                                                                                          Halaman 

Tabel 4.1 Nilai Tes Prasiklus .............................................................................. 49 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus I ............................................. 52 

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Perencanaan Pembelajaran Siklus I ........................... 54 

Tabel 4.4 HasilPenilaianPelaksanaan Pembelajaran Sikus I............................... 55 

Tabel 4.5 Nilai Performansi Guru Siklus I.......................................................... 55 

Tabel 4.6 Hasil Tes Siklus I ................................................................................ 56 

Tabel 4.7HasilPenilaian Aktivitas Siswa Siklus II ............................................. 64 

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Perencanaan Pembelajaran Siklus II .......................... 65 

Tabel 4.9HasilPenilaian Pelaksanaan Pembelajaran Sikus II ............................. 66 

Tabel 4.10HasilTes Siklus II ............................................................................... 67 

Tabel 4.11Peningkatan Hasil Belajar Secara Keseluruhan ................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR DIAGRAM 
 

     Diagram                                                                                                        Halaman 

Diagram4.1Ketuntasan Belajar Secara Klasikal Siklus I .................................... 47 

Diagram 4.2 Hasil Belajar Siswa Prasiklus dan Siklus I .................................... 52 

Diagram 4.3 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus I ................................... 52 

Diagram 4.4 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus II .................................. 63  

Diagram 4.5 Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran ........................ 66  

Diagram4.1Peningkatan Performansi Guru ........................................................   67 

Diagram 4.2 Peningkatan Ketuntasan Belajar  Klasikal Siswa ..........................   68 

Diagram 4.3 Peningkatan Hasil Belajar Siswa ...................................................   76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

  DAFTAR  LAMPIRAN 
 

       Lampiran Halaman 

Lampiran 1 Daftar Nama Siswa Kelas IV………….....……………….  85 

Lampiran 2 Silabus......……………………………………………....…  86 

Lampiran 3 Kisi-kisi Soal.……………….......................................…...     87 

Lampiran 4 RPP Pra Siklus.......……………………………….…………..88 

Lampiran 5 RPP Siklus I..............…………………………………........... 93 

Lampiran 6 RPP Siklus II............................…..........………………….….99 

Lampiran 7 LKS dan Soal Tes siklus I....................……………………  105 

Lampiran 8 LKS dan Soal Tes Siklus II...............................………….  107 

Lampiran 9 Penilaian Menulis Deskripsi....................…………………  109 

Lampiran 10 Daftar Nilai Tes Prasiklus............................……………..  113 

Lampiran 11 Daftar Nilai Siklus I.………………………......................  115 

Lampiran 12 Daftar Nilai Siklus II.......................................………......  117 

Lampiran 13 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I.......………...  119 

Lampiran 14 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I.........……….  123 

Lampiran 15 Deskriptor APKG.................................................……….     127 

Lampiran 16 Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus I.....……….…..  156 

Lampiran 17 Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus II……………...     170 

Lampiran 18 Hasil Pekerjaan Siswa…………………………………...     184  

Lampiran 19 Foto kegiatan PTK.............................................................…188 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) secara sistemik adalah bagian dari 

jenjang pendidikan dasar. Sekolah dasar merupakan satuan pendidikan formal 

pertama anak Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa pencerdasan anak bangsa 

secara formal di mulai dari sekolah dasar. Sekolah dasar memberikan dasar  

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan membentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Lebih lanjut pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 

Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar ini merupakan bagian dari 

kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan pendidikan untuk semua 

sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (education for all). 

  Pendidikan dasar yang diselenggarakan di SD bertujuan memberikan bekal 

kemampuan dasar “calistung” yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Oleh 

karena itu, proses pembelajaran di sekolah dasar tidak dapat dipisahkan dari 

pembelajaran Bahasa Indonesia.Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar 
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diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil kesastraan manusia Indonesia. Sedangkan 

ruang lingkup pembelajarannya meliputi aspek mendengarkan, berbicara, 

menyimak dan menulis. 

  Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar harus dapat membekali 

siswa dengan kemampuan dasar menulis. Pembelajaran ini mencakup kemampuan 

menulis permulaan dan menulis lanjut. Menurut Akhadiah (1991:90) 

Pembelajaran menulis permulaan dimulai dari kelas satu sampai kelas tiga. 

Pembelajaran menulis permulaan  bertujuan agar siswa dapat menulis dengan 

tulisan terang, jelas, teliti dan mudah dibaca. Pembelajaran menulis lanjut baru di 

mulai di kelas empat. Pada pembelajaran menulis lanjut siswa dituntut untuk 

mampu melahirkan gagasan-gagasannya dengan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. Lebih lanjut Solchan (2008:9.7) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran 

menulis di kelas IV SD adalah supaya siswa dapat : 

(1) memahami percakapan dan melengkapi percakapan,(2) 
menulis deskripsi tentang benda di sekitar atau seseorang 
dengan bahasa yang runtut, (3) mengisi formulir dengan 
benar, (4) memahami isi cerita dan melengkapi cerita, (5) 
menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman atau 
cita-cita dengan bahasa yang komunikatif, (6) menyusun 
paragaraf dengan bahan yang tersedia, (7) menulis cerita 
berdasarkan pengalaman, (8) menulis pengumuman dengan 
bahasa yang komunikatif, (9) menulis cerita berdasarkan 
pengalaman dengan bahasa yang runtut dan menggunakan 
EYD yang tepat, (10) mampu membuat pantun sederhana. 

 
  Pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada aspek keterampilan 

menulis bukanlah suatu keterampilan yang bersifat alamiah. Keterampilan 

menulis diperoleh melalui proses belajar dan latihan dalam suatu pembelajaran. 
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Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan keterampilan 

menulis siswa karena, guru yang menentukan desain pembelajaran menulis dan 

melaksanakannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki berbagai macam 

pengetahuan tentang keterampilan menulis, strategi pembelajaran, teknik 

mengajar, serta pengguanaan media dan metode yang tepat. Guru dengan berbekal 

pengetahuan tersebut diharapkan dapat lebih bertindak kreatif dan inovatif dalam 

proses pembelajaran menulis. 

  Pembelajaran menulis di SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal sampai 

saat ini belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini ditunjukkan dari 

kemampuan menulis deskripsi siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten 

Tegal. Kenyataan di lapangan menunjukkan pelaksanaan proses belajar mengajar 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia guru tidak meggunakan media dan metode 

yang bervariasi. Guru juga belum memanfaatkan sumber belajar lain yang ada di 

sekitar sekolah. Akibatnya siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran menulis 

deskripsi. Berdasarkan data pratindakan menulis deskripsi siswa kelas IV SD N 

Jatinegara 1 tahun ajaran 2011/2012 dari 32 siswa hanya 11 siswa atau sekitar 

34% yang nilainya memenuhi KKM dan 21 siswa atau 66% masih memperoleh 

nilai di bawah KKM. 

  Sebagai  guru  profesional  dituntut  untuk  memiliki  rasa tanggung  jawab 

 apabila dalam pembelajaran masih banyak siswa yang belum tuntas belajar. 

Bentuk tanggung jawab itu diwujudkan guru dengan upaya memperbaiki 

pembelajaran menulis deskripsi dengan cara mengubah penggunaan metode 

pembelajaran menulis deskripsi.  
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  Joni(1992/1993) dalam Anitah (2009:1.24) menyatakan bahwa metode 

pembelajaran merupakan berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang 

sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah metode karya wisata. Metode karya wisata 

merupakan suatu perjalanan atau pesiar yang dilakukan oleh peserta didik untuk 

mengunjungi suatu objek sehingga memperoleh pengalaman belajar langsung. 

Anitah (2009) menyatakan bahwa metode karya wisata merupakan metode yang 

lebih menitik beratkan pada perjalanan di luar kelas/sekolah untuk mengunjungi 

tempat-tempat yang berkaitan dengan topik bahasan. Lebih lanjut Sagala (2000) 

dalam Abimanyu (2008:77) menyatakan metode karya wisata adalah metode 

pembelajaran dimana siswa di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-

tempat tertentu dengan maksud mempelajari objek belajar yang ada di tempat 

yang mereka kunjungi. Melalui metode karya wisata siswa dapat memperoleh 

pengalaman indera dalam pembelajaran (pengalaman penglihatan, pendengaran, 

penciuman dan perasaan). Pengalaman indera yang diperoleh selama karya wisata 

akan mempermudah siswa dalam menceritakan detail objek dalam tulisan 

deskripsinya. 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka guru akan melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Menulis deskripsi melalui Penerapan 

Metode Karya Wisata pada Siswa Kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten 

Tegal”. 
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1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan hasil tes pratindakan yang dilakukan peniliti terhadap siswa 

di kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal, diketahui bahwa 

pembelajaran menulis deskripsi kurang berhasil. Dari 32 siswa yang mengikuti 

pretes hanya 11 (34%) siswa yang memenuhi KKM sedangkan 21 lainnya (66%) 

belum memenuhi KKM. Nilai rata-rata  kelas 63 sedangkan target rata-rata  kelas 

yang harus dicapai 66. Sebagian besar dari hasil belajar menulis deskripsi siswa 

menunjukkan bahwa siswa belum mampu menyusun tulisan deskripsi dengan 

baik, sehingga hasil belajar menulis deskripsi siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara 

1 Kabupaten Tegal perlu ditingkatkan.  

Peneliti menemukan beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan 

rendahnya hasil pembelajaran menulis deskripsi. Penyebab itu antara lain guru 

hanya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi menulis 

deskripsi sehingga siswa merasa jenuh dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Selain itu, guru juga tidak menggunakan media dan kurang memanfaatkan sumber 

belajar lain yang ada di sekitar sekolah sehingga siswa merasa kesulitan dalam 

menulis deskripsi. Kondisi demikian menggugah peneliti untuk mengangkat 

permasalahan tersebut sebagai dasar penelitian dengan menggunakan penelitian 

tindakan kelas. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor tersebut terdiri dari faktorinternal 
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 dan eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut: 

 

1.3.1 Faktor internal  

Faktor internal merupakan berbagai keadaan yang mempengaruhi 

pembelajaran yang berasal dari individu siswa. Faktor internal mencakup kondisi 

fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan 

intelektual, emosional; dan kondisi sosial(Rifa’i, 2008:97) . 

 Berdasarkan faktor internal yang telah dijelaskan, peneliti menganalisa 

permasalahan pembelajaran menulis deskripsi yang berasal dari individu siswa 

antara lain: (1) siswa merasa jenuh dan bosan belajar di kelas; (2) siswa tidak 

senang dengan penyampaian materi pelajaran menulis deskripsi yang monoton; 

(3) siswa merasa kaku dan tegang dalam mengikuti pembelajaran menulis 

deskripsi; (4) kurangnya pengetahuan dan kecakapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis deskripsi; (5) terbatasnya kemampuan siswa dalam 

mengembangkan gagasan atau ide menjadi suatu bentuk karangan; (6) terbatasnya 

kemampuan siswa dalam berimajinasi dan memberi kesan hidup pada objek 

karangan; (7) penggunaan kosa kata yang belum maksimal; (8) penggunaan ejaan 

dan tanda  baca yang masih salah; (9) siswa belum bisa memaksimalkan 

penginderaan dalam menulis deskripsi. 

 

1.3.2 Faktor eksternal  

Faktor eksternal merupakan berbagai keadaanyang mempengaruhi 

pembelajaran yang berasal dari luar individu siswa. Faktor eksternal seperti 

variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari, tempat 
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tinggal, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat(Rifa’i, 

2008:97). Faktor eksternal ini berasal dari luar individu siswa yakni kondisi atau 

perlakuan yang dapat direkayasa atau diciptakan di sekitar siswa dan dapat 

mempengaruhi proses serta hasil belajar siswa. Kondisi atau perlakuan ini 

memberikan rangsangan yang menentukan bagaimana siswa memperoleh 

pengalaman belajar.  

Berdasarkan faktor eksternal yang telah dijelaskan, peneliti menganalisa 

penyebab permasalahan belajar menulis deskripsi yang berasal dari luar individu 

siswa antara lain: (1) metode yang digunakan dalam menyampaikan materi 

menulis deskripsi kurang bervariasi, guru hanya menggunakan metode ceramah; 

(2) Guru kurang memanfaatkan sumber belajar lain yang ada di sekitar sekolah 

dalam pembelajaran menulis deskripsi; (3) tugas guru hanya penyampai materi, 

dalam hal ini seolah tugas guru hanya sebatas mengajarkan materi sehingga 

pembelajaran kurang bermakna; (4) kurangnya penguatan pembelajaran dari guru 

baik penguatan secara verbal maupun secara nonverbal; (5) suasana pembelajaran 

yang kurang kondusif, siswa sering ramai di kelas. 

Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan di atas, guru harus 

mencari cara yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis deskripsi yaitu 

dengan menerapkan metode karya wisata. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

  Peneliti membatasi permasalahan penelitian pada proses pembelajarannya 

 saja.  Masalah  yang  akan  diteliti  mencakup  masalah  penerapan  metode  karya 



8 
 

 
 

 wisata dalam pembelajaran menulis deskripsi di kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 

Kabupaten  Tegal,  aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran  menulis  deskripsi,   dan 

 hasil belajar siswa dalam menulis deskripsi. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam  penelitian tindakan kelas  ini adalah 

“Apakah penerapkan metode karya wisata dapat meningkatkan  aktivitas dan hasil 

belajar menulis deskripsi siswa di kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten 

Tegal?”. 

 

1.6 Pemecahan Masalah   

Pemecahan masalah yang diajukan berupa penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas menurut Hopkins (1993) dalam Saminanto (2010:2) 

adalah: 

Suatu bentuk kajian reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan 
untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan 
mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, memperbaiki kondisi 
praktek-praktek pembelajaran tersebut. Penelitian tindakan kelas 
inidilakukan melaluidua siklus, masing-masing siklus dengan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi.  
 
 

Penerapan metodekaryawisata dalam penelitian ini dapat dijadikan salah 

satu alternatif  guru dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis 

deskripsi siswa kelas IV di SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. Penerapan  

metode karya wisata dianggap efektif  untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 
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belajar menulis deskripsi siswa karena dalam penerapan metode ini siswa 

langsung mengunjungi objek. Pembelajaran lebih menarik karena dilakukan tidak 

hanya di dalam kelas. Siswa juga akan lebih mudah menceritakan detail objek 

karena mereka memperoleh pengalaman indera pada saat pengamatan objek 

dalam kegiatan karya wisata.  

 

1.7 Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. 

Berikut tujuan penelitian tindakan kelas ini: 

 

1.7.1  Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan aktivitas 

dan  hasil belajar  mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD Negeri 

Jatinegara 1 Kabupaten Tegal.  

 

1.7.2 Tujuan Khusus 

 1.  Meningkatan aktivitas belajar menulis deskripsi pada siswa kelas IV   

     SD N Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. 

2. Meningkatan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa kelas IV SD N 

Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. 

3. Meningkatan performansi guru (peneliti) dalam pembelajaran menulis 

deskripsi di  kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. 
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1.8  Manfaat Penelitian 

  Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

 teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat penelitian ini antara lain: 

 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

  Manfaat teori dari penelitian tindakan kelas ini antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah khasanah pengetahuan 

dalam dunia pendidikan mengenai karya wisata sebagai metode  

pembelajaran menulis deskripsi. 

2. Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan masukan penelitian 

berikutnyauntuk meneliti lebih mendalam mengenai penerapanmetode 

karyawisata untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis 

deskripsi. 

 

1.8.2  Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat secara langsung dirasakan 

saat praktik penelitian tindakan kelas ini. Manfaat praktis dari penelitian tindakan 

kelas ini antara lain: 

 

1.8.2.1 Bagi Siswa 

  Manfaat praktis bagi siswa dari penelitian tindakan kelasi ini antara lain: 

(1) meningkatkan motivasi dalam belajar Bahasa Indonesia; (2)meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi menulis deskripsi; (3) meningkatkan aktivitas dan 
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hasil belajar siswa. 

 

1.8.2.2 Bagi Guru 

Manfaat praktis bagi guru dari penelitian tindakan kelas ini antara lain: (1) 

meningkatkan motivasi guru untuk berpikir kreatif dalam kegiatan belajar 

mengajar; (2) proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menjadi lebih 

bervariasi, (3) mengatasi permasalahan pembelajaran menulis deskripsi. 

 

1.8.2.3 Bagi Sekolah  

 Manfaat praktis bagi sekolah dari penelitian tindakan kelas ini adalah 

diharapkan penelitian ini sebagai masukan dalam menyusun program peningkatan 

kualitas pembelajaran di SD N Jatinegara 1 Kabupaten Tegal, khususnya kelas IV 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Kajian Empiris   

  Beberapa penelitian mengenai menulis deskripsi dan penerapan metode 

karya wisata yang telah dilakukan dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini 

adalah penelitian: Dian Mariyana (2009), Nindita Dwi Listyani (2010), dan Didit 

Yulian Kasdrianto (2011). 

  Dian Mariyana (2009) telah melakukan penelitian yangberjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Pendekatan PAKEM pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri Wanoja 02 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Hasil 

penelitian ini menunjukkan skor yang diperoleh siswa mengalami peningkatan. 

Pada tes awal skor rata-rata adalah 45,42, pada siklus I skor rata-rata naik menjadi 

56,37. Pada siklus II skor rata-rata meningkat lagi menjadi 69,08. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan cara-cara pembelajaran yang mendorong minat dan perhatian siswa 

dalam kelas. 

 Penelitian Dian Mariyana memiliki persamaan dengan penelitian ini 

yaitu meneliti tentang menulis deskripsi. Perbedaannya pada penelitian Dian 

Mariyana menggunakan pendekatan PAKEM dan subyeknya siswa kelas IV SD 

Negeri Wanoja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, sedangkan pada penelitian 

ini peneliti menerapkan metode karya wisata dengan subyek penelitian siswa 

kelas IV SD Negeri Jatinegara  1 Kabupaten Tegal. 
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  Nindita  Dwi  Listyani (2010) melakukan penelitian dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Dengan Mengefektifkan 

Penggunaan Media Gambar Pada Siswa Kelas IV SDN Kaligangsa I Tegal. Dari 

hasil penelitian diketahui peningkatan nilai menulis karangan deskripsi dengan 

mengunakan gambar seri pada siklus I sebesar 66, pada siklus II naik menjadi 68, 

dan pada siklus III naik lagi menjadi 72. 

  Penelitian Nindita Dwi Listyani memiliki persamaan dengan penelitian ini 

yaitu meneliti tentang menulis deskripsi. Perbedaannya pada penelitian Nindita 

Dwi Listyani menggunakan media gambar dan subyeknya siswa kelas IV SDN 

Kaligangsa I Tegal, sedangkan pada penelitian ini peneliti menerapkan metode 

karya wisata dengan subyek penelitian siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara  1 

Kabupaten Tegal. 

  Didit Yulian Kasdrianto (2011) melakukan penelitian dengan judul 

Penerapan Metode Karya Wisata Untuk  Meningkatkan Kemampuan Menulis  

Puisi Siswa Kelas IV SDN Pendem 02 Kecamatan Junrejo Kota Batu. Hasil 

penelitian menunjukkan skor yang diperoleh siswa mengalami peningkatan. 

Kemampuan siswa dalam menulis puisi sebelum tindakan memperoleh nilai rata-

rata 56,8. Setelah diberikan tindakan pada siklus I, rata-rata kemampuan menulis 

puisi siswa kelas V meningkat menjadi 59,1 peningkatan nilai rata-ratanya adalah 

2,3 (4,04%). Setelah itu dilaksanakan siklus II, hasilnya menunjukkan 

peningkatan nilai rata-rata menjadi 81,2, peningkatan yang terjadi dari siklus I ke 

siklus II adalah 22,1 (37,3%). 

  Penelitian Didit Yulian Kasdriyanto memiliki persamaan dengan 

penelitian ini yaitu menerapkan metode karya wisata dan mata pelajaran Bahasa 
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Indonesia. Perbedaannya pada penelitian Didit Yulian Kasdrianto materi menulis 

puisi dan subyeknya siswa kelas IV SDN Pendem 02 Kecamatan Junrejo Kota 

Batu, sedangkan pada penelitian ini peneliti memusatkan pada materi menulis 

deskripsi dengan subyek penelitian siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 

Kabupaten Tegal. 

  Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai menulis 

deskripsi dan penggunaan metode karya wisata, peneliti merasa termotivasi untuk 

melakukan penelitian yang sama. Peneliti akan melakukan penelitian tentang 

peningkatan hasil belajar menulis deskripsi dengan menggunakan metode karya 

wisata pada siswa kelas IV SDN Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. Penelitian ini 

bertujuan untukmengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan  siswa kelas IV SD 

Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal, karena siswa-siswa tersebut mengalami 

kesulitan dalam menulis deskripsi. 

 

2.2 Landasan Teori 

  Landasan teori ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut merupakan teori-teori 

bekaitan dengan penelitian tindakan kelas ini: 

 

2.2.1 Pengertian Belajar dan Hasil Belajar 

 Setiap orang, baik disadari ataupun tidak selalu melaksanakan kegiatan 

belajar. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang 

dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan  dan dikerjakan oleh 
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seseorang. Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para ahli. 

Berikut ini berapa pengertian belajar: (1) Gage dan Berlier (1977) dalam rifa’i 

(2008:82) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu individu 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman; (2) Fontana (1980) dalam 

Panen (2002:1.2) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang 

relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman; (3) Gagne 

(1978) dalam Rifai’i (2008:82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode tertentu. 

 Konsep tentang belajar mengandung tiga unsur utama yaitu: 

1. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku 

 Perilaku mengacu pada suatu tindakan atau beberapa tindakan. Perilaku 

yang tampak (overt behavior) seperti berbicara, menulis puisi, menulis karangan 

dapat memberi pemahaman tentang perubahan perilaku seseorang. Untuk 

mengukur apakah seseorang telah belajar atau belum belajar diperlukan adanya 

perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. 

Apabila terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

proses belajar. Perilaku itu bisa diwujudkan dalam bentuk seperti membaca dan 

menulis. 

2. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman 

 Pengalaman dapat membatasi jenis-jenis perubahan perilaku yang 

dipandang mencerminkan belajar. Oleh karena itu perubahan perilaku yang 

disebabkan obat-obatan, pertumbuhan dan kematangan fisik tidak dipandang 

sebagai perubahan yang disebabkan oleh pengalaman. 

3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen 
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  Lamanya  perubahan  perilaku  yang terjadi pada diri seseorang sulit untuk 

 diukur. Perubahan perilaku itu dapat berlangsung selama satu hari, satu minggu, 

satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 

 Berdasarkan beberapa pengertian belajar menurut para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian  

dan tingkah laku manusia. Perubahan tersebut berdasarkan pengalaman dalam 

mencari informasi, memecahkan masalah, mecermati lingkungan untuk 

mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan melalui pemahaman, penguasaan dan 

ingatan kemudian dapat diungkap lagi diwaktu yang akan datang. 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik (Rifa’i, 2008:85). Oleh 

karena itu jika peserta didik belajar menulis karangan deskripsi, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan keterampilan menulis karangan 

deskripsi. Dalam pendidikan, perubahan perilaku yang harus dicapai dirumuskan 

dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan dekripsi  tentang 

perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan 

bahwa belajar telah terjadi  Gerlach dan Ely (1980) dalam (Rifa’i 2008:85). 

 

2.2.2  Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

   Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas 

Bangsa Indonesia. Untuk menjaga kemurnian dan kelestarian Bahasa Indonesia 

maka diperlukan berbagai upaya. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan 

menanamkan kebiasaan berbahasa Indonesia sejak dini. 
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   Penanaman kebiasaan berbahasa Indonesia sejak dini adalah memberikan 

pelatihan dan pendidikan Bahasa Indonesia sejak anak masih kecil. Pelaksanaan 

pendidikan Bahasa Indonesia pada anak dapat dilakukan melaui pendidikan 

informal dan formal. Pendidikan informal dapat dilakukan keluarga di rumah. 

Pendidikan ini dilakukan pada saat anak berada di rumah bersama dengan 

keluarganya. Sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di dalam lembaga 

pendidikan resmi mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.rr 

   Pendidikan Bahasa Indonesia di lembaga formal dimulai dari sekolah 

dasar. Jumlah jam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas I, II, dan III sebanyak 6 

jam pelajaran setiap minggunya, sedangkan kelas IV, V dan VI sebanyak 5 jam 

pelajaran setiap minggunya. Banyaknya jam pelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah dasar dimaksudkan agar siswa mempunyai  kemampuan berbahasa 

Indonesia yang baik. 

  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa :  

Pembelajaran  Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar bertujuan agar 
peserta didik memiliki kemampuan yang meliputi: (1) berkomunikasi 
secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tulis, (2) 
menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagi 
bahasa persatuan dan bahasa negara, (3) memahami Bahasa Indonesia 
dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, 
(4) menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 
intelektual serta kematangan emosional dan sosial, (5) menikmati dan 
memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 
memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan berbahasa, (6) menghargai dan membanggakan  Sastra 
Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 
Indonesia. 
 

  Berdasarkan tujuan tersebut diketahui fungsi pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan 
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siswa dalam menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 

Pembelajaran bahasa Indonnesia di sekolah dasar dapat memberikan kemampuan 

dasar berbahasa yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah 

menengah. Selain itu pembelajaran Bahasa Indonesia juga dapat membentuk sikap 

positif serta memberikan dasar untuk menikmati dan menghargai Sastra 

Indonesia. 

 

2.2.3  Pembelajaran Menulis di Sekolah Dasar 

  Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar harus dapat membekali 

siswa dengan kemampuan dasar menulis. Pembelajaran ini mencakup kemampuan 

menulis permulaan dan menulis lanjut. 

  Pembelajaran menulis permulaan bertujuan agar siswa dapat menulis 

dengan jelas, teliti, dan mudah dibaca. Menurut Akhadiah (1991:90) ada beberapa 

cara yang dapat digunakan guru untuk membelajarkan menulis permulaan. Namun 

seperti juga dalam membaca permulaan, dalam menulis permulaan digunakan 

dasar metode SAS. Bahan yang digunakan mengandung makna dan bertitik tolak 

dari pengalaman siswa. Pembelajaran dimulai dengan struktur bahasa yang 

bermakna, yaitu kalimat, kemudian unsur-unsurnya dianalisis dan disintesiskan 

menjadi struktur kembali. 

  Pembelajaran menulis lanjut baru dimulai di kelas IV. Siswa dituntut 

mampu menuangkan gagasan-gagasannya dengan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Menurut Akhadiah (1991:90) pokok bahasan menulis lanjut dapat 

dikelompokan menjadi : (1) Pengembangan paragraf, (2) menulis bermacam-
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macam surat dan laporan, (3) pengembangan berbagai macam karangan salah 

satunya adalah karangan deskripsi, (4) menulis puisi dan naskah drama.  

  Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikatnya tujuan 

pembelajaran menulis di sekolah dasar adalah siswa sekolah dasar memiliki 

kemampuan menulis permulaan maupun menulis lanjut sebagai bekal untuk 

menulis di sekolah lanjutan. 

 

2.2.4 Hakikat Karangan Deskripsi 

   Karangan deskripsi merupakan salah satu jenis karangan yang mudah 

untuk diajarkan di sekolah dasar. Menurut Arifin (2009:131) karangan deskripsi 

adalah karangan yang menggambarkan apa yang terlihat di depan mata. Karangan  

jenis ini bersifat tata ruang atau tata letak. Pembicaraannya dapat berurutan dari 

atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Dengan kata lain, karangan deskripsi  

berurusan dengan hal-hal kecil yang tertangkap oleh pancaindera. 

  Akhadiah (1991:97) menyatakan bahwa karangan deskripsi adalah 

karangan yang didalamnya berisi tulisan yang berusaha menggambarkan sesuatu 

sejelas mungkin. Karangan deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran 

mengenai suatu hal (keadaan) sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, 

atau merasakan hal tersebut. Khaeruddin (2007:21) dalam bukunya menjelaskan 

bahwa karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menggambarkan sesuatu 

berdasarkan penginderaan dengan jelas dan terperinci. Sebuah karangan deskripsi  

betujuan melukiskan, menjelaskan,  serta  menggambarkan sesuatu yang menjadi 

objek. 

   Jadi, dapat  disimpulkan  bahwa  karangan  deskripsi adalah karangan yang  



20 
 

 
 

isinya  menggambarkan  detail  objek  sejelas mungkin sehingga pembaca seolah- 

olah dapat melihat, mendengar, merasakan hal yang sama dengan penulis.   

 

2.2.5  Langkah-langkah Menulis Deskripsi 

   Sebelum membuat karangan deskripsi, seharusnya penulis mengetahui dan 

memahami langkah-langkah menulis deskripsi. Langkah-langkah menulis 

deskripsi dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menyusun karangan 

deskripsi yang utuh. 

  Menurut Akhadiah (1991:97) ada tiga langkah menulis deskripsi yaitu:  

(1) Menentukan dulu objek yang akan dideskripsikan.  

  Pada tahap awal ini penulis menentukan terlebih dahulu objek yang 

akan diamati yang nantinya detail objek ini akan dijelaskan dalam karangan 

deskripsinya. Misalnya kebun sekolah, kantin sekolah, ruang kelas,dan 

lain-lain yang mungkin diamati. 

(2) Mengamati objek yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu.  

  Setelah menentukan objek yang akan dideskripsikan penulis 

kemudian mengamati detail objek. Pengamatan bisa dilakukan dengan cara 

mengunjungi objek secara langsung dan dapat pula dengan melihat gambar 

objek. Hasil pengamatan kemudian dicatat seteliti mungkin. Misalnya 

mengamati kantin sekolah maka yang harus dicatat adalah letaknya, 

ukurannya, makanan yang dijual, harga dan rasanya, kebersihannya, 

penjaganya, dan pengunjungnya. 
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(3) Mendeskripsikan hasil pengamatan dalam satu atau beberapa paragraf  

deskripsi. 

  Hasil catatan dari pengamatan objek yang dilakukan oleh penulis 

kemudian dikembangkan menjadi beberapa paragraf deskripsi yang utuh 

sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar dan merasakan 

objek yang dideskripsikan penulis 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah dalam membuat karangan deskripsi adalah: (1) menentukan terlebih 

dahulu objek yang akan dideskripsikan; (2) mengamati objek yang sudah 

ditentukan dalam waktu tertentu; (3) mendeskripsikan hasil pengamatan dalam 

satu atau beberapa paragraf deskripsi. 

 

2.2.6  Hakikat Metode Pembelajaran 

 Dalam bahasa Inggris, method berarti cara. Apabila dikaitkan dengan 

pembelajaran, metode adalah cara yang digunakan guru dalam membelajarkan 

siswa. Joni (1992/1993) dalam Anitah (2009:1.24) mengemukakan bahwa metode 

adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai 

tujuan tertentu. Siddiq (2008:1.20) menyatakan bahwa metode pembelajaran 

adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam 

menyampaikan pesan/materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arti 

metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang 

dilakukan pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran.Metode pembelajaran dipilih sebelum 



22 
 

 
 

pembelajaran. Metode yang akan digunakan dalam pembelajaran harus sesuai 

dengan tujuan, materi pelajaran, karakteristik siswa, dan ketersediaan waktu. 

Pertimbangan penting dalam memilih metode adalah harus mampu mengaktifkan 

siswa, dalam arti mengaktifkan mental emosional siswa dalam proses 

pembelajaran 

 

2.2.7  Pengertian Metode Karya Wisata 

 Sagala (2000) dalam Abimanyu (2008:7.6) menyatakan bahwa karya 

wisata sebagai suatu metode pembelajaran adalah siswa di bawah bimbingan guru 

mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk mempelajari objek 

belajar yang ada di tempat itu. Pendapat lain menyatakan bahwa metode karya 

wisata adalah metode pembelajaran identik dengan pembelajaran outdoor artinya 

pembelajaran ini lebih menitik beratkan pada aktivitas siswa yang dibawa ke luar 

kelas (Anitah 2009:5.29) 

 Menurut J. C. Aggarwal (2008) dalam Sana Hafeez (2011:4) described 

educational field trips aims at enriching, vitalizing and complementing content 

areas of the curriculum by means of first hand observation and direct experience 

outside the classroom. Definisi tersebut adalah pembelajaran dengan karya wisata 

bertujuan memperkaya, memvitalisasi, dan melengkapi kebutuhan kurikulum 

dengan cara observasi objek nyata dan pengalaman langsung di luar kelas.  

  Lebih lanjut Scarce (1997) dalam Susan Nesbit (2010:4) menyatakan “ 

field trips offer enriching experiences central to successful learning because they 

are both personal experiences and lived social events that become ways of 

knowing”. Karya wisata memberikan tawaran pengalaman untuk pembelajaran 
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yang sukses  karena ada pengalaman pribadi dan langsung  sehingga bisa 

dijadikan jalan untuk memperoleh pengetahuan. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode karya wisata adalah metode 

pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan cara mengajak siswa untuk 

mengunjungi objek nyata di lapangan dengan maksud mempelajari objek yang 

dikunjungi. 

 

2.2.8  Langkah-langkah Metode Karya Wisata 

 Menurut Abimanyu (2008:76) ada beberapa langkah dalam penerapan metode 

karya wisata, yaitu:  

(1) Kegiatan persiapan 

 Pada kegiatan ini guru terlebih dahulu merumuskan tujuan 

pembelajaran, menyiapkan materi tentang menulis deskripsi, menyiapkan 

skenario pembelajaran, dan menyiapkan tata tertib pelaksanaan karya 

wisata. 

(2) Pelaksanaan karya wisata.  

Ada tiga kegiatan dalam pelaksanaan metode ini yaitu: (a) kegiatan 

pembukaan, dilaksanakan di kelas sebelum mengunjungi objek yang akan 

dipelajari. Kegiatan ini meliputi mengemukakan tujuan pembelajaran dan 

tata tertib selama karya wisata; (b) kegiatan inti, dilakukan pada saat 

mengunjungi objek yang dipelajari. Kegiatan ini meliputi observasi objek 

dan mengumpulkan informasi tentang objek selengkap mungkin; (c) 

kegiatan penutup, dilaksanakan setelah siswa kembali ke kelas. Kegiatan 
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ini berupa pemberian tugas pada siswa untuk membuat karangan deskripsi 

tentang objek yang dipelajari selama karya wisata. 

 

2.3Kerangka Berpikir 

  Pada   pembelajaran   mengarang   deskripsi  di  SD  Negeri   Jatinegara   1  

Kabupaten Tegal guru hanya menggunakan metode ceramah, guru kurang 

memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah.  Akibatnya siswa 

menjadi pasif, kurang memahami materi menulis karangan deskripsi sehingga 

kemampuan menulis karangan deskripsi siswa rendah. Oleh karena itu, peneliti 

berusaha melakukan perbaikan dalam pembelajaran dengan menerapkan metode 

karya wisata pada pembelajaran menulis deskripsi. 

 Karya wisata sebagai suatu metode pembelajaran mendekatkan siswa 

dengan objek yang akan mereka pelajari karena pada metode ini siswa langsung 

mengunjungi dan mengamati objek yang dipelajari. Penggunaan metode karya 

wisata  dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dirasa cocok karena : (1) 

pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan karena dilakukan di luar 

kelas dengan cara mengunjungi objek yang akan dipelajari, (2) siswa memperoleh 

pengalaman indera (penglihatan, penciuman, perasaan, dan pendengaran) 

sehingga memudahkan mereka ketika menjelaskan detail objek yang dipelajari 

dalam sebuah karangan deskripsi. Dengan demikian diduga penggunaan metode 

karya wisata akan meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa kelas 

IV SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. 
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2.4   Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka di atas maka penulis 

merumuskan hipotesis tindakan sebagi berikut: “Metode karya wisata dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa kelas IV 

SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini berbentuk  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang  terdiri 

atas dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tindakan, yaitu: perencanaan, 

pelaksanaaan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan tiap siklus dirancang sesuai 

dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai namun tetap sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan. Hal ini  dilaksanakan untuk dapat melihat peningkatan hasil 

belajar siswa dengan materi menulis deskripsi melalui penerapan metode karya 

wisata.Siklus PTK dapat digambarkan pada bagan di bawah ini: 

 

Gambar 3.1. Bagan Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
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(Arikunto, 2010:74) 
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Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengadakan tes awal untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menulis deskripsi. Setelah melakukan tes 

awal diketahui permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran menulis deskripsi, 

sehingga perlu diadakan proses tindakan pada siklus I. Siklus I meliputi kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan pengumpulan data dan 

refleksi. 

Apabila sudah diketahui keberhasilan dan hambatan tindakan yang 

dilaksanakan pada siklus I, maka peneliti menentukan rancangan tindakan siklus 

II. Langkah pada siklus II sama dengan langkah disiklus I yakni meliputi 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil refleksi pada siklus II 

dijadikan dasar membuat keputusan pada siklus selanjutnya atau menghentikan 

penelitian apabila target penelitian telah tercapai. 

 

3.1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I 

 Prosedur tindakan pada siklus I terdiri atas: (1) perencanaan, (2) tindakan, 

(3) observasi, (4) refleksi. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Pada tahap ini peneliti menyiapkan perencanaan yang matang untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Pada tahap 

perencanaan peneliti mempersiapkan proses pembelajaran menulis deskripsi 

dengan metode karya wisata. Langkah-langkah mempersiapkan proses 

pembelajaran itu meliputi : (1) menyusun rencana pembelajaran menulis deskripsi 

dengan menggunakan metode karya wisata, (2) menyusun instrumen tes dan 
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nontes. Instrumen yang berupa tes menulis deskripsi beserta penilaiannya. 

Instrumen nontes yaitu lembar observasi, dan performansi guru, dan (3) 

berkolaborasi dengan guru lain tentang kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus I harus sesuai dengan perencanaan. 

Pada tahap ini guru melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Tindakan 

yang dilakukan dalam tahap ini terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. 

 Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran. Menyiapkan media yang digunakan dalam pembelajaran, 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran secara umum yaitu  menulis deskripsi 

dengan menggunakan metode karya wisata. 

 Pada tahap inti, peneliti menjelaskan tentang materi menulis deskripsi dan 

menjelaskan tata tertib kegiatan karya wisata kepada siswa. Kegiatan selanjutnya 

adalah kegiatan karya wisata pada kegiatan ini siswa mengunjungi objek, 

mengamati dan mencatat detail objek. Setelah pelaksanaan kegiatan karya wisata, 

siswa kembali ke dalam kelas kemudian siswa di minta untuk menulis deskripsi 

sesuai dengan objek yang mereka amati ketika melakukan kegiatan karya wisata. 

Pada pertemuan I siswa membuat karangan deskripsi secara berkelompok, namun 

pada pertemuan II siswa membuat karangan deskripsi secara individu. 

 Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. Kesimpulan materi pembelajaran harus dibuat agar siswa 

memahami inti pesan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peneliti kemudian 
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mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi 

pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi ini juga dapat memotivasi siswa 

untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kegiatan penutup juga 

dilaksanakan pada tahap ini seperti doa bersama dan mengucapkan salam. 

 

3.1.1.3 Observasi atau Pengamatan 

 Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I difokuskan pada: (1) 

 Aktivitas siswa yaitu: a) kehadiran siswa; b) sikap siswa dalam menjawab salam 

pada saat pembelajaran akan dimulai; c) mempersiapkan alat pembelajaran 

sebelum dimulai; d) aktivitas siswa berkaitan dengan pembelajaran; e) sikap siswa 

dalam mendengarkan penjelasan dari guru; f) frekuensi siswa dalam bertanya; g) 

keaktifan siswa bertanya kepada guru; h) frekuensi siswa menjawab pertanyaan 

dari guru; i) keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru; j) keaktifan siswa 

belajar kelompok (kerja kelompok); k) sikap siswa saat mengerjakan LKS; l) 

sikap siswa mengerjakan soal individu; m) siswa merapikan alat pembelajaran; n) 

sikap siswa menjawab salam setelah pembelajaran selesai; (2) Performansi guru 

dalam proses belajar mengajar, yaitu mencakup penguasaan materi dan 

penguasaan kelas. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

  Pada tahap refleksi ini peneliti mengevaluasi hasil dari tahap tindakan dan 

observasi pada siklus I. Hasil evaluasi yang dapat dijadikan refleksi adalah: (1) 

pengungkapan kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan oleh guru, (2) 
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pengungkapan hasil pengamatan peneliti, (3) pengungkapan tindakan yang 

dilakukan siswa selama kegiatan pembelajaran menulis deskripsi, (4) 

pengungkapan tindakan yang dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran. 

Apabila pada siklus I ditemukan kekurangan-kekurangan atau kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa dan peneliti, pada siklus II akan ditindak lanjuti 

dengan tindakan perbaikan. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II 

 Setelah melakukan kegiatan refleksi pada siklus I, peneliti 

mengambilstrategi pada siklus II. Prosedur tindakan pada siklus II terdiri atas: (1) 

perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi. Uraian selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

 Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus II adalah 

penyempurnaan dari perencanaan siklus I. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

tahap perencanaan siklus II adalah: (1) menyusun rencana pembelajaran menulis 

deskripsi dengan menggunakan metode karya wisata, (2) menyususn instrumen 

tes dan nontes. Instrumen yang berupa tes menulis deskripsi beserta penilaiannya. 

Instrumen nontes yaitu lembar observasi, dan performansi guru, dan (3) dalam 

berkolaborasi peneliti lebih sering berdiskusi dengan teman sejawat  tentang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 6. 
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3.1.2.2 Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II adalah tindakan 

perbaikan dari siklus I. Tindakan perbaikan itu diwujudkan peneliti dengan 

memperbaiki kesalahan dan perilaku yang menjadi penghambat kegiatan menulis 

deskripsi, memperhatikan saran-saran dari teman sejawat, dan peneliti berusaha 

memperbaiki proses pembelajaran pada siklus II. Tindakan yang dilakukan pada 

tahap ini terdiri atas pendahuluan, inti, penutup. 

 Pada tahap pendahuluan, peneliti menanyakan keadaan siswa agar siap 

untuk mengikuti pembelajaran menulis deskripsi dengan menanyakan kembali 

materi yang telah diberikan peneliti pada pertemuan yang lalu. Peneliti meminta 

siswa untuk lebih konsentrasi dalam kegiatan menulis deskripsi. Peneliti 

memotivasi siswa agar dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi.Pada 

tahap inti siklus II, peneliti hanya melakukan perbaikan kegiatan pada siklus I 

seperti: menjelaskan kembalitentang materi menulis deskripsi dan menjelaskan 

tata tertib kegiatan karya wisata kepada siswa. Kegiatan selanjutnya adalah 

kegiatan karya wisata pada kegiatan ini siswa mengunjungi objek, mengamati dan 

mencatat detail objek. Setelah pelaksanaan kegiatan karya wisata, siswa kembali 

ke dalam kelas kemudian siswa diminta untuk menulis deskripsi sesuai dengan 

objek yang mereka amati ketika melakukan kegiatan karya wisata. Pada 

pertemuan I siswa membuat karangan deskripsi secara berkelompok, namun pada 

pertemuan II siswa membuat karangan deskripsi secara individu. 

  Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. Kesimpulan materi pembelajaran harus dibuat agar siswa 

memahami inti pesan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peneliti kemudian 
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mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi 

pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi ini juga dapat memotivasi siswa 

untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kegiatan penutup juga 

dilaksanakan pada tahap ini seperti doa bersama dan mengucapkan salam. 

 

3.1.2.3 Observasi atau Pengamatan 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I difokuskan pada: (1) 

Aktivitas siswa yaitu: a) kehadiran siswa; b) sikap siswa dalam menjawab salam 

pada saat pembelajaran akan dimulai; c) mempersiapkan alat pembelajaran 

sebelum dimulai; d) aktivitas siswa berkaitan dengan pembelajaran; e) sikap siswa 

dalam mendengarkan penjelasan dari guru; f) frekuensi siswa dalam bertanya; g) 

keaktifan siswa bertanya kepada guru; h) frekuensi siswa menjawab pertanyaan dari 

guru; i) keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru; j) keaktifan siswa belajar 

kelompok (kerja kelompok); k) sikap siswa saat mengerjakan LKS; l) sikap siswa 

mengerjakan soal individu; m) siswa merapikan alat pembelajaran; n) sikap 

siswamenjawab salam setelah pembelajaran selesai; (2) Performansi gurudalam 

proses 

 belajar mengajar, yaitu mencakup penguasaan materi dan penguasaan kelas. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

 Refleksi pada siklus II ini dimaksudkan untuk membuat simpulan dari 

pelaksanaan kegiatan dan tindakan serta sikap yang terjadi selama pembelajaran 

pada siklus II. Pada bagian ini peneliti diharapkan dapat mengetahui peningkatan 
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dan perubahan tingkah laku siswa terhadap pembelajaran menulis deskripsi 

melalui penerapan metode karya wisata. 

 

3.2  Subyek Penelitian 

           Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan  di kelas IV SD Negeri  

Jatinegara I, Desa Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal Tahun 

pelajaran 2011/2012. Siswa Kelas IV SD NegeriJatinegara 1  sejumlah 32 siswa 

yang terdiri dari 18 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Peneliti memilih 

keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 

Kabupaten Tegal sebagai subyek penelitian berdasarkan pengamatan dan hasil tes 

awal menulis deskripsi. Berdasarkan hasil tes awal diketahui bahwa nilai rata-rata 

siswa dalam pembelajaran menulis deskripsimasih rendah. Siswa mengalami 

kesulitan yang tinggi dalammenulis deskripsi. 

 Permasalahan menulis deskripsipada siswa kelas IV SD Negeri  Jatinegara 

1 Kabupaten Tegal perlu segera diatasi dengan melaksanakan perbaikan 

pembelajaran. Perbaikan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan penelitian 

tindakan kelas. 

 

3.3 Tempat Penelitian  

  Peneliti mengambil tempat penelitian tindakan kelas di SD Negeri 

Jatinegara 1 yang terletak di jalan raya timur Desa JatinegaraKecamatan 

JatinegaraKabupaten Tegal. SD Negeri Jatinegara 1 berada ditengah-tangah 
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pemukiman penduduk dan berada didekat jalan raya sehingga bisa dibilang letak 

SD cukup strategis. 

 Latar belakang dari orang tua siswa tidaklah sama. Orang tua siswa ada 

yang bekerja sebagai perantau di ibu kota, pedagang, petani dan ada yang bekerja 

sebagai PNS. Latar belakang orang tua siswa yang berbeda berpengaruh pula pada 

kemampuan siswa dalam menerima. Hal lain yang melandasi peneliti mengambil 

tempat penelitian di SD Negeri Jatinegara 1 karena peneliti merupakan guru di SD 

Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, akan mempermudah 

peneliti dalam melakukan penelitian karena sudah mengetahui latar belakang dari 

siswanya. 

 

3.4 Data  

 Uraian yang berkaitan dengan data penelitian meliputi (1) jenis data, (2) 

sumber data. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.4.1 Jenis Data 

 Jenis data penelitian yang digunakan peneliti adalah (1) data kualitatif dan 

 (2) data kuantitatif. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.4.1.1 Data Kualitatif 

 Data kualitatif dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh  melalui 

observasi atau pengamatan. Observasi yang dilakukan adalah observasi kegiatan 

belajar siswadan performansi guru.Lembar observasi aktivitas siswa dalam 
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penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Performansi guru 

merupakan penilaian terhadap aktivitas  guru selama proses pembelajaran dan 

penilaian dilakukan oleh teman sejawat (rekan guru). Setelah memperoleh data 

dari lembar observasi dan performansi guru, maka data tersebut dijadikan dasar 

untuk mengambil tindakan pada setiap siklus. 

 

3.4.1.2 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui tes 

formatif siswa. Tes formatif yang digunakan adalah bentuk soal esai. Data 

kuantitatif  memuat hasil belajar menulis deskripsii siswa. Data kuantitatif 

disetiap siklus dapat dijadikan perbandingan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa.  

 

3.4.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) siswa, (2) guru/peneliti. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.4.2.1 Siswa 

 Sumber data penelitian tindakan kelas ini yang pertama adalah siswa kelas 

IV SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. Siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara 

1 sejumlah 36 siswa, terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Data 

penelitian yang dikumpulkan dari siswa berupa hasil tes dan  nontes. Data tes 
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diambil dari pelaksanaan tes formatif berupa tes essai. Data nontes diambil 

melalui pelaksanaan observasi terhadap aktivitas belajar siswa. 

 

3.4.2.2 Guru/Peneliti 

  Data penelitian yang dikumpulkan dari guru berupa penilaian performansi. 

Penilaian performansi guru diambil pada setiap pembelajaran oleh teman 

sejawat/observer. Penilaian atas performansi guru menggunakan alat pengukur 

kompetensi guru. Alat ini mengukur kompetensi guru dalam membuat 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dari hasil pengamatan oleh teman 

sejawat/observer maka akan diperoleh masukan yang positif bagi guru untuk 

memperbaiki kekurangan dalam melaksanaan pembelajaran. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian peningkatan menulis deskripsi dengan menerapkan metode karya 

wisata. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan nontes. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.5.1 Teknik Tes 

  Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik tes 

formatif. Tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes esai. Tes esai dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu pada akhir pertemuan siklus I dan siklus II. Hasil tes esai 

pada siklus I dianalisis untuk menyusun rencana pada siklus II. Hasil tes esai 
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siklus II pun dilakukan analisis untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam 

membuat kesimpulan atas penelitian tindakan kelas ini. 

  Sunjari (2011) menyatakan bahwa tes esai memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan tes esai antara lain: (1) siswa dapat menjawab soal dengan 

pendapatnya sendiri dan mengembangkan imanjinasi serta kreativitas, (2) siswa 

tidak dapat menerka-nerka jawaban soal, (3) tes esai cocok untuk mengukur dan 

mengevaluasi hasil suatu proses belajar yang kompleks yang sukar diukur dengan 

menggunakan tes objektif, (4) derajat ketepatan dan kebenaran murid dapat dilihat 

dari kalimat-kalimatnya, (5) jawaban diungkapkan dalam kata-kata atau kalimat 

sendiri, sehingga tes esai dapat digunakan untuk melatih menyusun kalimat 

dengan bahasa yang baik dan benar, (6) tes esai dapat melatih siswa untuk 

memilih fakta yang relevan dengan persoalan. 

 Kekurangan dari tes esai adalah (1) sukar dinilai secara tepat, (2) bahan 

yang diukur terlalu sedikit, sehingga agak sulit untuk mengukur penguasaan siswa 

terhadap keseluruhan kurikulum, (3) sulit mendapatkan soal yang memiliki 

standar nasional maupun standar internasional, (4) membutuhkan waktu yang 

lama untuk memeriksa hasilnya. 

 Melihat kelebihan tes esai, maka peneliti menilai tes esai merupakan jenis 

tes paling tepat digunakan dalam menilai kemampuan menulis deskripsi. Melalui 

tes esai siswa diberikan keleluasaan dalam menyusun kalimat sesuai kemampuan 

bahasa mereka.  

3.5.2 Teknik Nontes 

  Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan 

penilaian performansi guru. Observasi atau pengamatan dilakukan kepada siswa. 
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Observasi dan penilaian performansi guru dilaksanakan oleh guru teman sejawat 

atau observer. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.5.2.1  Teknik Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi kegiatan belajar 

siswa dan observasi kegiatan belajar kelompok. Observasi dipilih sebagai salah 

satu teknik pengumpulan data karena melalui observasi ini 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 angka nilai tes formatif 

siswa. Observasi ini dilakukan untuk mengamati minat siswa dalam belajar, 

keaktifan, dan perkembangan belajar siswa. Observasi kegiatan belajar siswa 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan mengamati perilaku 

siswa dan mencatatnya dalam lembar observasi. Lembar observasi dipersiapkan 

oleh peneliti sebagai pedoman dalam pengambilan data tentang perilaku siswa. 

  

3.5.2.2 Performansi Guru 

 Penilaian performansi guru merupakan penilaian dengan cara pengamatan 

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

sejawat/observer. Performansi guru dinilai menggunakan alat penilaian yang 

disebut Alat Pengukur Kompetensi Guru (APKG). APKG terdiri dari dua yakni 

APKG I dan APKG II. APKG I digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). APKG II digunakan untuk 

menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Penilaian performansi juga untuk 
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mengukur kesiapan guru dalam mengajar. Hasil pengamatan performansi guru ini 

dapat digunakan untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan guru. 

Hasil pengamatan ini dijadikan masukan untuk memperbaiki kualitas mengajar 

guru. 

 

3.6 Alat Pengumpul Data 

 Alat pengumpul data atau instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini meliputi (1) seperangkat tes, dan (2) alat pengumpul 

data nontes. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.6.1 Seperangkat Tes 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis deskripsi yang 

berbentuk esai. Peneliti menggunakan tes esai agar siswa dapat menyusun tulisan 

deskripsi dengan bahasa mereka sendiri. Tes ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mendeskripsikan objek dalam bentuk tulisan deskripsi. 

Berikut merupakan tes dalam materi menulis deskripsi yang berupa tes essai. 

 

TES FORMATIF  

Nama Sekolah  : SDN Jatinegara 1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok  : Menulis   

    Waktu   : 25 menit 
 

Buatlah deskripsi sesuai dengan objek yang diamati pada saat kegiatan karya 

wisata dengan ketentuan : 
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1. Tema sesuai dengan objek yang diamati pada saat kegiatan karya wisata. 

2. Kembangkan hasil pencatatan detail lapangan sekolah pada saat karya 

wisata menjadi sebuah karangan deskripsi. 

3. Tulislah karangan deskripsi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan 

benar. 

 

 Ada sepuluh aspek pokok yang dijadikan kriteria penilaian menulis 

deskripsi. Sepeluh aspek itu meliputi: 1) keterlibatan aspek pancaindera, 2) 

imajinasi, 3) kesan hidup, 4) menunjukkan objek yang ditulis, 5) kesesuaian isi 

dengan judul, 6) kohesi dan koherensi, 7) memusatkan objek yang ditulis, 8) 

pemilihan kata, 9) ejaan dan tanda baca, dan 10) kerapian tulisan. Aspek yang 

dinilai dan skor penilaian dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Skor Penilaian 

No Aspek Penilaian Skor Maksimal 

1. Pendeskripsian 
a. Keterlibatan aspek panca indera 
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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Keterangan mengenai skor penilaian menulis deskripsi dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pendeskripsian 

a. Keterlibatan aspek panca indera 

1) Melibatkan tiga indera  (indera penglihatan,  indera pendengaran dan 

indera 

 perasaan) = 11-15 

2) Melibatkan dua indera (indera penglihatan dan perasaan) = 6-10 

3) Melibatkan satu indera (indera penglihatan) =1-5 

4) Tidak melibatkan indera (tidak melibatkan indera dalam tulisan) = 0 

b. Imajinasi 

1) Kualitas pengolahan idenya sangat baik (dapat mengolah ide dengan 

sangat baik, sehimgga 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 idenya cukup (dapat mengolah ide sehingga 

pembaca seolah-olah melihat hal yang ditulis) = 6-10 

4) Kualitas pengolahan idenya kurang (pengolahan idenya kurang 

sehingga hanya menceritakan objek tetapi tidak menunjukkan apa-apa) 
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c. Kesan hidup 

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 

4) Melukiskan objek tulisan tidak secara lugas, kesan hidup objek tidak 

terasa) = 0-3 

d. Menunjukkan objek yang ditulis 

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 

4) Menunjukkan letak objek = 0-3 

2. Organisasi isi 

a. Kesesuaian judul dengan isi 

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 

4) Tidak sesuai (isi karangan dengan judul tidak sesuai) = 1 
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b. Kohesi dan koherensi 

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 

4) Tidak jelas (keterpaduan isi antar kalimat tidak jelas) = 1 

c. Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 

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 

4) Uraian terpusat pada objek yang lain (uraian terpusat pada hal-hal yang 

tidak berhubungan dengan objek tulisan) = 0-3 

3. Penggunaan Bahasa dan EYD 

a. Pemilihan kata 

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 

4) Tidak sesuai (pilihan kata tidak sesuai dengan situasi yang diceritakan) = 

1 

b. Ejaan dan tanda baca 
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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 

4) Salah semua (semua penggunaan ejaan dan tanda baca salah) =  1 

c. Kerapian tulisan  

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 

4) Tidak terbaca dan tidak bersih (tulisan sulit dibaca dan ada coretan lebih 

dari 6) = 1 

 

Tabel 3.2. Kriteria penilaian menulis deskripsi 

No. Kategori Skor 

1. Sangat baik 85-100 
2. Baik  70-84 
3. Cukup  55-69 
4. Kurang 0-54 

 

3.6.2 Instrumen Nontes 

 Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini antara lain (1) 

observasi dan (2) performansi guru. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.6.2.1 Observasi  

 Observasi ini digunakan untuk mengamati perilaku siswa pada saat proses 

pembelajaran menulis deskripsi dengan menerapkan metode karya wisata. 

Pengamatan yang dilakukan oleh gurumeliputi: (1) Kehadiran siswa; (2) Sikap 
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siswa dalam menjawab salam pada saat pembelajaran akan dimulai; (3) 

Mempersiapkan alat pembelajaran sebelum dimulai; (4) Aktivitas siswa berkaitan 

dengan pembelajaran; (5) Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru; 

(6) Frekuensi siswa dalam bertanya; (7) Keaktifan siswa bertanya kepada guru; 

(8) Frekuensi siswa menjawab pertanyaan dari guru; (9) keaktifan siswa 

menjawab pertanyaan dari guru; (10) Keaktifan siswa belajar kelompok (kerja 

kelompok); (11) Sikap siswa saat mengerjakan LKS; (12) Sikap siswa 

mengerjakan soal individu; (13) Siswa merapikan alat pembelajaran; (14) Sikap 

siswa menjawab salam setelah pembelajaran selesai.  

 

3.6.2.2 Performansi Guru 

 Pengamatan performansi guru merupakan pengamatan perilaku guru/peneliti 

dalam penyelanggaran kegiatan pembelajaran. Observasi ini dilakukan oleh teman 

sejawat/observer. Performansi guru dinilai dengan lembar 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. Format 

APKG I dapat dilihat pada lampiran 15, dan format APKG II dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) teknik kuantitatif 

dan (2) teknik kualitatif. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 
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3.7.1 Teknik Kuantitatif  

 Teknik kuantitatif ini dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif tersebut diperoleh dari tes menulis deskripsi pada siklus I dan siklus 

II.Analisis data tes secara kuantitatif dihitung melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: (1) merekap nilai yang diperoleh siswa; (2) menghitung nilai akhir dan 

hasil belajar siswa; (3) menghitung nilairata-rata kelas; (4) menghitung 

 persentase. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Nilai Akhir Hasil Belajar Siswa 

100x
SM
SPNA =

 

Keterangan :  

NA  = Nilai Akhir    

SP   =  Skor Perolehan 

SM  =  Skor Maksimal                        (BSNP, 2006:26) 

2) Menentukan Nilai Rata-rata Kelas 

SN
NA

NR ∑=
 

Keterangan :    

NR  =  Nilai Rata-rata 

NA  =  Nilai Akhir 

SN  =  Jumlah Siswa                          (Arikunto, 2010:264)  

3) Menentukan Tuntas Belajar Klasikal  

Persentase Tuntas Belajar klasikal        KKM
J    

 X 100% 
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      (Aqib, 2010 : 41) 

 Hasil menulis deskripsidari hasil tes siklus I dan siklus II yang mencakup 

nilai akhir hasil belajar siswa, nilai rata-rata kelas, persentase tuntas belajar 

klasikal siswa dibandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut akan diketahui 

peningkatan kemampuan menulis deskripsi melalui penerapan metode karya 

wisata. 

 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

 Teknik kualitatif untuk memberi gambaran perubahan perilaku siswa  

dalampembelajaran  mengarang  deskripsi  dengan   menerapkan  metode  karya 

 wisata dan mengacu pada data nontes yang ada yaitu berupa observasi dan 

performansi guru. Data yang diperoleh dari siklus I dan siklus II dibandingkan 

dengan cara melihat hasil tes dan nontes, sehingga akan dapat diketahui adanya 

perubahan perilaku siswa dan peningkatan pembelajaran menulis deskripsi dengan 

menerapkan metode karya wisata. 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

 Penerapan metode karya wisata akan efektif untuk meningkatkan 

kemampuan menulis deskripsi. Dikatakan efektif jika telah mencapai indikator 

yang telah ditentukan. Indikator keberhasilan tersebut adalah: 1) Hasil belajar 

siswa dikatakan berhasil jika: (1) Rata-rata kelas dalam menulis deskripsi 

sekurang-kurangnya 66; (2) Persentase tuntas klasikal dalam menulis deskripsi 

sekurang-kurangnya 70%; (3) Tuntas individu sekurang-kurangnya 66 sesuai 
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Kriteria ketuntasan Minimal (KKM), 2) Aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar 

siswa dikatakan berhasil jika nilai aktivitas siswa secara klasikal ≥ 75 dan ketidak 

hadiran siswa maksimal 10%, 3) Performansi guru dalam pembelajaran. Skor 

performansi guru minimal B (75). Penilaian performansi guru menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Peneliti telah melaksanakan penelitian meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar menulis deskripsi melalui penerapan metode karya wisata di kelas IV SD 

Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. Penelitian dilakukan dalam dua siklus. 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2012 dan 12 Mei 2012. Siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 18Mei 2012 dan 19 Mei 2012. Pada bab IV ini akan 

diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan data hasil penelitian. 

 

4.1 Deskripsi Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil 

data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes 

bertujuan untuk memperoleh data hasil belajar menulis deskripsi. Peneliti 

mengumpulkan data hasil belajar mempergunakan instrumen tes. Jenis tes yang 

digunakan guru adalah esai menulis deskripsi. Teknik nontes dalam penelitian 

bertujuan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa, serta performansi guru. 

Instrumen nontes yang digunakan guru antara lain lembar observasi terhadap 

aktivitas belajar siswa, dan lembar observasi performansi guru. 

 Subbab ini berisi mengenai perolehan data penelitian. Subbab ini 

menjelaskan mengenai: 1) deskripsi data prasiklus, 2) deskripsi data siklus I; dan 

3) deskripsi data siklus II. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 
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4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus 

Prasiklus dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II. 

Prasiklus bertujuan untuk mengetahui keadaan awal keterampilan menulis 

deskripsi siswa. Data prasiklus digunakan untuk mengetahui letak kesulitan siswa 

dalam menulis deskripsi. Data prasiklus dianalisis untuk mendiagnosis masalah 

yang dialami siswa dalam menulis deskripsi. Guru dapat menentukan tindakan 

perbaikan pada siklus I dan siklus II. Tes yang dilaksanakan  dalam prasiklus 

adalah tes esai.  

Jumlah siswa yang mengikuti tes prasiklus yaitu 32 siswa. Hasil rata-rata 

menulis deskripsi pada prasiklus hanya 63. Nilai rata-rata tersebut belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SD Negeri Jatinegara 1 yakni 66. 

Nilai rata-rata siswa kelas IV dalam materi menulis deskripsi perlu ditingkatkan 

lagi. Ringkasan hasil tes prasiklus dapat dilihat pada tabel 4.1. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Tes Prasiklus Menulis deskripsi Siswa Kelas IV. 

 
No 

Kategori Skor Frekuensi Jumlah Nilai % 

1 Sangat baik 85-100 0 0 0 
2 Baik  70-84 7 514 22% 
3 Cukup  55-69 20 1242 62% 
4 Kurang 0-54 5 260 16% 

Jumlah 2305 
Rata-rata 63 

 

Sejumlah 32 siswa yang mengikuti tes prasiklus, belum ada siswa yang 

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Sebanyak 7 siswa (22%)  

memperoleh nilai dalam kategori baik, 20 siswa (62%) memperoleh nilai dalam 
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4.1.2.1 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa  

Pengumpulan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi.Observasi dilakukan kepada 

32 siswa kelas IV. Pengamatan dilakukan oleh guru pada saat kegiatan awal 

pembelajaran sampai kegiatan akhir pembelajaran. 

Nilai rata-rata aktivitas harian siswa kelas IV pada siklus I adalah 74,2. 

Nilai tersebut diambi dari 14 aspek yang diamati yaitu: a) kehadiran siswa, b) 

sikap siswa dalam menjawab salam pada saat pembelajaran akan dimulai, c) 

mempersiapkan alat pembelajaran sebelum dimulai, d) aktivitas siswa berkaitan 

dengan pembelajaran; e) sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru, f) 

frekuensi siswa dalam bertanya, g) keaktifan siswa bertanya kepada guru, h) 

frekuensi siswa menjawab pertanyaan dari guru, i) keaktifan siswa menjawab 

pertanyaan dari guru, j) keaktifan siswa belajar kelompok (kerja kelompok), k) 

sikap siswa saat mengerjakan LKS, l) sikap siswa mengerjakan soal individu, m) 

siswa merapikan alat pembelajara, n) sikap siswa menjawab salam setelah 

pembelajaran selesai. Mengingat indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa 

adalah 75, berati kegiatan belajar siswa belum dikatakan berhasil. Data hasil 

observasi   aktivitas  belajar  siswa  pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.2. Data  

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 
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Tabel 4.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 

No  Aspek yang diamati Rata‐rata Skor 

Pertemuan 
I 

Pertemuan 
II 

1  Kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai 4 4 

2  Sikap  siswa  menjawab  salam  dari  guru  sebelum 
pembelajaran dimulai 

2,9  3,4 

3  Mempersiapkan alat pembelajaran 4 4 

4  Aktivitas siswa berkaitan dengan pembelajaran. 2,6  3,2 

5  Sikap  siswa  dalam  mendengarkan  penjelasan  dari 
guru. 

3,2  3,2 

6  Frekuensi siswa dalam bertanya 1,8  2,6 

7  Keaktifan siswa bertanya kepada guru. 2,6  2,6 

8  Frekuensi siswa menjawab pertanyaan dari guru. 1,8  2,2 

9  Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru. 2,6  3,2 

10  Keaktifan siswa belajar kelompok (kerja kelompok) 3 3 

11  Sikap siswa saat mengerjakan LKS. 3 3 

12  Sikap siswa mengerjakan soal individu. 2 3 

13  Siswa merapikan alat pembelajaran 3 2,9 

14  Sikap siswa menjawab  salam setelah pembelajaran 
selesai 

2,9  3,1 

Nilai Rata‐rata Aktivitas Harian (NIRA) 70,3  78,2 

Nilai Rata‐rata Aktivitas Harian (NIRA) Siklus I 74,2 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa kegiatan belajar siswa 

dikelas berjalan cukup baik. Namun ada beberapa aspek yang mendapatkan skor 
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rendah yaitu: (1) aspek frekuensi siswa bertanya dan, (2) aspek frekuensi siswa 

menjawab pertanyaan dari guru.  

 

4.1.2.2 Deskripsi  Penilaian Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

 Performansi  guru  dalam   mengajar   dinilai  dengan   menggunakan  Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG yang digunakan ada dua yaitu 

APKG    I   untuk    menilai   RPP   dan   APKG   II   untuk   menilai  Pelaksanaan  

Pembelajaran. 

Nilai akhir kemampuan guru dalam menyusun RPP sudah baik, yaitu 

memperoleh nilai 81,4. Penilaian difokuskan pada 6 aspek antara lain: 1) 

merumuskan tujuan, 2) mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, 

dan sumber belajar, 3) merencanakan skenario pembelajaran, 4) merancang 

pengelolaan kelas, 5) merancang prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, 

6) tampilan dokumen rencana pembelajaran. Nilai rata-rata kemampuan 

menyusun RPP sudah baik, namun guru masih perlu melakukan perbaikan RPP  

pada siklus II. Perbaikan perlu dilakukan sehingga diharapkan RPP pada siklus II 

akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Hasil penilaian performansi guru 

dalam menyusun RPP dapat dilihat pada tabel 4.3. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 16. 
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Tabel 4.3 Hasil Penilaian Performansi Guru Dalam Menyusun RPP 

 
No 

 
Indikator 

Ketercapaian pada 
Pertemuan 

I II 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 3,5 3,5 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pelajaran 
3,3 3,6 

3. Merancang skenario kegiatan pembelajaran 3 3,2 
4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 3,5 
5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan 

alat penilaian 
3 3 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 3 
 Jumlah 19,3 19,8 
 Nilai 80,4 82,5 
 Nilai Akhir 81,4 

 

Penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dilihat dalam 

7 aspek. Apek tersebut antara lain: 1) mengelola ruang dan fasilitas, 2) 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, 3) mengelola interaksi kelas, 4) bersikap 

terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif terhadap belajar, 

5) mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

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

kinerja guru/calon guru.  

Performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran siklus I dapat 

dikatakan sudah baik. Nilai akhirperformansi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran mencapai 76,2. Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

ada aspek yang perlu diperbaiki yaitu aspek mengelola waktu secara efisien dan 

membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. Nilai pada aspek mengelola 

waktu secara efisien pada siklus I masih perlu ditingkatkan karena alokasi waktu 

yang telah ditentukan dalam RPP ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan tepat. 

Nilai pada aspek membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri masih rendah 
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karena guru kurang memberikan motivasi kepada siswa. Kurangnya motivasi dari 

guru menyebabkan siswa yang merasa kurang percaya diri dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru. Ringkasan penilaian performansi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran dapat pada pada tabel 4.4. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 35 dan 36. 

 
Tabel 4.4. Hasil Penilaian Performansi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

 
No 

 
Indikator 

Ketercapaian 
pada Pertemuan 

I II 
1. Mengelola kelas dan fasilitas pembelajaran 3 3 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 2,8 3,7 
3. Mengelola interaksi kelas 3 3 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 
2,8 3,2 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajarn mata pelajran tertentu 

3 3 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3 3 
7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru. 3 3,2 
 Nilai 73,6 78,9 
 Nilai Akhir 76,2 

 

Nilai performansi guru dalam menyusun RPP dan melaksanakan 

pembelajaran dijumlah dan kemudian menjadi nilai akhir performansi guru. Nilai 

performansi guru siklus I dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Nilai Performansi Guru Siklus I 

No Aspek Penilaian Nilai Bobot Nilai 
Akhir

1. Kemampuan guru membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran  81,4 1 81,4 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran  76,2 2 152,4 

Jumlah  3 233,8 
Nilai Performansi Guru 77,9 
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Berdasarkan tabel 4.9, rata-rata hasil penilaian kemampuan guru dalam 

siklus I adalah 77,9. Indikator keberhasilan yang ditentukan adalah 75, dengan 

demikian kemampuan guru dapat dikatakan telah baik dan memenuhi indikator. 

Penelitimasihmerasa belum maksimaldan ingin meningkatkan serta 

melakukanperbaikan pada siklus II. 

  

4.1.2.3 Deskripsi Hasil Belajar Siklus I 

 Pada siklus I terdapat dua pertemuan. Pada pertemuan pertama siswa 

melakukan penagamatan objek dan mengerjakan soal esai secara berkelompok. 

Sedangkan pertemuan kedua siswa mengerjakan soal esai secara individu. Pada 

siklus I siswa membuat sebuah tulisan deskripsi sesuai dengan hasil pengamatan 

objek  pada kegiatan karya wisata dengan tema “Taman Sekolah”. Ringkasan 

hasil belajar   siklus   I   dapat  dibaca  pada   tabel 4.6.  Hasil  tes  siklus I 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 

 

Tabel 4.6 Data Hasil Tes Formatif Siklus I Menulis Deskripsi Kelas IV 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah Nilai % 
1 Sangat baik 85-100 0 0 0 
2 Baik  70-84 17 1268 53% 
3 Cukup  55-69 15 998 47% 
4 Kurang 0-54 0 0 0% 

Jumlah                                                       2266 
Rata-rata                                                       71 

 

  Berdasarkan data pada tabel  4.6,  tidak  ada  siswa (0%)  yang nilainya 

termasuk dalam kategori sangat baik dan ada 17 siswa (53%) yang nilainya masuk 

dalam kategori baik. Sebanyak 15 siswa (47%)  lainnya mendapatkan nilai dalam 
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atau 100%. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran siswa sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan karena batas ketidakhadiran 

siswa minimal 10%.  

Pelaksanaan penelitian pada siklus I ini masih ada beberapa aspek yang 

mendapatkan nilai rendah yaitu pada aspek frekuensi siswa dalam bertanya 

dan frekuensi siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru.Aspek frekuensi 

siswa dalam bertanya masih sedikit karena banyak siswa yang masih malu 

hanya beberapa siswa saja yang berani bertanya. Nilai aspek frekuensi siswa 

dalam menjawab pertanyaan dari guru rendah karena siswa masih merasa 

malu dan takut diejek temannya jika jawabannya salah. 

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pada siklus II guru mengupayakan 

agar siswa lebih berani lagi dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru. Upaya yang dilakukan guru terhadap masalah yang terjadi pada siklus I 

yaitu dengan cara menegur siswa yang mengejek siswa lainnya yang sedang 

bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu, upaya yang 

dilakukan guru yaitu dengan memberi motivasi berupapujian kepada siswa 

yang berani bertanya dan berani menjawab peranyaan dari guru. 

(2) Performansi guru 

Performansi guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator yang 

ditetapkan yaitu ≥ 75, nilai akhirperformansi guru pada siklus I adalah 77,9. 

Berdasarkan hasil observasi performansi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran ada aspek yang perlu diperbaiki yaitu aspek mengelola waktu 

secara efisien dan membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri.  
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Nilai pada aspek mengelola waktu pembelajaran secara efisien pada 

siklus I masih rendah karena alokasi waktu yang telah ditentukan dalam RPP 

ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan tepat.Upaya perbaikan aspek ini  

pada siklus II adalah dengan cara melakukan komunikasi kepada siswa agar 

lebih tepat waktu dalam menyelesaikan tugas dan soal yang diberikan guru. 

Nilai pada aspek membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

masih rendah karena guru kurang memberikan motivasi kepada siswa. 

Kurangnya motivasi dari guru menyebabkan siswa merasa kurang percaya 

diri dalam bertanya, dan menjawab pertanyaan dari guru. Upaya perbaikan 

aspek ini pada siklus II yaitu dengan cara memberikan motivasi berupa pujian 

kepada siswa yang berani bertanya ataupun menjawab pertanyaan guru. 

(3)  Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes siklus I nilai rata-rata secara klasikal dicapai siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Nilai rata-rata secara 

klasikal mencapai nilai 71. Indikator keberhasilan nilai rata-rata secara 

klasikal sesuai dengan KKM SD Negeri Jatinegara 1 sebesar 66. Masih ada 

aspek yang perlu ditingkatkan lagi dalam tulisan deskripsi siswa yaitu aspek 

keterlibatan indera dan imajinasi siswa. Melihat hasil menulis deskripsi siswa 

pada tes siklus I rata-rata siswa hanya melibatkan 2 indera dalam tulisan 

mereka, padahal diharapkan siswa melibatkan minimal 3 indera. Hasil tes 

siklus I juga menunjukkan bahwa siswa masih belum bisa mengolah idenya 

dengan baik. Upaya yang akan dilakukan pada siklus II untuk mengatasi 

kekurangan ini adalah dengan cara mengintensifkan bimbingan kepada siswa 
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pada saat pengamatan objek agar siswa dapat memaksimalkan penginderaan 

dan ide  mereka. 

Target tuntas belajar secara klasikal pada siklus I  sudah  dicapai  yaitu 

≥ 75%.  Pada tes siklus  I  sejumlah  28 siswa telah memenuhi KKM dalam 

aspek menulis (87%), dan masih ada 4 siswa yang belum memenuhi KKM 

(13%). 

(3) Keterhubungan antara aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa 

Keterhubungan aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar siswa berupa 

tes formatif yaitu ranah kognitif lebih tinggi daripada ranah aktivitas dan 

psikomotorik. Ranah kognitif pada tes formatif I memperoleh persentase 

tuntas belajar klasikalnya sebesar 87%, ranah aktivitas dan psikomotorik pada 

aktivitas belajar siswa secara klasikal hanya memperoleh nilai sebesar 74,2. 

Hal ini terjadi karena siswa belum terbiasa dengan pembelajaran yang 

menerapkan metode karya wisata. 

Berdasarkan hasil analisis dari hasil pengamatan aktivitas belajar dan 

hasil belajar siswa berupa tes formatif, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan metode karya wisata akan meningkatkan 

hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis pada siklus I yang terdiri dari 

pertemuan 1 dan pertemuan 2, dapat disimpulkan bahwahasil belajar siswa, 

aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan performansi guru dalam 

pembelajaran sudah baik. Namun guru belum merasa maksimal dan ingin 

meningkatkan serta melakukan perbaikan pada siklus II. 
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4.1.1.3 Revisi 

Ada  beberapa  hal  yang perlu diperhatikan dan diadakan perbaikan pada 

 siklus I ini. Hal tersebut yaitu : 

1) Frekuensi siswa bertanya. 

2) Frekuensi siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

3) Kemampuan guru dalam mengelola waktu secara efisien. 

4) Kemampuan guru dalam membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

5) Aspek Imajinasi siswa dalam menulis deskripsi dan aspek keterlibatan indera 

dalam tulisan deskripsi siswa. 

 

4.1.3 Deskripsi Data Siklus II 

  Siklus II ini dilakukan untuk memperbaiki siklus I. Semua perlakuan yang 

dilakukan pada siklus II hampir sama dengan siklus I. Adapun yang membedakan 

adalah: (1) guru lebih memperbanyak contoh pada materi yang dirasa masih sulit 

dipahami oleh siswa; (2) guru lebih mengintensifkan bimbingan pada saat 

pelaksanaan kegiatan karya wisata; (3) guru memberikan penguatan berupa 

pemberian hadiah kepada siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi; (4) guru 

juga lebih memupuk rasa percaya diri setiap siswa sehingga siswa tidak malu 

bertanya dan menjawab pertanyaan guru. 

 

4.1.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Nilai rata-rata aktivitas harian siswa kelas IV pada siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I nilai aktivitas harian siswa kelas IV hanya 74,2 

kemudian, pada siklus II naik menjadi 87,5.Nilai tersebut diambil dari 14 aspek 
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yang diamati yaitu: a) kehadiran siswa, b) sikap siswa dalam menjawab salam 

pada saat pembelajaran akan dimulai, c) mempersiapkan alat pembelajaran 

sebelum dimulai, d) aktivitas siswa berkaitan dengan pembelajaran; e) sikap siswa 

dalam mendengarkan penjelasan dari guru, f) frekuensi siswa dalam bertanya, g) 

keaktifan siswa bertanya kepada guru, h) frekuensi siswa menjawab pertanyaan 

dari guru, i) keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru, j) keaktifan siswa 

belajar kelompok (kerja kelompok), k) sikap siswa saat mengerjakan LKS, l) 

sikap siswa mengerjakan soal individu, m) siswa merapikan alat pembelajara, n) 

sikap siswa menjawab salam setelah pembelajaran selesai. Mengingat indikator 

keberhasilan observasi aktivitas belajar siswa adalah 75, berati kegiatan belajar 

siswa sudah dapat dikatakan berhasil. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada 

siklus  II  dapat   dilihat  pada  tabel 4.7.   Data   selengkapnya  dapat dilihat  pada  

lampiran 14. 
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Tabel 4.7. Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 

No  Aspek yang diamati Rata‐rata Skor

Pertemuan 
I 

Pertemuan 
II 

1  Kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai 4  4

2  Sikap  siswa  menjawab  salam  dari  guru  sebelum 
pembelajaran dimulai 

4  4

3  Mempersiapkan alat pembelajaran 4  4

4  Aktivitas siswa berkaitan dengan pembelajaran. 3,2  3,2

5  Sikap siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru. 3,3  3,5

6  Frekuensi siswa dalam bertanya 3  3

7  Keaktifan siswa bertanya kepada guru. 3,2  3,2

8  Frekuensi siswa menjawab pertanyaan dari guru. 3,2  3,2

9  Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari guru. 3,2  3,2

10  Keaktifan siswa belajar kelompok (kerja kelompok) 3,5  3,5

11  Sikap siswa saat mengerjakan LKS. 3,6  3,6

12  Sikap siswa mengerjakan soal individu. 3,4  3,6

13  Siswa merapikan alat pembelajaran 4  4

14  Sikap  siswa  menjawab  salam  setelah  pembelajaran 
selesai 

4  4

Nilai Aktivitas Harian   87,8  89,2

Nilai Aktivitas Harian Siklus II 88,5 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa kegiatan belajar siswa 

dikelas berjalan dengan baik. Aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus II 

ini mengalami peningkatan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan siklus I. 

Banyak siswa yang berani bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru.  
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4.1.3.4 Observasi Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Siklus II 

 Penilaian  kemampuan  guru  dalam  pembelajaran  siklus  II  sama dengan 

 penilaian kemampuan guru dalam siklus I. Kemampuan guru diamati oleh rekan 

guru dengan menggunakan alat penilaian kemampuan guru (APKG). APKG pada 

siklus II ini juga terdiri dari 2 yaitu APKG I dan APKG II.  

Perencanaan yang dibuat oleh guru pada siklus II ini merupakan perbaikan 

dari siklus I. Rekan guru memberikan masukan untuk menentukan alokasi waktu, 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan terlaksana lebih baik. Pelaksanaan 

yang dilakukan oleh guru pada siklus II ini merupakan perbaikan cara 

pelaksanakan pembelajaran dari siklus I. Rekan guru memberikan masukan agar 

memberikan penguatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa, agar 

siswa lebih termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Penilaian kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran APKG I siklus II dapat dilihat pada tabel 

4.8 dan  penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat  

pada tabel 4.9. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16. 

Tabel 4.8. Data Hasil Performansi Guru Dalam Menyusun RPP 

 
No 

 
Indikator 

Ketercapaian pada 
Pertemuan 

I II 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 3,5 4 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pelajaran 
3,6 3,6 

3. Merancang skenario kegiatan pembelajaran 3,4 3,4 
4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 3,5 
5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan 

alat penilaian 
3 3 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 3,5 
 Jumlah 20 21 
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 Nilai 83,3 87,5 
 Nilai Akhir 85,4 

  

Pada tabel 4.8, penilaian kemampuan guru dalam menyusun RPP nilai 

yang diperoleh pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. Peningkatan 

tersebut terbukti dari nilai yang didapat guru pada pertemuan I hanya 83,3. Pada 

pertemuan II nilai yang didapat guru naik menjadi 87,5. Nilai akhir kemampuan 

guru dalam menyusun RPP siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai 

akhir yang didapat guru hanya 81,4 kemudian pada siklus II naik menjadi 85,4. 

 

Tabel 4.9 Data Hasil Performansi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

 
No 

 
Indikator 

Ketercapaian pada 
Pertemuan 

I II 
1. Mengelola kelas dan fasilitas pembelajaran 3,5 3,5 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,8 3,8 
3. Mengelola interaksi kelas 3,8 3,8 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar 

3,4 3,4 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran mata pelajaran tertentu 

3,2 3,2 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3 3,5 
7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru. 3,4 3,4 
 Nilai 86,1 87,8 
 Nilai Akhir 86,9 

 

 Berdasarkan tabel 4.9, hasil penilaian kemampuan guru dalam 

pembelajaran yang diperoleh pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut terbukti dari nilai yang didapat guru pada pertemuan I hanya 

86,1. Pada pertemuan II nilai yang didapat guru naik menjadi 87,8. Nilai akhir 
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performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I nilai akhir yang didapat guru sebesar 86,1 kemudian, 

pada siklus II naik menjadi 86,9. Melihat indikator keberhasilan sudah mencapai 

86,9 sudah dirasa baik oleh guru.  

 

4.1.3.1 Paparan Hasil Belajar Siklus II 

Pada  tes  siklus  II  siswa  melakukan karya wisata dan membuat tulisan 

deskripsi  dengan  tema  “Lapangan Sekolah”  Ringkasan  hasil belajar siswa pada  

siklus II dapat dibaca pada tabel 4.10.  

 
Tabel 4.10 Data Hasil Tes Siklus II Menulis deskripsi Siswa Kelas IV. 

No  Kategori  Skor Frekuensi Jumlah Nilai  % 

1  Sangat baik  85‐100 2 173  6% 
2  Baik   70‐84  28  2125  88% 
3  Cukup   55‐69  2  133  6% 
4  Kurang  0‐54  ‐  ‐  ‐ 

Jumlah                                                       2431
Rata‐rata                                                       76

 

 Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui pada tes siklus II, ada 2 siswa 

(6%)   yang hasil tulisannya termasuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 28 

siswa (88%) masuk dalam kategori baik dan 2 siswa lainnya (6%) masuk dalam 

kategori cukup. Umumnya siswa sudah melibatkan 3 indera dalam tulisannya 

serta siswa juga sudah dapat mengolah idenya dengan baik. Daftar nilai siklus II 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. 
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Berdasarkan refleksi dari pelaksanaan siklus I, untuk selanjutnya diadakan 

perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran siklus II. 

Pembelajaran siklus II terdiri dari 2 pertemuan yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 

2. Pembelajaran pada siklus II ini aktivitas siswa dalam pembelajaran,  

performansi guru, dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus I. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan pada 

aktivitas siswa dalam pembelajaran, performansi guru, dan hasil belajar siswa, 

sebagai berikut : 

 

(1) Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswasiklusII  sudah mencapaiindikatorkeberhasilanyang 

ditentukan sebesar ≥  75.  Nilai Rata-rata aktivitas Harian Siswa 

(NIRA)dalam pembelajaran secara klasikal sudah mencapai 88,5. Frekuensi 

siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru sudah baik. Hal ini 

tidak lepas dari usaha guru untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa 

dengan cara memberikan penguatan kepada siswa yang berani bertanya dan 

menjawab pertanyaan. 

Siswa yang hadir pada saat dilaksanakan siklus I berjumlah 32 siswa 

atau 100 %. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran siswa sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan karena batas ketidakhadiran 

siswa minimal 10%.  

(2)  Performansi guru 

Performansi guru untuk siklus II sudah memenuhi indikator, nilai yang 

didapat adalah A dengan nilai 86,2. Pada penilaian kemampuan merencanakan 
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pembelajaran guru mendapatkan nilai 85,4. Sedangkan pada penilaian 

kemampuan melaksanakan pembelajaran guru mendapatkan nilai 86,9. Guru 

sudah dapat mengelola waktu pembelajaran dengan efisien dan sudah dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa.  

(3)  Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes siklus IInilai rata-rata secara klasikal dicapai siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Nilai rata-rata secara 

klasikal mencapai nilai 76. Indikator keberhasilan nilai rata-rata secara 

klasikal sesuai dengan KKM SD Negeri Jatinegara 1 sebesar 66. Sebagian 

besar siswa sudah melibatkan lebih dari dua indera dalam tulisan 

deskripsinya. Siswa juga sudah dapat mengolah ide dengan baik sehingga 

pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar dan merasakan objek yang 

diceritakan. Hal ini tidak lepas dari pengintensifan bimbingan guru pada saat 

kegiatan karya. 

Target tuntas belajar secara klasikal pada siklus II sudah  dicapai  yaitu 

≥ 75%.  Pada tes siklus  II  seluruh siswa atau sebanyak 32 siswa sudah 

memenuhi KKM dalam aspek menulis (100%). 

(4)  Keterhubungan antara aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa 

Keterhubungan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa berupa tes 

formatif yaitu ranah kognitif lebih tinggi daripada ranah aktivitas dan 

psikomotorik. Ranah kognitif pada tes formatif I memperoleh persentase tuntas 

belajar klasikalnya sebesar 100% sedangkan ranah aktivitas dan psikomotorik 

pada aktivitas belajar siswa memperoleh persentase sebesar 88,5%. Hal ini 
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terjadi karena siswa sudah memahami materi yang diajarkan oleh guru dan saat 

pembelajaran guru melibatkan siswa. 

Berdasarkan hasil analisis dari hasil pengamatan aktivitas belajar dan 

hasil belajar siswa berupa tes formatif, dapat disimpulkan bahwa keaktifan 

siswa turut mempengaruhi nilai tessiswa. Semakin siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan kelompok, maka siswa cenderung lebih dapat menangkap 

dan memahami materi pembelajaran sehinggga nilai hasil belajarnya baik. 

Pembelajaran menulis deskripsi dengan menerapkan metode karya wisata  ini 

melatih siswa untuk aktif dan memaksimalkan penginderaannya dalam 

kegiatan pengamatan objek sehingga hasil belajar seluruh siswa dapat 

mencapai nilai Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM). 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus II yang terdiri dari pertemuan 1 

dan 2, disimpulkan bahwahasil belajar siswa, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, dan performansi guru dalampembelajaranmengalami 

peningkatan dibandingkan siklus I. Persentasenilai hasil belajar siswa, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran, dan nilai performansi guru pada siklus II sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Dengan demikian 

penelitian ini dikatakan berhasil. 

 

4.2   Hasil Penelitian 

Pada subbab ini akan diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian 

tindakan kelas yang diperoleh. Pembahasan akan menguraikan data observasi 
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Diagram 4.7 di atas menunjukkan kenaikan persentase ketuntasan belajar 

keseluruhan pada siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. 

Ringkasan hasil belajar keseluruhan dapat dibaca pada tabel 4.11. 

 Tabel 4.11. Peningkatan Hasil Belajar secara Keseluruhan 

No Responden Nilai Keterangan 
Prasiklus Siklus I Siklus II 

1. R-1 55 66 66 Ada peningkatan 
2. R-2 56 67 70 Ada peningkatan 
3. R-3 59 69 73 Ada peningkatan 
4. R-4 62 69 75 Ada peningkatan 
5. R-5 58 64 73 Ada peningkatan 
6. R-6 70 79 80 Ada peningkatan 
7. R-7 61 68 75 Ada peningkatan 
8. R-8 63 69 76 Ada peningkatan 
9. R-9 74 84 86 Ada peningkatan 
10. R-10 65 71 77 Ada peningkatan 
11. R-11 65 73 78 Ada peningkatan 
12. R-12 59 66 75 Ada peningkatan 
13. R-13 69 72 79 Ada peningkatan 
14. R-14 50 63 71 Ada peningkatan 
15. R-15 68 74 77 Ada peningkatan 
16. R-16 59 72 78 Ada peningkatan 
17. R-17 67 72 78 Ada peningkatan 
18. R-18 76 78 82 Ada peningkatan 
19. R-19 52 62 67 Ada peningkatan 
20. R-20 59 69 74 Ada peningkatan 
21. R-21 78 80 87 Ada peningkatan 
22. R-22 66 74 76 Ada peningkatan 
23. R-23 65 71 76 Ada peningkatan 
24. R-24 73 77 80 Ada peningkatan 
25. R-25 63 72 76 Ada peningkatan 
26. R-26 53 66 72 Ada peningkatan 
27. R-27 62 69 73 Ada peningkatan 
28. R-28 51 65 72 Ada peningkatan 
29. R-29 54 66 73 Ada peningkatan 
30. R-30 61 70 77 Ada peningkatan 
31. R-31 73 75 81 Ada peningkatan 
32. R-32 70 74 78 Ada peningkatan 

Jumlah 2016 2266 2431 Ada peningkatan 
Rata-rata 63 71 76 Ada peningkatan 
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4.3 Pembahasan 

 Pada subbab ini akan dijelaskan tentang: 1) pemaknaaan temuan 

penelitian, 2) implikasi hasil penelitian. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

 

4.3.1 Pemaknaaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai pembelajaran 

menulis deskripsi dapat diambil simpulan bahwa penelitian yang dilakukan 

berhasil. Keberhasilan dari penelitian ini dapat dilihat dari semua indikator 

keberhasilan yang yang telah tercapai. Hasil tes prasiklus belum memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada prasiklus siswa yaitu 63. Nilai tersebut belum memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 66. Siswa yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 

11 siswa atau 34%. Nilai hasil tes prasiklus menunjukkan siswa mengalami 

masalah belajar dalam menulis deskripsi. Permasalahan siswa dalam menulis 

deskripsi ini perlu diatasi dengan tindakan perbaikan agar nilai belajar siswa dapat 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 

Peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas mengenai menulis 

deskripsi. Peneliti melakukan tindakan pemecahan masalah belajar menulis 

deskripsi dengan menerapkan metode karya wisata dalam pembelajaran. 

Penerapan metode karya wisata dalam pembelajaran menulis deskripsi 

berpengaruh terhadap peningkatakan hasil belajar siswa. Diketahui bahwa pada 

siklus I terdapat 17 siswa (53%) yang memperoleh nilai masuk kategori baik. 
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Siswa yang memperoleh nilai masuk kategori cukup sejumlah 15 siswa atau 47%. 

Nilai rata-rata siklus I adalah 71 dan masuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari nilai prasiklus ke siklus I sebesar 8 

poin.  

Hasil belajar pada siklus II mengalami peningkatan bila dibandingkan 

dengan siklus I. Diketahui sejumlah 2 siswa atau 6% memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik. Siswa yang memperoleh nilai masuk dalam kategori baik 

sejumlah 28 siswa atau 88%. Jumlah siswa yang termasuk dalam kategori cukup 

adalah 2 siswa atau sebesar 6%. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai masuk 

dalam  kategori kurang. Nilai rata-rata siklus II mencapai 76 yang termasuk dalam 

kategori baik. Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan peningkatan nilai rata-

rata keterampilan menulis narasi dari pratindakan ke siklus I sebesar 8 poin. Nilai 

rata-rata pada siklus II mencapai 76 mengalami peningkatan sebesar 13 poin. 

Aktivitas belajar siswa pada saat pembelajaran menulis menulis deskripsi 

dikatakan sudah baik. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 

siklus I belum mencapai indikator yang telah ditetapkan sebesar 75. Nilai rata-rata 

keaktifan siswa dalam pembelajaran secara klasikal hanya 74,2. Masih ada 

beberapa aspek yang mendapatkan nilai belum sesuai dengan yang diharapkan 

yaitu aspek frekuensi siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaaan dari guru. 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan. 

Nilai rata-rata keaktifan siswa secara klasikalmeningkat menjadi 88,5.Frekuensi 

siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru sudah baik. Hal ini 

tidak lepas dari usaha guru untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan 

cara memberikan penguatan kepada siswa yang berani bertanya dan menjawab 
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pertanyaan guru. Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan yaitu sejumlah 14,3 poin.  

Peningkatan juga terjadi pada performansi guru. Hasil observasi 

performansi guru pada siklus I mencapai 77,9 dan sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditentukan. Perolehan nilai kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran mencapai 81,4. Nilai kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran mencapai 76,2. Nilai performansi guru mengalami 

peningkatan pada siklus II. Nilai performansi guru pada siklus II mencapai 86,2 

masuk dalam kategori sangat baik. Kemampuan guru dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran memperoleh nilai 85,4. Nilai kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran mencapai 86,9. Peningkatan nilai performansi guru dari 

siklus I ke siklus II sebanyak 8,3 poin. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode karya wisata dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa kelas IV di SD Negeri Jatinegara 1 

Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian telah 

terbukti kebenarannya. 

Pembelajaran menulis deskripsi dengan menerapkan metode karya wisata 

lebih menarik dan tidak membosankan karena dilakukan di luar kelas dengan cara 

mengunjungi objek yang akan dipelajari. Melalui penerapan metode karya wisata 

siswa memperoleh pengalaman indera (penglihatan, penciuman, perasaan, dan 

pendengaran) sehingga memudahkan mereka ketika mendeskripsikan objek. 
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4.3.2   Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas mengenai penerapan metode karya wisata 

dalam pembelajaran menulis deskripsi yang telah laksanakan membawa implikasi. 

Implikasi hasil pembelajaran menggunakan media gambar seri adalah: 

 

4.3.2.1 Bagi Siswa 

Dengan  menerapkan  metode  karya wisata pada pembelajaran menulis 

deskripsi, siswa dapat belajar menulis deskripsi dengan suasana lain yaitu dengan 

mengunjungi objek-objek tertentu yang ada di sekitar sekolah. Siswa lebih 

termotivasi karena pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas. 

Pengamatan objek secara langsung juga memudahkan siswa dalam membuat 

tulisan deskripsi. 

 

4.3.2.2 Bagi Guru 

Penerapan metode karya wisata pada siswa kelas IV SD Negeri Jatinegara 

1 Kabupaten Tegal membuat guru mengerti bahwa pada kegiatan menulis 

deskripsi guru harus memilih metode yang tepat dan bervariasi agar tidak 

menimbulkan kejenuhan siswa pada saat pembelajaran menulis deskripsi.  

 

4.3.2.3 Bagi sekolah 

Penerapan metode karya wisata dalam pembelajaran menulis deskripsi 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas 

akademik SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. Metode karya wisata 

merupakan metode yang mudah diterapkan. Dengan menerapkan metode karya 
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wisata sumber belajar tidak hanya berupa buku. Sumber belajar bisa 

menggunakan objek-objek tertentu yang ada di sekitar sekolah seperti taman 

sekolah dan lapangan sekolah. 
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BAB  5 

PENUTUP 

 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian tindakan kelas 

yang telah dilaksanakan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil perubahan yang 

terjadi setelah dilaksanakan tindakan. Saran diberikan oleh peneliti berdasarkan 

proses dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dikemukakan pada 

bab IV, secara umum disimpulkan bahwa penerapan metode karya wisata dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa kelas IV di 

SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegal. Simpulan ini berdasarkan peningkatan 

yang terjadi pada aktivitas belajar siswa, performansi guru dan hasil belajar 

menulis deskripsi siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti dapat menguraikan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

 

5.1.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Perilaku siswa mengalami perubahan dari perilaku negatif berubah 

menjadi positif. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes dengan 

mengobservasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung pada siklus I 

dan siklus II.  
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Sebelum dilaksanakan penelitian dengan menerapkan metode karya wisata 

pada pembelajaran menulis deskripsi, siswa cenderung pasif hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru. Pada siklus I nilai rata-rata  aktivitas belajar siswa secara 

klasikal adalah 74,2. Beberapa siswa mulai berani menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami tentang objek yang akan mereka deskripsikan. Peningkatan nilai 

rata-rata aktivitas siswa secara klasikal terjadi pada siklus II yaitu menjadi 88,5. 

Peningkatan ini disebabkan siswa sudah terbiasa dengan penerapan metode karya 

wisata dalam pembelajaran menulis deskripsi selain itu juga karena penguatan 

yang diberikan oleh guru yaitu dengan cara memberikan pujian kepada siswa yang 

berani bertanya dan menjawab pertanyaan guru.  

Berdasarkan nilai rata-rata aktivitas belajar siswa secara klasikal  

menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan yaitu ≥ 75.  

 

5.1.2 Performansi Guru 

Penerapan metode karya wisata dalam pembelajaran menulis deskripsi 

pada siswa kelas IV di SD Negeri Jatinegara 1 Kabupaten Tegaldapat 

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 

pembelajaran siklus I mencapai 77,9. Nilai performansi guru meningkat pada 

siklus II menjadi 86,2. Nilai performansi guru pada pembelajaran siklus I dan II 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu minimal B 

atau ≥ 75. 
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5.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Peningkatan pada pembelajaran menulis deskripsi  dapat diketahui dari 

hasil tes pratindakan, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata pada pratindakan 

adalah 63 dengan persentase ketuntasan sebesar 34%. Pada siklus I, nilai rata-rata 

kelas menjadi 71 dengan persentase ketuntasan sebesar 87%. Jadi besarnya 

kenaikan nilai rata-rata kelas adalah 8 dan kenaikan persentase ketuntasan sebesar 

53%. Setelah dilaksanakan siklus II nilai rata-rata kelas menjadi 76 dan persentase 

ketuntasan belajar menjadi 100%. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 

5 poin dari siklus I ke siklus II. Persentase ketuntasan belajar yang diperoleh pada 

siklus II 100% sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75%. Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan keberhasilan 

pembelajaran menulis deskripsi dengan menerapkan metode karya wisata. 

 

5.2 Saran 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 

menulis deskripsi dan mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa dalam 

belajar menulis deskripsi. Setelah penelitian dilaksanakan, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

(1) Guru hendaknya menerapkan metode karya wisata dalam pembelajaran 

menulis deskripsi. Penerapan metode karya wisata sangat membantu siswa 

dalam belajar menulis deskripsi. Metode karya wisata dapat meningkatan 

minat dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis deskripsi. 

(2) Siswasebaiknyaselaludilatihkeaktifannyadalambelajarmenulis deskripsi. 
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 Keaktifan siswa dapat dimotivasi dengan pemberian penguatan. Guru harus 

aktif memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang 

memberikan respon baik atas umpan balik yang guru berikan. 

(3) Guru hendaknya aktif memperhatikan masalah-masalah yang muncul dalam 

pembelajaran untuk dipecahkan. Guru hendaknya memecahkan 

permasalahan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

(4) Sekolah hendaknya memberikan dukungan terhadap inovasi pembelajaran 

yang guru ciptakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekolah 

hendaknya ikut menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang 

berlangsungnya pembelajaran yang baik.  

(5) Peneliti lain sebaiknya melakukan penelitian dibidang menulis dari aspek 

yang berbeda. Hal ini disarankan agar dapat menambah hasil penelitian yng 

bermakna bagi penelitian berikutnya. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

SILABUS 

Sekolah   : SD Negeri Jatinegara I 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / semester  : IV / 2 

Standar Kompetensi : Menulis 

8.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, 
pengumuman, dan pantun anak. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Pembelajar
an 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

8.1 
Menyusun 
karangan  
tentang 
berbagai 
topik 
sederhana 
dengan 
memperhati
kan 
penggunaan 
ejaan 
(Huruf 
besar, tanda 
titik, tanda 
koma, dan 
lain-lain) 

Karangan 1. Menyusun 
karangan 
tentang 
berbagai 
topik 
sederhana 
dengan 
memperhati
kan 
penggunaan 
ejaan. 

2. Memperbai
ki karangan 
dengan 
menggunak
an tanda 
titik, tanda 
koma, huruf 
besar, dan 
lain-lain. 

1. Mampu 
menyus
un 
karanga
n 
tentang 
berbaga
i topik 
sederha
na 
dengan 
memper
hatikan 
penggu
naan 
ejaan. 

2. Mampu 
memper
baiki 
karanga
n 
dengan 
menggu
nakan 
tanda 
titik, 
tanda 
koma, 
dan 
huruf 
besar 
dengan 
benar. 

Penilaian 
proses 
dan 
penilaian 
hasil 
kerja 

Tes esai 1. Buatlah 
sebuah 
karangan 
deskripsi 
dengan 
menggu
nakan 
ejaan 
dan 
tanda 
baca 
yang 
baik dan 
benar. 

2. Perbaikil
ah 
karangan 
temanm
u dengan 
menggu
nakan 
ejaan 
dan 
tanda 
baca 
yang 
benar. 

4 kali 
pertem
uan  
(8x35m
enit) 

1. 
Darmadi, 
Kaswan 
dan Rita 
Nirbaya. 
2008. 
Bahasa 
Indonesia 
4. Jakarta : 
Pusat 
Perbukuan 
Departeme
n 
Pendidikan 
Nasional  
2. 
Nur’aini, 
Umri dan 
Indriyani. 
2008. 
Bahasa 
Indonesia 
4. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departeme
n 
Pendidikan 
Nasional 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL 

 

Satuan Sekolah  : SD Negeri Jatinegara 1      

Kelas/smt  : IV/2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia                       

Alokasi Waktu  :  

Materi    : Menulis Karangan                

Penyusun  : Nur Hadiyati 

Standar Kompetensi   : 8. Memahami pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

      Kompetensi 

           Dasar 

            Indikator Soal Bentuk 

Soal 

    Jenjang 

 Kemampuan 

JBS 

C1 C2 C3 

8.1 Menyusun 

karangan 

tentang 

berbagai topik 

sederhana 

dengan 

memperhatika

n penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda 

titik, tanda 

koma, dan 

lain-lain) 

1. Siswa mampu memperbaiki 

 karangan dengan menggunakan 

 tanda titik, tanda koma, dan huruf 

dengan benar. 

C2 

C3 

 1  

1 

1 

2. Siswa mampu menyusun 

karangan cerita tentang berbagai 

topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan 

ejaan 

C3   1 1 

Keterangan: 

C1 = Pengetahuan  C3 = penerapan 

C2 = Pemahaman  JBS = Jumlah Butir Soal 
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Lampiran 4  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

Pra Siklus 

  Satuan Pendidikan  : SD Negeri Jatinegara I 

  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

  Kelas / Semester : IV / II 

  Alokasi Waktu : 2x35 Menit (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

8.   Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis  

dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dan lain-lain). 

 

III. Indikator  

8.1.5 Mampu menyusun karangan cerita tentang berbagai topik  

sederhana dengan memperhatikan pengunaan ejaan. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai materi menulis 

deskripsi, siswa dapat menjelaskan materi menulis deskripsi. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai ejaan dan tanda 

baca, siswa dapat menggunakan tanda titik, tanda koma dan huruf 

kapital dengan benar. 
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3. Setelah memperhatikan contoh karangan deskripsi, siswa dapat 

menyusun karangan deskripsi. 

V. Materi Pembelajaran  

1. Pengertian karangan deskripsi 

Karangan deskripsi adalah karangan yang didalamnya berisi tulisan 

yang berusaha menggambarkan sesuatu sejelas mungkin. Karangan 

deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal 

(keadaan) sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau 

merasakan hal tersebut. 

2. Langkah – langkah menulis deskripsi  

(1) Menentukan dulu obyek yang akan di deskripsikan. Misalnya 

kebun sekolah, kantin sekolah, ruang kelas,dan lain-lain yang 

mungkin diamati. 

 (2) Mengamati objek yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu. 

Hasil dari pengamatan dicatat seteliti mungkin. Misalnya mengamati 

kantin sekolah maka yang harus citatat adalah letaknya, ukurannya, 

makanan yang dijual, harga dan rasanya, kebersihannya, penjaganya, 

dan pengunjungnya. 

 (3) Mendeskripsikan hasil pengamatan dalam satu atau beberapa 

paragraf. 

3. Menggunakan Huruf Kapital, Tanda Titik, dan Tanda Koma 

a) Huruf kapital 

1. Dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 

2. Dipakai sebagai huruf pertama pada nama kota, nama 

orang. 

b) Tanda titik 

1. Dipakai untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan 

atau seruan. 

2. Memisahkan angka jam dan menit. 

3. Dipakai di belakang singkatan nama orang. 

4. Dipakai di belakang singkatan nama, gelar dan sapaan. 
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5. Dipakai di untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya. 

c) Tanda koma 

1. Dipakai diantara unsur-unsur dalam pemerincian. 

2. Dipakai dibelakang kata o, ya, wah, aduh yang terdapat 

pada awal kalimat. 

 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra kegiatan pembelajaran (5 menit) 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa 

b. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Pengelolaan kelas  

1) Guru memberikan salam. 

2) Berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. 

3) Guru melakukan presensi. 

b. Apersepsi 

1) Guru menyebutkan tujuan materi pembelajaran. 

2) Guru menanyakan kepada siswa “Apakah kalian pernah membuat 

sebuah karangan?” 

3. Kegiatan inti 

b. Eksplorasi (20 menit) 

1)  Secara klasikal guru menjelaskan materi tentang menulis 

deskripsi dan penggunaan ejaan yang benar. 

2) Guru menjelaskan salah satu contoh karangan deskripsi. 

c. Elaborasi (10 menit) 

Siswa mencatat materi pembelajaran. 
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d. Konfirmasi(5 menit) 

Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian 

menjelaskannya kembali. 

4. Kegiatan akhir (25 menit) 

1) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

2) Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran. 

3) Guru memberikan  umpan balik kepada siswa atas hasil 

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. 

4) Guru menutup pembelajaran. 

 

VIII. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media: 

Contoh karangan deskripsi. 

2. Sumber Belajar      

a. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional  

b. Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

c. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku 

Cerdas untuk Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 
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Lampiran 5 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

Siklus I 

  Satuan Pendidikan  : SD Negeri Jatinegara I 

  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

  Kelas / Semester : IV / II 

  Alokasi Waktu : 4x35 Menit (2 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

8.   Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis  

dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.2 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dan lain-lain). 

 

III. Indikator  

8.1.6 Mampu menyusun karangan cerita tentang berbagai topik  

sederhana dengan memperhatikan pengunaan ejaan. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai materi menulis 

deskripsi, siswa dapat menjelaskan materi menulis deskripsi. 

2. Setelah mendengarkan penjelasn guru mengenai ejaan, siswa dapat 

menggunakan tanda titik, tanda koma dan huruf kapital dengan benar. 
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3. Setelah melakukan kegiatan pengamatan obyek melalui metode karya 

wisata, siswa dapat menyusun karangan deskripsi. 

 

V. Materi Pembelajaran  

1. Pengertian karangan deskripsi 

Karangan deskripsi adalah karangan yang didalamnya berisi tulisan 

yang berusaha menggambarkan sesuatu sejelas mungkin. Karangan 

deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal 

(keadaan) sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau 

merasakan hal tersebut. 

2. Langkah – langkah menulis deskripsi  

(1) Menentukan dulu obyek yang akan di deskripsikan. Misalnya 

kebun sekolah, kantin sekolah, ruang kelas,dan lain-lain yang 

mungkin diamati. 

 (2) Mengamati objek yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu. 

Hasil dari pengamatan dicatat seteliti mungkin. Misalnya mengamati 

kantin sekolah maka yang harus citatat adalah letaknya, ukurannya, 

makanan yang dijual, harga dan rasanya, kebersihannya, penjaganya, 

dan pengunjungnya. 

 (3) Mendeskripsikan hasil pengamatan dalam satu atau beberapa 

paragraf. 

3. Menggunakan Huruf Kapital, Tanda Titik, dan Tanda Koma 

a) Huruf kapital 

1. Dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 

2. Dipakai sebagai huruf pertama pada nama kota, nama 

orang. 

b) Tanda titik 

1. Dipakai untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan 

atau seruan. 

2. Memisahkan angka jam dan menit. 

3. Dipakai di belakang singkatan nama orang. 
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4. Dipakai di belakang singkatan nama, gelar dan sapaan. 

5. Dipakai di untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya. 

c) Tanda koma 

1. Dipakai diantara unsur-unsur dalam pemerincian. 

2. Dipakai dibelakang kata o, ya, wah, aduh yang terdapat 

pada awal kalimat. 

 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Karya wisata 

2. Ceramah  

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan I (2x35 menit) 

1. Pra kegiatan pembelajaran (5 menit) 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa 

b. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Pengelolaan kelas  

1) Guru memberikan salam. 

2) Berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. 

3) Guru melakukan presensi. 

b. Apersepsi 

1) Guru menyebutkan tujuan materi pembelajaran. 

2) Guru menanyakan kepada siswa “Apakah kalian merasa kesulitan 

dalam membuat karangan deskripsi?” 

3. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Secara klasikal guru menjelaskan materi tentang menulis 

deskripsi. 

2) Guru membagi siswa kedalam delapan kelompok. 
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3) Guru membacakan tata tertib karya wisata. 

b. Elaborasi (35 menit) 

1) Siswa melakukan karya wisata di perpustakaan sekolah. 

2) Siswa mencatat detail ruang perpustakaan berdasarkan 

pengamatan. 

3) Siswa mengerjakan lembar kerja kelompok. 

4) Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

c. Konfirmasi(5 menit) 

Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian 

menjelaskannya kembali. 

4. Kegiatan akhir (10 menit) 

1) Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran. 

2) Guru memberikan  umpan balik kepada siswa atas hasil 

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. 

3) Guru menutup pembelajaran. 

 Pertemuan II (2x35 menit) 

1. Pra kegiatan pembelajaran (5 menit) 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa 

b. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Pengelolaan kelas  

1) Guru memberikan salam. 

2) Berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. 

3) Guru melakukan presensi. 

b. Apersepsi 

1) Guru menyebutkan tujuan materi pembelajaran. 

2) Guru menanyakan kepada siswa “Apakah kalian masih 

ingatpengertian karangan deskripsi?” 
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3. Kegiatan inti 

b. Eksplorasi (10 menit) 

1) Secara klasikal guru menjelaskan kembali materi tentang 

menulis deskripsi. 

2) Guru membacakan tata tertib karya wisata 

c. Elaborasi (10 menit) 

1) Siswa melakukan karya wisata di taman sekolah. 

2) Siswa mencatat detail taman sekolah berdasarkan hasil 

pengamatan. 

d. Konfirmasi(5 menit) 

Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian 

menjelaskannya kembali. 

4. Kegiatan akhir (35 menit) 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I. 

2. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan  umpan balik kepada siswa atas hasil 

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. 

4. Guru menutup pembelajaran. 

 

VIII. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

   Tata tertib kegiatan karya wisata 

2. Sumber Belajar      

a. Taman dan Perpustakaan SD Negeri Jatinegara I. 

b. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional  

c. Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 
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Lampiran 6 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

Siklus II 

  Satuan Pendidikan  : SD Negeri Jatinegara I 

  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

  Kelas / Semester : IV / II 

  Alokasi Waktu : 4x35 Menit (2 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

8.   Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis  

dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.3 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dan lain-lain). 

 

III. Indikator  

8.1.4 Mampu memperbaiki karangan dengan menggunakan tanda titik, 

tanda koma, dan huruf kapital dengan benar. 

8.1.6 Mampu menyusun karangan cerita tentang berbagai topik  

sederhana dengan memperhatikan pengunaan ejaan. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan kegiatan pengamatan obyek pada metode karya 

wisata, siswa dapat menyusun karangan deskripsi. 
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2. Setelah melakukan kerja kelompok, siswa dapat memperbaiki 

karangan dengan menggunakan tanda titik, koma dan huruf kapital 

dengan benar. 

V. Materi Pembelajaran  

1. Pengertian karangan deskripsi 

Karangan deskripsi adalah karangan yang didalamnya berisi tulisan 

yang berusaha menggambarkan sesuatu sejelas mungkin. Karangan 

deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal 

(keadaan) sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau 

merasakan hal tersebut. 

2. Langkah – langkah menulis deskripsi  

(1) Menentukan dulu obyek yang akan di deskripsikan. Misalnya 

kebun sekolah, kantin sekolah, ruang kelas,dan lain-lain yang 

mungkin diamati. 

 (2) Mengamati objek yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu. 

Hasil dari pengamatan dicatat seteliti mungkin. Misalnya mengamati 

kantin sekolah maka yang harus citatat adalah letaknya, ukurannya, 

makanan yang dijual, harga dan rasanya, kebersihannya, penjaganya, 

dan pengunjungnya. 

 (3) Mendeskripsikan hasil pengamatan dalam satu atau beberapa 

paragraf. 

3.  Menggunakan Huruf Kapital, Tanda Titik, dan Tanda Koma 

a) Huruf kapital 

1. Dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 

2. Dipakai sebagai huruf pertama pada nama kota, nama 

orang. 

b) Tanda titik 

1. Dipakai untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan 

atau seruan. 

2. Memisahkan angka jam dan menit. 

3. Dipakai di belakang singkatan nama orang. 
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4. Dipakai di belakang singkatan nama, gelar dan sapaan. 

5. Dipakai di untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya. 

c) Tanda koma 

1. Dipakai diantara unsur-unsur dalam pemerincian. 

2. Dipakai dibelakang kata o, ya, wah, aduh yang terdapat 

pada awal kalimat. 

 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Metode karya wisata. 

2. Metode ceramah. 

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan I (2x35 menit) 

1. Pra kegiatan pembelajaran (5 menit) 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa 

b. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Pengelolaan kelas  

1) Guru memberikan salam. 

2) Berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. 

3) Guru melakukan presensi. 

b. Apersepsi 

1) Guru menyebutkan tujuan materi pembelajaran. 

2) Guru menanyakan kepada siswa “Apa kalian masih ingat ada 

berapa langkah dalam membuat sebuah karangan deskripsi?” 

3. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1)  Secara klasikal guru menjelaskan kembali materi menulis 

deskripsi dan penggunaan ejaan serta tanda baca yang benar. 

2) Guru membagi siswa kedalam 8 kelompok. 



104 
 

 
 

3) Guru menjelaskan tata tertib karya wisata. 

b. Elaborasi (35 menit) 

1) Siswa melakukan karya wisata di kantin sekolah. 

2) Siswa melakukan pengamatan detail kantin sekolah. 

3) Siswa mengerjakan lembar kerja siswa 

4) 4 kelompok siswa saling menukar hasil karangannya. 

5) Masing–masing kelompok siswa menganalisa kesalahan dan 

memperbaiki penggunaan tanda titik, tanda koma, dan huruf 

kapital pada karangan kelompok lain. 

c. Konfirmasi(5 menit) 

Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian 

menjelaskannya kembali. 

4. Kegiatan akhir (10 menit) 

1) Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran. 

2) Guru memberikan umpan balik kepada siswa atas hasil 

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. 

3) Guru menutup pembelajaran. 

 Pertemuan II (2x35 menit) 

1. Pra kegiatan pembelajaran (5 menit) 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa 

b. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Pengelolaan kelas  

1) Guru memberikan salam. 

2) Berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. 

3) Guru melakukan presensi. 

b. Apersepsi 

1) Guru menyebutkan tujuan materi pembelajaran. 
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2) Guru menanyakan kepada siswa “Siapa yang masih ingat tanda 

titik letaknya dimana dalam kalimat?” 

3. Kegiatan inti 

e. Eksplorasi (10 menit) 

1) Secara klasikal guru menjelaskan kembali materi tentang     

penggunaan tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital. 

2) Guru menjelaskan tata tertib karya wisata. 

f. Elaborasi (10 menit) 

1) Siswa melakukan karya wisata di lapangan sekolah. 

2) Siswa mencatat detail lapangan sekolah. 

g. Konfirmasi(5 menit) 

Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian 

menjelaskannya kembali. 

4. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II 

2. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan  umpan balik kepada siswa atas hasil 

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. 

4. Guru menutup pembelajaran 

VIII. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

a. Tata tertib kegiatan karya wisata 

2. Sumber Belajar    

a. Kantin dan lapangan SD Negeri Jatinegara I. 

b. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional  

c. Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 
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Lampiran 7 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 

 
Lembar Kerja Siswa (LKS) 
Kelas/Semester : IV/II 
Materi Pokok  : Menulis karangan 
Waktu   : 25 menit 
Kelompok   : ............................. 
Anggota  : 1........................... 
     2........................... 
     3........................... 
     4........................... 
 
Buatlah sebuah karangan deskripsi dengan ketentuan : 

1. Tema karangan deskripsi adalah perpustakaan sekolah. 
2. Kembangkan hasil pencatatan detail perpustakaan sekolah pada saat karya  

wisata menjadi sebuah karangan deskripsi 
3. Tulislah karangan deskripsi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan     
        benar.    
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TES FORMATIF SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SDN Jatinegara 1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok  : Menulis karangan  

    Waktu   : 25 menit 
 

Buatlah sebuah karangan deskripsi dengan ketentuan : 

4. Tema karangan deskripsi adalah taman sekolah. 

5. Kembangkan hasil pencatatan detail taman sekolah pada saat karya wisata 

menjadi sebuah karangan deskripsi. 

6. Tulislah karangan deskripsi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan 

benar. 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II 

 
Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Kelas/Semester : IV/II 
Materi Pokok : Menulis karangan  
Waktu : 25 menit 
Kelompok   :   .................................. 
Anggota  : 1. ...............................  

  2. ...............................  

  3. ...............................  

  4. ...............................  

 

Buatlah sebuah karangan deskripsi dengan ketentuan : 

4. Tema karangan deskripsi adalah kantin sekolah. 

5. Kembangkan hasil pencatatan detail kantin sekolah pada saat karya wisata 

menjadi sebuah karangan deskripsi. 

6. Tulislah karangan deskripsi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan 

benar. 
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TES FORMATIF SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SDN Jatinegara 1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/II 

Materi Pokok  : Menulis karangan  

    Waktu   : 25 menit 
 

Buatlah sebuah karangan deskripsi dengan ketentuan : 

1. Tema karangan deskripsi adalah lapangan sekolah. 

2. Kembangkan hasil pencatatan detail lapangan sekolah pada saat karya 

wisata menjadi sebuah karangan deskripsi. 

3. Tulislah karangan deskripsi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan 

benar. 
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Lampiran 9 

PENILAIAN MENULIS DESKRIPSI 

Tabel 1. Skor penilaian 

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 

d. Kesesuaian judul dengan isi 

e. Kohesi dan koherensi 

f. Memusatkan uraian pada objek yang 

ditulis 

 

4 

4 

15 

3. Penggunaan Bahasa dan EYD 

d. Pemilihan kata 

e. Ejaaan dan tanda baca 

f. Kerapian tulisan 

 

4 

4 

4 

Jumlah 100 

 

Keterangan mengenai skor penilaian menulis deskripsi dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

4. Pendeskripsian 

e. Keterlibatan aspek panca indra 

2) Melibatkan tiga indra (indra penglihatan, indra pendengaran dan 

indra perasaan) = 11-15 

3) Melibatkan dua indra (indra penglihatan dan perasaan) = 6-10 

4) Melibatkan satu indra (indra penglihatan) =1-5 

5) Tidak melibatkan indra (tidak melibatkan indra dalam tulisan) = 0 
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f. Imajinasi 

5) Kualitas pengolahan idenya sangat baik (dapat mengolah ide 

dengan sangat baik, sehimgga pembaca seolah-olah melihat, 

mendengar, dan merasakan hal-hal yang ditulis) = 16-20 

6) Kualitas pengolahan idenya baik (dapat mengolah ide dengan 

sangat baik sehingga pembaca melihat dan merasakan hal-hal 

yang ditulis) = 11-15 

7) Kualitas pengolahan idenya cukup (dapat mengolah ide sehingga 

pembaca seolah-olah melihat hal yang ditulis) = 6-10 

8) Kualitas pengolahan idenya kurang (pengolahan idenya kurang 

sehingga hanya menceritakan objek tetapi tidak menunjukkan 

apa-apa) 

g. Kesan hidup 

5) 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 

6) Melukiskan objek kurang sempurna, kesan hidup objek tulisan 

cukup terasa (melukiskan objek kurang sempurna sehingga kesan 

hidup objek tulisan cukup terasa) = 8-11 

7) Melukiskan objek tidak keseluruhan, kesan hidup objek tulisan 

kurang terasa (melukiskan sebagian keadaan objek sehingga 

kesan hidup objek tulisan kurang terasa) = 4-7 

8) Melukiskan objek tulisan tidak secara lugas, kesan hidup objek 

tidak terasa) = 0-3 

h. Menunjukkan objek yang ditulis 

5) Menunjukkan objek secara keseluruhan (menunjukkan letak, 

situasi, kondisi dan perasaan objek) = 12-15 

6) Menunjukkan letak, situasi, dan kondisi objek = 8-11 

7) Menunjukkan letak dan situasi objek = 4-7 

8) Menunjukkan letak objek = 0-3 
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5. Organisasi isi 

d. Kesesuaian judul dengan isi 

5) Sesuai (isi karangan dengan judul sesuai) = 4 

6) Cukup sesuai (isi karangan dengan judul tidak jauh menyimpang) 

= 3 

7) Kurang sesuai (isi karangan dengan judul kurang sesuai) = 2 

8) Tidak sesuai (isi karangan dengan judul tidak sesuai) = 1 

e. Kohesi dan koherensi 

5) Jelas (keterpaduan isi antar kalimat dalam karangan jelas = 4 

6) Cukup jelas (keterpaduan isi antar kalimat cukup jelas) = 3 

7) Kurang jelas (keterpaduan isi antar kalimat kurang jelas) = 2 

8) Tidak jelas (keterpaduan isi antar kalimat tidak jelas) = 1 

f. Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 

5) Uraian terpusat pada objek yang ditulis (memusatkan uraian pada 

hal-hal yang berhubungan dengan objek tulisan) = 12-15 

6) Sedikit melibatkan objek lain (sedikit melibatkan objek yang tidak 

berkaitan  dengan objek yang ditulis) = 8-11 

7) Setengah tulisan melibatkan objek yang alain (dalam tulisan 

melibatkan objek lain yang tidak berhubungan dengan objek yang 

ditulis) = 4-7 

8) Uraian terpusat pada objek yang lain (uraian terpusat pada hal-hal 

yang tidak berhubungan dengan objek tulisan) = 0-3 

6. Penggunaan Bahasa dan EYD 

d. Pemilihan kata 

5) Sesuai (pilihan kata sesuai dengan situasi yang diceritakan) = 4 

6) Cukup sesuai (pilihan kata cukup sesuai dengan situasi yang 

diceritakan) = 3 

7) Kurang sesuai  (pilihan kata kurang sesuai dengan situasi yang 

diceritakan) = 2 

8) Tidak sesuai (pilihan kata tidak sesuai dengan situasi yang 

diceritakan) = 1 
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e. Ejaan dan tanda baca 

5) Sangat sempurna (jumlah kesalahan antara 1-5) = 4 

6) Sedikit kesalahan (jumlah kesalahan antara 6-10) = 3 

7) Banyak kesalahan (jumlah kesalahan antara 11-15) = 2 

8) Salah semua (semua penggunaan ejaan dan tanda baca salah) =  1 

f. Kerapian tulisan  

5) Jelas terbaca dan bersih (tulisan jelas dan tidak ada coretan) = 4 

6) Terbaca dan cukup bersih (tulisan terbaca dan ada coretan 1-3) = 3 

7) Terbaca dan tidak bersih (tulisan bersih dan tidak ada coretan 4-6) 

= 2 

8) Tidak terbaca dan tidak bersih (tulisan sulit dibaca dan ada coretan 

lebih dari 6) = 1 

Tabel 2. Kriteria penilaian menulis deskripsi 

No. Kategori Skor 

1. Sangat baik 85-100 

2. Baik  70-84 

3. Cukup  55-69 

4. Kurang 0-54 
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Lampiran 10 

DAFTAR NILAI PRA SIKLUS 

 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai  

Jumlah  

Nilai  

Ketercapaian 

% I II III 

A B C D A B C A B C 

1 Ahmad Nazar A 7 14 8 6 4 2 8 2 2 2 55 55 

2 Dedi Saputra 9 13 9 5 4 2 8 2 2 2 56 56 

3 Irid Juana 9 11 9 8 4 3 9 2 2 2 59 59 

4 Abimanyu Prayoga 10 13 9 9 4 3 8 2 2 2 62 62 

5 Aditya Rahmanhadi 9 11 10 7 4 2 9 2 2 2 58 58 

6 Adnin Adintian 10 15 10 10 4 4 11 3 3 3 70 70 

7 Agustiansyah 10 10 10 8 4 3 9 2 2 3 61 61 

8 Ardhani Faiz P 9 10 10 11 4 3 9 3 2 2 63 63 

9 Aulia Ardhian A 10 15 10 10 4 4 11 4 3 3 74 74 

10 Aulia Miftakhul K 9 13 8 9 4 3 10 3 2 3 65 65 

11 Deo Septry Wengi 8 13 9 10 4 3 10 3 2 3 65 65 

12 Didi Kurniawan 8 10 10 8 4 2 11 2 2 2 59 59 

13 Dini Septiani 10 12 9 9 4 4 10 3 3 3 69 69 

14 Dwi agus Setiawan 7 11 8 6 3 2 7 2 2 2 50 50 

15 Fardha Dina Akfilni 10 15 11 9 4 3 10 2 2 2 68 68 

16 Fia Rahmawati 8 13 8 8 4 3 8 3 2 3 59 59 

17 Fitri Wulandari 9 15 10 10 4 3 10 2 2 2 67 67 

18 Hasna Adila R 10 15 11 11 4 4 11 4 3 3 76 76 

19 Ibnu Bani Hasim 8 11 8 6 3 2 8 2 2 2 52 52 

20 Izudin Zaelani 9 12 9 9 4 2 8 2 2 2 59 59 

21 Kevinalya Zika M 11 15 11 11 4 4 11 4 3 4 78 78 

22 Mita Setyaningsih 10 13 10 9 4 3 9 3 2 3 66 66 

23 Nova Risa R 10 12 9 9 4 3 10 3 2 3 65 65 

24 Novia Eka Saputri 11 15 11 10 4 4 10 3 2 3 73 73 

25 Putri Nur Faoziah 9 14 9 9 4 3 9 3 2 3 63 63 

26 Regita Fikriyani 8 10 8 8 4 2 7 2 2 2 53 53 

27 Rezky C 9 13 10 9 4 2 9 2 2 2 62 62 

28 Widiya Nur Barokah 7 11 7 8 3 2 7 2 2 2 51 51 
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117 
 

 
 

Lampiran 11 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF 

SILKUS I  

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai  

Jumlah  

Nilai  

Ketercapaian 

% I II III 

A B B D A B C A B C 

1 Ahmad Nazar A 9 14 9 9 4 3 9 3 3 3 66 66 

2 Dedi Saputra 10 14 10 8 4 3 9 3 3 3 67 67 

3 Irid Juana 10 13 10 9 4 4 10 3 3 3 69 69 

4 Abimanyu Prayoga 10 13 10 10 4 4 9 3 3 3 69 69 

5 Aditya Rahmanhadi 10 10 10 8 4 3 10 3 3 3 64 64 

6 Adnin Adintian 11 16 11 10 4 4 11 4 4 4 79 79 

7 Agustiansyah 10 10 10 10 4 4 10 3 3 4 68 68 

8 Ardhani Faiz P 10 10 10 11 4 4 10 4 3 3 69 69 

9 Aulia Ardhian A 12 16 12 12 4 4 12 4 4 4 84 84 

10 Aulia Miftakhul K 10 13 9 9 4 4 10 4 4 4 71 71 

11 Deo Septry Wengi 9 13 10 10 4 4 11 4 4 4 73 73 

12 Didi Kurniawan 9 10 10 10 4 3 11 3 3 3 66 66 

13 Dini Septiani 10 12 10 10 4 4 10 4 4 4 72 72 

14 Dwi agus Setiawan 8 13 9 8 4 3 9 3 3 3 63 63 

15 Fardha Dina Akfilni 11 15 11 10 4 4 10 3 3 3 74 74 

16 Fia Rahmawati 10 13 10 11 4 4 9 4 3  4 72 72 

17 Fitri Wulandari 10 15 10 10 4 4 10 3 3 3 72 72 

18 Hasna Adila R 10 15 11 11 4 4 11 4 4 4 78 78 

19 Ibnu Bani Hasim 9 13 9 8 4 3 8 3 3 3 62 62 

20 Izudin Zaelani 10 13 10 10 4 3 10 3 3 3 69 69 

21 Kevinalya Zika M 11 15 13 11 4 3 11 4 4 4 80 80 

22 Mita Setyaningsih 11 13 11 10 4 4 10 4 3 4 74 74 

23 Nova Risa R 10 12 10 10 4 4 10 4 3 4 71 71 

24 Novia Eka Saputri 11 15 11 11 4 4 10 4 3 4 77 77 

25 Putri Nur Faoziah 10 14 10 10 4 4 9 4 3 4 72 72 

26 Regita Fikriyani 9 11 10 10 4 3 10 3 3 3 66 66 

27 Rezky C 10 13 10 10 4 3 10 3 3 3 69 69 

28 Widiya Nur Barokah 9 11 9 11 4 3 9  3 3 3 65 65 
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Lampiran 12 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF 

SILKUS II  

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai  

Jumlah  

Nilai  

Ketercapaian 

% I II III 

A B C D A B C A B C 

1 Ahmad Nazar A 11 16 10 9 4 3 9 3 3 3 66 66 

2 Dedi Saputra 11 16 10 8 4 3 9 3 3 4 70 70 

3 Irid Juana 11 16 10 9 4 4 10 3 3 3 73 73 

4 Abimanyu Prayoga 11 16 10 10 4 4 9 3 3 4 75 75 

5 Aditya Rahmanhadi 11 16 10 10 4 3 10 3 3 3 73 73 

6 Adnin Adintian 11 16 11 10 4 4 12 4 4 4 80 80 

7 Agustiansyah 11 16 10 10 4 4 10 3 3 4 75 75 

8 Ardhani Faiz P 11 16 10 11 4 4 10 4 3 3 76 76 

9 Aulia Ardhian A 13 17 12 12 4 4 12 4 4 4 86 86 

10 Aulia Miftakhul K 11 17 9 9 4 4 10 4 4 4 77 77 

11 Deo Septry Wengi 11 16 10 10 4 4 11 4 4 4 78 78 

12 Didi Kurniawan 11 16 10 10 4 3 11 3 3 4 75 75 

13 Dini Septiani 11 17 10 10 4 4 11 4 4 4 79 79 

14 Dwi agus Setiawan 12 16 9 8 4 3 9 3 3 4 71 71 

15 Fardha Dina Akfilni 12 16 11 10 4 4 10 3 3 4 77 77 

16 Fia Rahmawati 11 16 10 11 4 4 10 4 4  4 78 78 

17 Fitri Wulandari 12 17 10 10 4 4 10 3 3 3 78 78 

18 Hasna Adila R 12 17 11 11 4 4 11 4 4 4 82 82 

19 Ibnu Bani Hasim 11 16 9 8 4 3 8 3 3 3 67 67 

20 Izudin Zaelani 11 16 10 10 4 3 10 3 3 4 74 74 

21 Kevinalya Zika M 13 17 13 12 4 3 13 4 4 4 87 87 

22 Mita Setyaningsih 11 16 11 10 4 4 11 4 3 4 76 76 

23 Nova Risa R 11 16 10 10 4 4 10 4 3 4 76 76 

24 Novia Eka Saputri 12 16 11 11 4 4 11 4 3 4 80 80 

25 Putri Nur Faoziah 11 16 10 10 4 4 10 4 3 4 76 76 

26 Regita Fikriyani 11 16 10 10 4 3 10 3 3 3 72 72 

27 Rezky C 11 16 10 10 4 3 10 3 3 3 73 73 

28 Widiya Nur Barokah 11 16 9 11 4 3 9  3 3 3 72 72 
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Lampiran 15 
 

DESKRIPTOR 
ALAT PENGUKURAN 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 konkret ke yang abstrak, dan dari 
berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 
lengkap. 

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, atau 
lengkap dan logis 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

 

 Indikator :1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 
(life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 
tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 
kegiatan pembelajaran. 

  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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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 
memudahkan 

    siswa belajar (misalnya: gambar, model benda asli dan peta). 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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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. 

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 : 
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 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 
pembelajar-an yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 
pembelajaran. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
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 
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 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 tentangcara 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. 
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 
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 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.  

  

 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 
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 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 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 
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 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 

 

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 : 
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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 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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DESKRIPTOR 
ALAT PENGUKURAN 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. 
c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 
d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 
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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 
siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 
  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 
b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 
c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 
kelas terpelihara). 
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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 peserta 
didik. 

Guru menggunakan satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak. 

Guru menggunakan lebih dari satu media 
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 
anak  

 
 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  
 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 
sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 
tatanan yang runtun. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
a.  Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 
b.Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 
c.Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

 d.Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 
akhir pelajaran. 
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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. 
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 descriptor berikut. 
a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 
b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  
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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 

 
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 sudh 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. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat 
siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 
pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 
 Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 
 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. 
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c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 
menggali reaksi siswa. 

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. 
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. *) 
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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. 
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 
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 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 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 
siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 
a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 
b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkanpenyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 
c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 
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. 
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 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 

 
5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 
A. 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 ketrampilan berbahasa. 

 Penjelasan : Latihan ketrampilan berbahasa diberikan dengan tujuan 
agar siswa mampu mengungkapkan perasaan dan 
pikirannya dengan bahasa yang benar secara lisan dan 
tulisan. 
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     Latihan berbahasa dianggap efektif bila dilakukan terpadu 
antara keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan 
menulis. Setiap siswa memperoleh kesempatan sesuai 
dengan tujuan. 

 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

4 

Siswa mendapat keterampilan berbahasa, tetapi tidak 
terpadu. 

Sebagian kecil siswa mendapat latihan secara terpadu 
sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar siswa mendapat latihan secaraterpadu 
sesuai dengan tujuan. 

Hampir semua siswa mendapatkan latihan secara 
terpadu sesuai dengan tujuan.  

 
 Indikator  : 5.3 Memberikan latihan keterampilan mengapresiasikan 

sastra. 
 Penjelasan : Latihan keterampilan mengapresiasikan sastra diberikan 

dengan tujuan agar siswa mampu memahami pesan karya 
sastra dan mengapresiasinya dengan kearifan mencermati 
nilai-nilai artistik dan estetika. 

     Latihan mengapresiasinya ini 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 menyimak dan 

membaca karya sastra. 
 b. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk memahami 

karya sastra melalui pertanyaan dan/ atau pemberian tugas. 
 c. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa menikmati karya 

sastra melalui deklamasi dan/ atau bermain peran. 
 d. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk menulis puisi 

atau cerpen sederhana. 
 

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 
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 Indikator  : 5.4 Mengembangkan kemampuan siswa untuk 
berkomunikasi dan bernalar. 

 Penjelasan : Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai berbagai 
fungsi, antara lain untuk mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi 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 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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B. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Matematika 
 Indikator  : 5.1 Menanamkan konsep matematika melalui kegiatan 

manipulatif. 
 Penjelasan : Penanaman konsep matematika  dilakukan dengan memberi 

kesempatan kepada siswa melakukan kegiatan manipulatif 
benda nyata yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Penanaman konsep melalaui satu jenis kegiatan 
dengan manipulasi sejenis benda 

Penanaman konsep melalui satu jenis kegiatan 
dengan manipulasi dua jenis benda. 

Penanaman konsep melalui dua jenis kegiatan 
dengan manipulasi dua jenis benda. 

Penanaman konsep melalui beberapa jenis 
kegiatan dengan manipulasi berbagai jenis benda.  

 
 Indikator  : 5.2 Mengusai konsep dan simbol-simbol matematika. 
 Penjelasan : Simbol matematika mengacu pada perlambangan yang 

digunakan dalam operasi dan pengerjaan. 
 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 
Skala Penilaian  

1 
2 
3 
4 

Membaca simbol matematika dengan benar. 

Menggunakan simbol matematika dengan benar. 

Berbahasa matematika dengan benar. 

Menyelesaikan masalah matematika dengan 
menggunakan simbol matematika.  

 
 Indikator  : 5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 
 Penjelasan : Penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-

hari sangat perlu ditekankan oleh guru agar siswa 
memanfaatkan konsep matematika. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
 a. Memberikan contoh penerapan konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 
 b. Mendorong siswa mencari contoh penerapan konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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 c. Menunjukkan adanya keterkaitan matematika dengan mata pelajaran 
lain. 

 d. Menyelesaikan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari 
secara praktis dengan menggunakan konsep matematika. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 
C. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPA. 

Indikator : 5.1 Menanamkan pemahaman konsep ekonomi secara 
kontekstual. 
Penjelasan: Penanaman konsep ekonomi secara kontektual dalam 

kehidupan sehari-hari kepada siswa untuk memudahkan siswa 
dalam memahami konsep ekonomi yang masih abstrak menjadi 
lebih konkrit. 

 Indikator ini menuntut guru mempunyai kemampuan 
menghubungkan antara konsep ekonomi dan permasalahan 
dalam kehidupan sehari-hari melaui contoh-contoh konkrit. 

 
Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut. 
a. Menunjukkan contoh penerapan konsep ekonomi dalam kehidupan 

sehari-hari. 
b.Mendorong siswa menunjukkan contoh lain penerapan konsep ekonomi 

dalam kehidupan sehari-hari. 
c. Mendorong siswa melakukan pengamatan penerapan konsep ekonomi 

dalam kehidupan sehari-hari secara berkelompok. 
d. Mendorong siswa melakukan diskusi hasil pengamatan dari masing-

masing kelompok. 
 

 
Indikator : 5.1 Mendemostrasikan pembelajaran IPA melalui 

pengalaman langsung. 
Penjelasan : Pembelajaran IPA melalui pengalaman langsung 

merupakan kecenderungan pembelajaran IPA mengingat 
tahap perkembangan kognitif siswa yang masih operasional 
konkret. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Mengajar dengan ceramah (ekspositori) saja. 

Ceramah yang diikuti dengan pembuktian apa 
yang diceramahkan 

Guru membimbing siswa dalam kegiatan 
pengamatan, percobaan secara berkelompok/ 
perorangan. 

Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan 
guru 

 
 Indikator : 5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman 

lapangan. 
 Penjelasan : Pembelajaran langsung ini akan meningkatkan siswa dalam 

pengamatan, kegiatan kelompok atau diskusi sehingga  
interaksi menjadi meningkat. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
 a. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman secara perorangan. 
 b. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman 

secaraberkelompok. 
 c. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 
 d. Siswa melakukan diskusi kelas. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

   
Indikator : 5.3  Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-

hari.  
Penjelasan : Pemahaman konsep IPA siswa menjadi lebih baik apabila 

konsep itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
 
 
 
 



154 
 

 
 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberi contoh penerapan konsep 

Guru mendorong siswa memberi contoh penerapan 
konsep. 

Satu atau dua orang siswa memberi contoh 
penerapan konsep. 

Lebih dari dua orang siswa memberi contoh 
penerapan konsep. 

 
  Indikator : 5.4  Menampilkan penguasaan IPA 
 Penjelasan : Materi pembelajaran harus dikuasai oleh calon guru. Materi 

pokok dalam IPA dapat berupa konsep, prinsip, teori dan 
hukum. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Sebagian besar materi yang diajarkan salah 

Separuh materi yang diajarkan salah. 

Sebagian besar materi yang diajarkan benar. 

Seluruh materi yang diajarkan benar. 

D. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran IPS 
Indikator : 5.1  Mengembangkan pemahaman konsep IPS terpadu. 
Penjelasan : Konsep IPS terpadu mencakup konsep-konsep 

antardisiplin/ interdisiplin ilmu sosial dan ilmu lainnya, 
seperti konsep keluarga berencana, lingkungan hidup, 
banjir, perencanaan, perang, dan pembangunan. 

 
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Menyajikan konsep terpadu secara verbal (naratif). 

Menyajikan konsep terpadu dengan memanfaatkan 
peta/ data/ fakta yang sesuai. 

Menyajikan masalah dan membahasnya secara 
terpadu untuk memahami konsep. 

Membimbing siswa memahami konsep terpadu 
melalui proses pemecahan masalah atau penemuan. 
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Indikator : 5.2  Mengembangkan pemahaman konsep waktu. 
Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam 

mengembangkan pemahaman nilai-nilai masa lalu yang 
dapat diterapakan untuk masa kini dan masa yang akan 
datang. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

Mendeskripsikan masa silam 

Mengaitkan masa silam dengan masa kini. 

Menggali nilai masa silam yang berguna bagi masa 
kini. 

Menggali nilai masa silam yang dapat 
diprediksimanfaatnya bagi masa yang akan datang. 

 
Indikator : 5.3  Mengembangkan pemahaman konsep ruang. 
Penjelasan : Konsep ruang mencakup konsep lokasi, jarak, wilayah, 
     teritorial, ruang angkasa, dan dinamika keruangan seperti 
     migrasi. 
     

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Menyajikan konsep secara verbal. 

Menyajikan konsep dengan menggunakan data dan 
fakta. 

Membimbing siswa memanfaatkan fakta dan data 
untuk memahami konsep secara individual. 

Membimbing siswa memanfaatkan fakta dan data 
untuk memahami konsep secara individual. 

Membimbing siswa memanfaatkan fakta dan data 
untuk memahami konsep melalui diskusi dengan 
siswa lain. 

 
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. 

 
 
 



156 
 

 
 

 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 

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 
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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 
atauasing). 

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. 
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). 
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Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 
Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 
mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
a. Berbusana rapi dan sopan. 
b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang bersangkutan. 
c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 
d. Tegas dalam mengambil keputusan.  
 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 16 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan I 
  Nama Guru  : Nur Hadiyati 
  Sekolah  : SD Negeri Jatinegara I 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : IV 
  Tanggal  : 11 Mei 2012 
  Waktu   : 2 Jam Pelajaran 
  Observer  : Setiawan, S.Pd.SD 
 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  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 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 =  

v

v

v

3,3

v

v

3



160 
 

 
 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatanpembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkahpembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-caramemotivasi 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 menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v

v

v

v

3

v

3,5

v

v

3

v



161 
 

 
 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

P =  
 
P =    80,4 

 
 
 

  Observer 
    

  
 
 

   Setiawan, S.Pd.SD 
   19590316 198012 1 002 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v

v

3
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan II 
  Nama Guru  : Nur Hadiyati 
  Sekolah  : SD Negeri Jatinegara I 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : IV 
  Tanggal  : 12 Mei 2012 
  Waktu   : 2 Jam Pelajaran 
  Observer  : Setiawan, S.Pd.SD 
 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

2. Merumuskan tujuan pembelajaran 

1 2 3        4 

1.3. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.4. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.4 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.5 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.6 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

 

v

v

v

3,6

v

v

3,5
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.6 Menentukan jenis kegiatanpembelajaran 

3.7 Menyusun langkah-langkahpembelajaran 

3.8 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.9 Menentukan cara-caramemotivasi siswa 

3.10 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.2 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 menyiapkan alat penilaian 

5.3 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.4 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v

v

v

v
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v

3,5

v

v

3
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.3 Kebersihan dan kerapian 

6.4 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

P =  
 
P =81,5 

 
 
 

  Observer 
    

  
 
 

   Setiawan, S.Pd.SD 
   19590316 198012 1 002 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

v

v
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan I 
Nama Guru  : Nur Hadiyati 

  Sekolah  : SD Negeri Jatinegara I 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : IV 
  Tanggal  : 11 Mei 2012 
  Waktu   : 2 Jam Pelajaran 
  Observer  : Setiawan, 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 alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

3

v

v

v

v



166 
 

 
 

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  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

v

2,8

3

v

v

v

v

v

v

v

v

v
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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 Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.2 Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat  

5.4 Menerapkan pembentuk wacana, sosiokultutal 

dan strategi komunikatif secara tepat 

                                                                                   Rata-rata butir 4 = K        

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 

 

 

v

2,8

v

3

3

v

v

v

v

v

v

v
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

  Rata-rata butir 7 = M 

Nilai APKG PP = P 

28 X100 

p = 73,6 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  
Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan II 

 
Nama Guru  : Nur Hadiyati 

  Sekolah  : SD Negeri Jatinegara I 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : IV 
  Tanggal  : 12 Mei 2012 
  Waktu   : 2 Jam Pelajaran 
  Observer  : Setiawan, 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 

1.3. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.4. Melaksanakan tugas harian kelas 

   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.7 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.8 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

3

v

v

v
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2.9 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.10 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.11 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.12 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.6 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.7 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.8 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.9 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.10 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.6 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

v

3,7

3

v

v

v

v

v

v

v

v
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4.7 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.8 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.9 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.10 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.5 Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.6 Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.7 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat  

5.8 Menerapkan pembentuk wacana, sosiokultutal 

dan strategi komunikatif secara tepat 

                                                                                   Rata-rata butir 4 = K        

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 

 

 

v
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v

3

3

v

v
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.5 Keefektifan proses pembelajaran 

7.6 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.7 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.8 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

  Rata-rata butir 7 = M 

Nilai APKG PP = P 

28 X100 

p = 76,2 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan I 
  Nama Guru  : Nur Hadiyati 
  Sekolah  : SD Negeri Jatinegara I 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : IV 
  Tanggal  : 18 Mei 2012 
  Waktu   : 2 Jam Pelajaran 
  Observer  : Setiawan, S.Pd.SD 
 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

3. Merumuskan tujuan pembelajaran 

1 2 3        4 

1.5. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.6. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.7 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.8 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.9 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

 

v

v

v
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v

v
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.11 Menentukan jenis kegiatanpembelajaran 

3.12 Menyusun langkah-langkahpembelajaran 

3.13 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.14 Menentukan cara-caramemotivasi siswa 

3.15 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.3 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 menyiapkan alat penilaian 

5.5 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.6 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v

v

v

v
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v
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v
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.5 Kebersihan dan kerapian 

6.6 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

P = x 100 
 
P =83,3 

 
 
 

  Observer 
    

  
 
 

   Setiawan, S.Pd.SD 
   19590316 198012 1 002 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan II 
  Nama Guru  : Nur Hadiyati 
  Sekolah  : SD Negeri Jatinegara I 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : IV 
  Tanggal  : 
  Waktu   : 
  Observer  : Setiawan, S.Pd.SD 
 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

4. Merumuskan tujuan pembelajaran 

1 2 3        4 

1.7. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.8. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.10 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.11 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.12 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

 

v

v

v

3,6

v
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.16 Menentukan jenis kegiatanpembelajaran 

3.17 Menyusun langkah-langkahpembelajaran 

3.18 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.19 Menentukan cara-caramemotivasi siswa 

3.20 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.4 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 menyiapkan alat penilaian 

5.7 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.8 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v

v

v

v
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v

4

v

v
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.7 Kebersihan dan kerapian 

6.8 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

P =  
 
P =87,5 

 
 
 

  Observer 
    

  
 
 

   Setiawan, S.Pd.SD 
   19590316 198012 1 002 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  
Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan I 

 
Nama Guru  : Nur Hadiyati 

  Sekolah  : SD Negeri Jatinegara I 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : IV 
  Tanggal  : 18 Mei 2012 
  Waktu   : 2 Jam pelajaran 
  Observer  : Setiawan, 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 

1.5. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.6. Melaksanakan tugas harian kelas 

   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.13 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.14 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

3,5

v

v

v
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2.15 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.16 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.17 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.18 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.11 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.12 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.13 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.14 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.15 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.11 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

v
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3,8
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v

v

v

v
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4.12 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.13 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.14 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.15 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.9 Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.10 Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.11 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat  

5.12 Menerapkan pembentuk wacana, sosiokultutal 

dan strategi komunikatif secara tepat 

                                                                                   Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.5 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.6 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

 

 

v
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.9 Keefektifan proses pembelajaran 

7.10 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.11 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.12 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

  Rata-rata butir 7 = M 

Nilai APKG PP = P 

28 X100 

p = 86,7 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  
Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan II 

 
Nama Guru  : Nur Hadiyati 

  Sekolah  : SD Negeri Jatinegara I 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : IV 
  Tanggal  : 19 Mei 2012 
  Waktu   : 2 Jam pelajaran 
  Observer  : Setiawan, 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 

1.7. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.8. Melaksanakan tugas harian kelas 

   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.19 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.20 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

3,5

v

v

v
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2.21 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.22 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.23 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.24 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.16 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.17 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.18 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.19 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.20 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.16 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

v

3,8

3,8

v

v

v

v

v

v

v

v

v
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4.17 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.18 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.19 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.20 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.13 Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.14 Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.15 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat  

5.16 Menerapkan pembentuk wacana, sosiokultutal 

dan strategi komunikatif secara tepat 

                                                                                   Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.7 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.8 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

 

 

v

3,4

v

3

3,5

v

v

v

v

v

v

v

v
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.13 Keefektifan proses pembelajaran 

7.14 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.15 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.16 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

  Rata-rata butir 7 = M 

Nilai APKG PP = P 

28 X100 

p = 87,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

3,8

v

v

v
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