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ABSTRAK 
 

Rosyadi, Ratih Nurillah. 2012. Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Melalui 
Media Gambar Seri pada Siswa Kelas IV di SD Negeri Paguyangan 01 
Kabupaten Brebes. Pembimbing 1. Drs. Suwandi, M.Pd.: 2. Dra. Ismi 
Rahayu, M.Pd. 

Kata Kunci: Menulis Narasi, dan Media Gambar Seri. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas rata-
rata hasil menulis narasi siswa kelas IV belum memenuhi KKM. KKM mata 
pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri Paguyangan 1 adalah 67. Siswa mengalami 
masalah belajar menulis narasi. Perlu dilakukan tindakan pemecahan masalah menulis 
narasi. Alternatif pemecahan masalah belajar menulis narasi adalah melalui 
penggunaan media gambar seri. Gambar seri dianggap dapat memberikan motivasi 
belajar siswa dan merangsang siswa untuk menemukan ide menulis. Faktor yang 
diselidiki dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan menulis narasi 
melalui penggunaan media gambar seri. Tujuan penelitian adalah meningkatkan 
proses dan hasil belajar menulis narasi pada siswa kelas IV di SD Negeri Paguyangan 
01 Kabupaten Brebes. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
melalui dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 
Paguyangan Kabupaten Brebes. Pengumpulan data di setiap siklus menggunakan 
teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes yang dipilih oleh peneliti adalah berupa tes 
esai. Teknik nontes berupa observasi aktivitas belajar siswa, observasi penggunaan 
media gambar seri dan observasi performansi guru. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dan teknik kualitatif.  

Hasil penelitan menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I dan siklus II. 
Peningkatan ini terjadi pada hasil tes maupun nontes. Rata-rata nilai tes siswa pada 
siklus I mencapai 73,4. Rata-rata nilai tes siswa mengalami peningkatan pada siklus II 
yakni menjadi 77,78. Perubahan sikap atau aktivitas belajar siswa juga menunjukkan 
peningkatan. Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 79,85. 
Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 83,33 pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan 
penelitian. Simpulan penelitian, penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan 
keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Paguyangan. Saran 
yang disampaikan peneliti adalah guru hendaknya menggunakan media gambar seri 
dalam pembelajaran menulis narasi. Siswa sebaiknya aktif selalu dilatih menulis 
narasi. Guru dalam hal ini aktif pula memberikan penguatan dan penghargaan kepada 
siswa yang memberikan respon baik atas umpan balik yang diberikan guru. Peneliti 
juga menyarankan agar sekolah hendaknya ikut menyediakan sarana dan prasarana 
yang menunjang berlangsungnya pembelajaran yang baik. 
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BAB  1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (2006: 65) menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.  

 

 Usaha sadar mewujudkan pembelajaran tersebut dilaksanakan oleh salah satu 

komponen pendidikan yakni pendidik. Pendidik dalam hal ini adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikana. Sebutan sesuai kekhususannya antara lain guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator. 

 Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam pembelajaran yang 

ikut berperan dalam  usaha pembentukan karakter manusia dan mengembangkan 

segala potensi individu. Guru merupakan salah satu unsur penting di bidang 

pendidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan diri sebagai tenaga 

profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Guru 

dalam arti khusus, dapat dikatakan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan 

siswa-siswanya  mencapai suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Guru 

ikut bertanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhan siswa-siswanya. 
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Guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang menyaluran pengetahuan 

(transfer of knowledge). Penyalur pengetahuan ini  berkenaan dengan tugas guru 

mengajar menyampaikan pesan kurikulum kepada siswa. Guru juga mempunyai tugas 

melakukan penyampaian nilai-nilai (transfer of value). Guru dalam hal ini memiliki 

tanggung jawab menciptakan karakter siswa sesuai dengan nilai kehidupan yang 

berlaku di masyarakat. Guru juga harus memberikan pengarahan serta menuntun 

siswa dalam proses belajar serta memperhatikan bagaimana siswa dapat menyerap 

informasi yang diberikan.  

Guru dituntut menguasai berbagai kompetensi. Guru di sekolah dasar dengan 

sistem guru kelas berperan ganda yakni sebagai pengajar mata pelajaran sekaligus 

wali kelas. Guru di sekolah dasar selain sebagai pengajar yang harus menguasai 

kompetensi pedagogik juga menjadi wali kelas yang bertanggung jawab atas 

kehidupan siswa di sekolah. Peran sebagai wali kelas ini menugaskan guru di sekolah 

dasar memantau berbagai perkembangan siswanya serta mengidentifikasi masalah-

masalah pada siswanya yang memungkinkan menganggu prestasi belajar siswa. Guru 

juga memiliki tugas membimbing siswa memecahkan permasalahnya. 

 Guru kelas dengan peran ganda, tidak menutup kemungkinan banyak guru 

mengalami kesulitan dalam penggunaan strategi pembelajaran yang tepat untuk 

mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat 

dan menyenangkan bagi siswa sering diabaikan oleh guru. Sikap mengabaikan 

strategi pembelajaran yang tepat ini juga mengindikasikan bahwa guru mengabaikan 

komponen pembelajaran yang tepat sebagai bagian dari strategi pembelajaran. 

 Beberapa guru kurang memperhatikan kelengkapan komponen pembelajaran. 

Tidak sedikit guru mengabaikan komponen media pembelajaran. Hal ini, membuat 
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pembelajaran menjadi membosankan dan membuat siswa kurang tertarik terhadap 

pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di satu sisi, 

pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang penting untuk 

dikuasai keterampilan dasarnya. Namun di sisi lain praktik pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas kurang berkesan bagi siswa. Keterampilan dasar berbahasa 

insonesia yang harus dikuasai siswa meliputi membaca, menulis, menyimak dan 

berbicara sebagai bekal dasar dalam berbahasa. Pembelajaran keterampilan dasar 

membaca penting dikuasai sebagai dasar siswa untuk memahami pesan informasi 

tulisan. Keterampilan menulis merupakan keterampilan menyampaikan pesan 

informasi dalam bentuk simbol grafis tertentu. Pembelajaran keterampilan menyimak 

melatih siswa untuk menyerap informasi melalui indera pendengaran dengan baik. 

Pembelajaran keterampilan berbicara juga melatih siswa untuk mampu 

menyampaikan informasi secara verbal.  

 Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai 

dengan baik oleh siswa. Kemampuan menulis melatih siswa untuk berpikir secara 

sistematis, rasional, dan ilmiah sehingga diharapkan dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Dengan menulis seseorang dapat mengungkapkan perasaan, ide, 

gagasan. Menulis merupakan media untuk berkomunikasi seseorang kepada orang 

lain.  

 Dalam pembelajaran menulis narasi, guru perlu memperhatikan cara-cara agar 

pembelajaran dapat mencapai keberhasilan selain memperhatikan kelengkapan 

komponen pembelajaran. Salah satu cara menuju pembelajaran yang efektif adalah 

dengan menciptakan pembelajaran yang menarik dan mendorong motivasi siswa. 

Pembelajaran yang menarik ini dapat diciptakan dengan pemilihan media. 
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Penggunaan media pembelajaran  dinilai mampu menarik minat dan perhatian belajar 

siswa. Namun banyak sekali praktik pembelajaran Bahasa Indonesia khusunya materi 

menulis narasi yang kurang berkesan bagi siswa, mengingat penyajian dan 

penggunaan media yang masih kurang. 

 Media merupakan perantara atau pengirim pesan ke penerima pesan. Pemakaian 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru. Media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa yang 

berpengaruh pada keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran juga dapat memberikan rangsangan kegiatan belajar serta  membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan pembelajaran Bahasa Indonesia bergantung pada keberhasilan dalam 

pemilihan dan penggunaan media yang tepat. 

 Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti kepada guru kelas IV di SD 

Negeri Paguyangan 01, diperoleh informasi bahwa guru masih mengalami beberapa 

kesulitan. Guru kesulitan dalam menentukan dan menerapkan media  yang mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Guru mengalami kebinggungan dalam memilih 

media yang sesuai dengan pesan kurikulum pembelajaran. Kesulitan ini membuat 

guru mengabaikan penggunaan media dalam pembelajaran. Guru kurang menyadari 

bahwa media pembelajaran memiliki pengaruh penting terhadap proses dan hasil 

belajar siswa.  

 Guru masih berperan sentral yakni semua kegiatan pembelajaran didominasi 

oleh kegiatan guru. Siswa berperan kurang aktif dalam proses pembelajaran, 

khususnya pada pembelajaran menulis narasi yang hanya mendengarkan ceramah 

guru dan mengerjakan tugas. Keterangan yang lain menyatakan  bahwa menulis 
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narasi Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang banyak membutuhkan daya 

imajinasi dan kreativitas siswa.  

 Guru dalam praktik pembelajaran menulis narasi tidak mengefektifkan 

penggunaan media gambar seri. Kenyataan ini yang membuat siswa malas belajar 

bahasa Indonesia  yang mengakibatkan hasil nilai ulangan harian kurang memuaskan. 

Nilai ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis narasi masih 

banyak yang belum memenuhi batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM 

untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia telah ditentukan oleh SD Negeri Paguyangan 

adalah nilai 67. Siswa yang hasil belajar belum memenuhi KKM sejumlah 24 siswa, 

sedangkan siswa yang  telah memenuhi KKM sejumlah 12 siswa. 

 Pembelajaran menulis narasi sangat mengharapkan siswa memiliki daya 

imajinasi. Melalui daya imajinasi menulis, siswa dilatih untuk mengorganisasikan 

ide, gagasan, pendapat atau tanggapan secara tertulis. Menulis narasi dianggap sulit 

oleh kebanyakan siswa. Dalam menulis narasi memerlukan kecermatan dan ketetapan 

dalam memilih kata-kata, kemudian menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat 

hingga paragraf yang dapat ditangkap maksudnya oleh pembaca. Hal ini sangat 

bergantung pada daya kreativitas siswa dalam menciptakan suatu ide dan menemukan 

kalimat dalam menulis narasi. Suatu pembelajaran menulis narasi mudah 

dilaksanakan oleh siswa, apabila pembelajaran  tersebut disajikan  dengan langkah-

langkah yang tepat, jelas, menarik, dan menyenangkan. Usaha membuat 

pembelajaran menulis narasi  lebih menarik  dapat diwujudkan dengan penggunaan 

suatu media pembelajaran yang menarik, salah satunya  yaitu media gambar seri. 

 Berdasarkan  gambaran pelaksanaan  pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis narasi di SD Negeri Paguyangan 01, maka penggunaan  media gambar seri  
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dapat dijadikan salah satu solusi. Media gambar seri menjadi alternatif guru dalam 

upaya meningkatkan prestasi belajar menulis narasi siswa kelas IV di SD Negeri 

Paguyangan 01.  

 Penggunaan  media gambar seri dianggap dapat meningkatkan prestasi belajar 

menulis narasi. Media gambar seri dapat  menarik perhatian siswa dengan tampilan 

yang menarik serta dapat disajikan dengan cara kreatif. Media gambar seri 

merangsang daya imajinasi siswa dalam merangkai suatu ide atau gagasan, kemudian 

dikembangkan sesuai kemampuan siswa.  

 Penyampaian materi menulis narasi yang selama ini dengan metode ceramah 

dan tanya jawab menjadikan menulis narasi merupakan sesuatu yang sulit. Materi 

pokok ini banyak membutuhkan rangsangan-rangsangan yang kuat bagi siswa. 

Rangsangan menulis narasi diberikan agar siswa mampu menemukan ide menulis 

yang  tidak cukup hanya dengan memberikan ceramah dari guru.  

 Penggunaan  media gambar seri akan mempermudah siswa dalam menemukan 

ide menulis. Media gambar seri menyajikan gambar-gambar yang merangsang siswa 

untuk berimajinasi tentang sebuah narasi. Penggunaan media gambar seri 

memberikan kerangka berpikir kepada siswa mengenai sebuah kronologi cerita. 

Penggunaan gambar media seri ini juga dapat menciptakan variasi  dalam 

pembelajaran, sehingga menghindarkan siswa dari kebosanan. 

 Media gambar seri merupakan media yang tidak terlalu sulit dalam 

pembuatannya. Media gambar seri juga ekonomis serta dapat disajikan dengan 

tampilan yang variatif. Media gambar seri ini dapat ditampilkan dengan berbagai 

modifikasi bentuk dan warna yang menarik perhatian siswa. Namun masih banyak 
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guru SD yang belum menggunakan gambar seri sebagai media pembelajaran menulis 

narasi.  

 Gambar seri  perlu  digunakan sebagai media yang mendukung pembelajaran  

menulis narasi di kelas IV. Gambar seri diharapkan dapat meningkatkan  pemahaman  

siswa mengenai sebuah gambaran kerangka berpikir suatu  narasi. Gambar seri juga 

memberikan visualisasi sebuah kronologi cerita tanpa harus melihat secara konkret. 

Visualisasi yang menarik akan ikut mendorong motivasi siswa dalam belajar dan 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa.  

 Berbagai penelitian berkaitan dengan menulis dan media seri telah dilakukan. 

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Mariyana  (2009), 

Lia Indria Sari (2011), Nurul Laita Fani (2011). Dian Mariyana mengambil judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui pendekatan PAKEM pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri Wandja 02 Kecamatan Salem Kabupaten  Brebes 

membahas mengenai bagaimana keterampilan menulis dapat ditingkatkan. 

Keterampilan menulis dapat ditingkatkan melalui pemilihan metode atau komponen 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang muncul. 

 Nurul Laita Fani telah melakukan penelitian dengan judul Penerapan Media 

Gambar Dalam Meningkatan Hasil Belajar Mengarang Deskripsi Sederhana Pada 

Siswa Kelas III di SD Negeri Panggung 13 Kota Tegal. Penelitian ini meneliti 

pengaruh media gambar terhadap hasil belajar mengarang. Media gambar terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar menulis mengarang. 

 Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh peneliti ini bersifat penelitian 

ulang yang sudah ada mengenai permasalahan menulis narasi. Dalam penelitian  ini 
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akan dilakukan upaya meningkatkan keterampilan menulis narasi yang ditekankan 

pada penggunaan media gambar seri. 

 Penggunaan media gambar seri diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 

menulis narasi. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Narasi Melalui Media Gambar Seri pada Siswa Kelas IV di SD 

Negeri Paguyangan 01 Brebes”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri Paguyangan 

01 Kabupaten Brebes, diperoleh keterangan bahwa siswa kelas IV mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam menulis narasi.  

Dari 36 siswa diperoleh rata-rata  kelas 64,05 sedangkan target rata-rata  kelas yang 

harus dicapai 67. Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran menulis narasi 

adalah pada umumnya siswa kurang mampu menggunakan dan memilih kata dalam 

menuangkan  ide. Siswa juga kurang mampu menghubungkan kalimat yang satu 

dengan kalimat yang lainnya, serta mengembangkan sebuah gagasan. Narasi yang 

ditulis masih belum menceritakan kejadian secara runtut dan banyak ditemukan 

tulisan yang sama antar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum  menguasai 

menulis narasi. 

Apabila permasalahan menulis narasi pada siswa ini tidak dipecahkan maka 

akan menimbulkan permasalah baru nantinya. Ketika siswa tersebut telah naik kelas 

dan menemukan materi menulis narasi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi 

maka siswa akan mendapatkan masalah yang lebih berat. Masalah ini dikarenakan 

pada tingkat sebelumnya yakni saat kelas IV siswa belum menguasai keterampilan 
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menulis narasi dengan baik dan benar. Hal ini akan menjadi permasalahan yang lebih 

sulit untuk dipecahkan apabila pada tingkat yang lebih mudah belum diselesaikan.  

 

1.3 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat didentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi masalah pembelajaran. Faktor tersebut terdiri dari faktor internal 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, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi fisik 

seorang siswa menentukan keberhasilan belajar dia, hal ini berkaitan dengan 

kemampuan organ tubuhnya dalam melakukan kegiatan fisik belajar. Kemampuan 

intelektual siswa menjadi penentu kualitas dan lama waktu seorang siswa dalam 

menyelesaikan tugas belajar.  

Dari faktor internal yang telah dijelaskan, peneliti menganalisa permasalahan 

pembelajaran menulis narasi yang berasal dari individu siswa antara lain: (1) 

kurangnya motivasi atau minat siswa terhadap pembelajaran menulis narasi; (2) siswa 

merasa jenuh dan bosan dengan pembelajaran tanpa media yang menarik; (3) 

kurangnya pemahaman siswa mengenai  materi menulis narasi; (4) terbatasnya  

kemampuan siswa dalam  mengembangkan gagasan atau ide manjadi sebuah narasi; 
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(5) terbatasnya kemampuan siswa dalam berimajinasi mengenai sebuah karangan; (6) 

siswa belum memaksimalkan penginderaan dalam menulis narasi. 

 

1.3.2 Faktor eksternal  

Faktor eksternal merupakan berbagai keadaan yang mempengaruhi 

pembelajaran yang berasal dari luar individu siswa. Faktor eksternal seperti variasi 

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

permasalahan belajar menulis narasi yang berasal dari luar individu siswa antara lain: 

(1) variasi pembelajaran yang kurang berkesan yang diciptakan oleh guru. Guru 

cenderung menyampaikan isi materi pembelajaran menggunakan cara konvensional 

yakni pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran ini cenderung 

menggunakan metode ceramah; (2) guru belum menerapkan penggunaan media 

sebagai perantara materi pembelajaran; (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 

lingkungan guru baik penguatan secara emosional maupun secara simbolis; (5) 

suasana pembelajaran yang kurang kondusif, siswa sering ramai di kelas. 
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1.4  Pembatasan Masalah 

  Karena terbatasnya waktu dan keterbatasan dari peneliti, maka peneliti 

membatasi permasalahan penelitian pada proses pembelajarannya saja, khususnya 

penggunaan media gambar seri dalam proses pembelajaran menulis narasi. Peneliti 

menekankan kepada faktor eksternal antara lain variasi pembelajaran yang berupa 

proses pembelajaran dan menitikberatkan pada penggunaan media pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran ini dinilai sebagai faktor penting penentu 

keberhasilan siswa dalam menulis narasi. 

 

1.5  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam  penelitian tindakan kelas  ini adalah “Apakah 

penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi pada 

siswa kelas IV di SDN Paguyangan 01?” 

 

1.6  Pemecahan Masalah   

Pemecahan masalah yang diajukan berupa penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas adalah 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 dilakukan 

(Hopkins, 1993 dalam Saminanto, 2010:2). Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

melalui dua siklus, masing-masing siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan 
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tindakan, pengamatan dan refleksi. Penggunaan media gambar seri dapat dijadikan 

salah satu alternatif  guru dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV 

di SD Negeri Paguyangan 01 pada materi menulis narasi. Penggunaan  media gambar 

seri dianggap efekif  untuk meningkatkan prestasi belajar, karena memiliki fungsi 

menarik perhatian siswa. Penggunaan  media gambar seri  akan  mempermudah 

penyampaian materi, karena disertakan pula dengan gambar aslinya, sehingga siswa 

tidak harus membayangkan  materi yang disampaikan oleh guru. 

 

1.7  Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut 

tujuan dari penelitian tindakan kelas ini: 

 

1.7.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan dari penelitian yang skalanya paling besar. Tujuan 

umum penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk meningkatkan aktivitas dan  hasil 

belajar  mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

 

1.7.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan tujuan dari penelitian yang paling kecil skalanya. 

Tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan kualitas hasil 

dan proses pembelajaran pada keterampilan menulis siswa kelas IV SDN Paguyangan 

01 Kabupaten Brebes dengan menggunakan media gambar seri. 
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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 teoritis merupakan manfaat yang dapat diambil bersifat secara teori.  

Manfaat teori dari penelitian tindakan kelas ini adalah antara lain: 

1.8.1.1  Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah khasanah pengetahuan 

dalam dunia pendidikan mengenai gambar seri sebagai media pembelajaran 

menulis narasi. 

1.8.1.2   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan penelitian berikutnya 

untuk meneliti lebih mendalam mengenai penggunaan media gambar seri 

untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi. 

 

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: 

Manfaat praktis bagi siswa dari penelitian tindakan kelasi ini antara lain: (1) 

meningkatkan motivasi dalam belajar Bahasa Indonesia; (2) meningkatkan 

pemahaman siswa pada ketrampilan menulis narasi; (3) meningkatkan daya imajinasi 

siswa dalam membuat narasi; (4) meningkatkan hasil belajar siswa. 

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

meningkatkan motivasi guru untuk berpikir kreatif dalam kegiatan belajar mengajar; 
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(2) proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menjadi lebih bervariasi, (3) 

mengatasi permasalahan pembelajaran ketrampilan menulis. 

 Manfaat praktis bagi sekolah dari penelitian tindakan kelas ini adalah 

diharapkan penelitian ini sebagai masukan dalam menyusun program peningkatan 

kualitas pembelajaran di SD N Paguyangan 01 Kabupaten Brebes, khususnya kelas 

IV pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi menulis narasi. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA  

 

 Dalam bab 2 ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan: 1) 

landasan teori, 2) kajian empiris, 3) kerangka berpikir, dan 4) hipotesis tindakan. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

2.1 Landasan Teori 

  Kerangka 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; 

 

2.1.1   Pengertian Belajar dan Hasil Belajar 

   Skinner (dalam Dimyati, 2009: 9) berpandangan bahwa belajar adalah suatu 

perilaku  pada saat orang belajar, maka responsnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, 

bila ia tidak belajar maka responsnya menurun. Dalam  menerapkan teori Skinner, 

guru perlu memperhatikan dua hal penting yaitu (1) pemilihan stimulus yang 

diskriminatif, dan (2) penggunaan penguatan. Penggunaan stimulus yang 

diskriminatif ini bertujuan untuk memberikan perlakuan belajar yang  sesuai dengan  

perbedaan siswa. Penggunaan penguatan bertujuan untuk memotivasi siswa dan 

sebagai dorongan eksternal belajar. 

   Gagne (1977 dalam Dimyati, 2009: 11)  mengemukakan bahwa belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah stimulus lingkungan, melewati 
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pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. Kapabilitas baru dalam hal ini 

merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan kompetensi hidup yang sebelum 

proses belajar tidak dimiliki. Memiliki keterampilan atau sebuah kompetensi baru 

menjadi penanda bahwa sesorang telah belajar. 

   Slavin (1994: 152 dalam Rifa’i, 2008: 62) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebaban oleh pengalaman. Menurut Morgan 

et.al. (1986: 140 dalam Rifa’i, 2008: 82) belajar merupakan perubahan relatif 

permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman.  

  Berdasarkan pengertian belajar menurut Skinner, Gagne, dan Slavin maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan perubahan sikap yang terjadi karena 

adanya stimulus atau dorongan yang menimbulkan respons atau sikap. Respons atau 

sikap ini dapat berupa peningkatan intelegensi, dan atau penguasaan sebuah 

kompetensi. 

  Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diproleh  peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Gerlach dan Ely 

(1980 dalam Rifa’i, 2008: 85) menyatakan hasil belajar merupakan deskripsi tentang 

perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa 

belajar telah terjadi. Hasil belajar dapat dianalisis dari kehidupan siswa yang berupa 

perilaku dan perubahan nilai. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, dkk 2007: 5). 

Bloom dalam Anni, dkk (2007: 7) merumuskan hasil belajar sebagai perubahan 

tingkah laku yang mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif yang 
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mencakup ranah pengetahuan, ranah afektif mencakup ranah sikap dan ranah 

psikomotor mencakup ranah keterampilan/skill. 

  Berdasarkan pengertian hasil belajar menurut para ahli tersebut, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa  hasil belajar merupakan hasil  dari proses perubahan 

perilaku. Hasil belajar ini dapat berupa peningkatan intelegensi atau penguasaan suatu 

kompetensi yang membuat seseorang mengalami perubahan  perilaku. Perubahan 

perilaku ini akan membedakan pengalaman  seseorang sebelum dan sesudah belajar. 

 

2.1.2 Karakteristik Siswa SD 

Menurut Kurnia (2007: 21), karakteristik perkembangan siswa SD sebagai 

berikut: karakteristik siswa SD berada pada periode atau masa anak akhir dengan 

rentang usia 6-12 tahun. Karakteristik siswa SD senang bermain dalam kelompoknya 

dengan melakukan permainan yang konstruktif dan olahraga (bergerak).  Masa usia 

siswa SD lebih senang melakukan permainan ataupun bergerak daripada hanya diam 

termenung sendiri. Sementara karakteristik siswa SD berbeda dengan karakteristik 

orang dewasa, karena  karakteristik siswa SD masih ingin menikmati permainan yang 

menarik dan pola gerak yang lebih tinggi dari orang dewasa. 

Sementara menurut Piaget dalam Rifa’i (2008: 29) menyatakan bahwa tahap 

perkembangan kognitif siswa SD terdapat pada tahap operasional konkret dengan 

rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap operasional konkret, siswa SD mampu 

mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret atau 

nyata. Pemikiran pada siswa SD belum bisa pada tahap abstrak karena usia siswa SD 

membutuhkan sesuatu yang nyata dan logis.   
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Berdasarkan karakteristik siswa SD menurut para ahli maka dapat disimpulkan 

bahwa siswa SD masih senang bermain, bergerak dan masih berpikir secara konkrit 

(nyata). Berdasarkan karakteristik tersebut maka guru hendaknya merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran. 

 

2.1.3  Motivasi dan Pentingnya Motivasi Belajar 

Slavin (1994: 152 dalam Rifa’i, 2008: 159) menyatakan bahwa motivasi 

merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku 

seseorang secara terus menerus. Sedangkan Berliner (1984 dalam Rifa’i, 2008: 159) 

mengibaratkan motivasi dengan mesin mobil sebagai intensitasnya, dan setir mobil 

sebagai pengarahnya (direction). Berdasarkan pengertian motivasi dari beberapa ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan 

alasan seseorang berprilaku dan dalam hal ini kaitanya dengan belajar, motivasi 

merupakan proses yang dapat memunculkan dan mendorong perilaku siswa mau 

belajar. 

  Motivasi bukan hanya penting karena menjadi faktor penyebab belajar, namun 

juga memperlancar proses belajar dan meningkatkan hasil belajar. Guru harus 

mengetahui kapan siswa perlu dimotivasi selama proses belajar, sehingga aktivitas 

belajar berlangsung lebih menyenangkan, arus komunikasi lebih lancar, 

meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar.  

   Pembelajaran yang diikuti oleh siswa yang termotivasi akan menjadi lebih  

menyenangkan. Siswa yang menyelesaikan pengalaman belajar dan menyelesaikan 

tugas belajar dengan perasaan termotivasi terhadap materi yang dipelajari, mereka 
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akan lebih mungkin menggunakan materi yang telah dipelajari. Hal ini juga logis 

untuk mengasumsikan bahwa semakin anak memiliki pengalaman belajar yang 

termotivasi, maka akan semakin mungkin keberhasilan penguasaan kompetensi 

terwujud. 

 

2.1.4  Hakikat Menulis 

  Menulis pada hakikatnya adalah pengungkapan gagasan atau perasaan secara 

tertulis dengan menggunakan bahasa atau merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka secara langsung dengan orang lain (Tarigan, 1985: 3 dalam  Laita, 2011:16). 

Menulis merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, 

memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya, sehingga 

pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas (Mc Crimmon dalam Slamet, 

2008: 141 dalam Wikipedia, 2010). Berdasarkan pengertian menulis menurut para 

ahli maka dapat disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan menuangkan gagasan. 

ide, atau pikiran dalam bentuk simbol-simbol huruf. Tulisan yang baik dapat 

dilakukakan dengan memiliki tiga keterampilan dasar yaitu: keterampilan berbahasa, 

keterampilan penyajian, dan keterampilan perwajahan. 

  Menulis merupakan suatu kegiatan yang  bersifat produktif, dan ekspresif. 

Menulis dikatakan sebagai kegiatan yang produktif karena kegiatan menulis 

menghasilkan sebuah tulisan. Menulis juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

bersifat ekspresif karena kegiatan menulis adalah kegiatan yang dapat 

mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan pengetahuan si penulis kepada 

pembacanya. 
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  Keterampilan menulis di sekolah dasar dibedakan atas keterampilan menulis 

permulaan dan keterampilan menulis lanjut. Keterampilan menulis permulaan 

ditekankan pada kegiatan menulis menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, 

menyalin, dikte, melengkapi cerita, dan menyalin puisi. Keterampilan menulis lanjut 

diarahkan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk 

percakapan, petunjuk, pengumuman, pantun anak, undangan, ringkasan, laporan, 

puisi bebas, dan karangan (Depdiknas, 2006: 11). Pembelajaran menulis dapat 

disajikan dalam bentuk narasi, eksposisi, argumentasi, dan deskripsi.  

  Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran menulis agar siswa 

senang adalah dengan memberikan kebebasan kepada siswa. Kebebasan dalam hal ini 

untuk menulis apa yang siswa inginkan sesuai dengan pengembangan tema 

pembelajaran yang dilaksanakan. Upaya lain guru agar pembelajaran menulis ini 

berhasil adalah menyajikan pembelajaran menulis itu dengan semenarik mungkin. 

Pembelajaran menulis narasi yang menarik akan membuat siswa termotivasi untuk 

menulis sesuai dengan imajinasinya. 

 

2.1.5 Ciri-Ciri Tulisan yang Baik 

Menurut Day (1960: 34 dalam Tarigan, 2008: 7) ciri-ciri tulisan yang baik 

yaitu: (1) jujur, jangan coba memalsukan gagasan atau ide anda; (2) jelas, jangan 

membingungkan pembaca; (3) singkat, jangan memboroskan waktu pembaca; (4) 

usahakan terdapat keanekaragaman yaitu panjang kalimat disetiap alinea tidaklah 

sama. 

Menurut Tarigan (2008: 6-7) ciri-ciri tulisan yang baik agar pembaca 

memberikan tanggapan yang diinginkan oleh penulis terhadap tulisannya, antara lain: 
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(1) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan penulis mempergunakan nada yang 

serasi; (2) kemampuan yang baik mencerminkan kemampuan penulis menyusun 

bahan-bahan yang tersedia menjadi keseluruhan yang utuh; (3) tulisan yang baik 

mencerminkan kemampuan penulis dengan jelas dan tidak samar-samar, 

memanfaatkan struktur kalimat, bahasa, dan contoh-contoh, sehingga maknanya 

sesuai yang diinginkan penulis, (4) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan 

penulis untuk menulis secara meyakinkan, menarik minat para pembaca terhadap 

pokok pembicaraan; (5) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan penulis untuk 

mengkritik naskah tulisannya yang pertama dan memperbaikinya; dan (6) tulisan 

yang baik mencerminkan kebanggaan penulis dalam naskah, kesudian 

mempergunakan ejaan dan tanda baca secara baik, memeriksa makna kata dan 

hubungan ketatabahasaan dalam kalimat.  

Berdasarkan pendapat Day dan Tarigan mengenai ciri-ciri tulisan yang baik, 

maka dapat disimpulkan bahwa tulisan yang baik adalah tulisan yang dihasilkan oleh 

penulis dengan mengoptimalkan segala kemampuan menulisnya. Tulisan yang baik 

adalah tulisan yang melalui tahap pemeriksaan sebelum disajikan kepada pembaca. 

Tahap pemeriksaan dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan 

menyempurnakan hasil tulisan.  

 

2.1.6  Hakikat Karangan Narasi 

Azhar (1985: 19 dalam Ebatt, 2009) menyatakan bahwa, “mengarang itu 

sesungguhnya tidak lain pada mengorganisasikan ide dan perasaan atau pikiran 

dengan tertulis”. Pendapat lain menyatakan bahwa mengarang  adalah kemampuan 

melahirkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan (Burhan, 1971: 200 dalam 
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Ebatt, 2009). Berdasarkan pengertian  menurut Azhar dan Burhan, dapat disimpulkan 

bahwa menggarang merupakan  kegiatan menuangkan gagasan atau ide lewat tulisan. 

  Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis dari penulis 

kepada pembaca untuk dipahami. Lima jenis karangan yang umum dijumpai dalam 

keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Keraf 

(1985: 135 dalam Ebatt, 2009) menyatakan karangan narasi adalah suatu bentuk 

wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkaikan 

menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu atau dengan kata 

lain, narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan 

sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi.  

 

2.1.7  Pengertian Media Pembelajaran 

  Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari Medium yang 

berati perantara atau pengantar dalam menyampaikan pesan komunikasi. Dalam dunia 

pendidikan dan pengajaran, disebut sebagai media pembelajaran yang dapat dikatakan 

memiliki fungsi menyalurkan pengetahuan dari guru kepada siswa. Schramm (1977 

dalam Setyawan, 2011) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah tekhnologi 

pembawa pesan  yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara 

itu, Briggs (1977 dalam Setyawan, 2011) berpendapat bahwa media pembelajaran 

adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: buku, film, 

video, dan sebagainya. 

Nation Education Association (1969 dalam Chawa, 2011: 18) mengungkapkan  

bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun 
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pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Hamalik (1980 dalam Chawa, 

2011:18) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat, metode dan teknik 

yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara 

guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Berdasarkan 

pengertian menurut beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah  segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang fikiran, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya 

proses belajar pada siswa.  

  Media pembelajaran mempengaruhi kegiatan pembelajaran seperti yang 

diungkapkan oleh Parkers (2001:11 dalam galegruop, 2012) 

Nevile Parkers et al. ( Caught in a trap: people learning disabilities are 
being unfairy labeled as benefit cheats by the media, warns ) The 
concern with 'benefit cheats' and criticism of the benefit system 
generally are consistent with the coalition government's policy of 
reducing public spending. Such media coverage provides a useful fig 
leaf to cover the government's cuts to benefits for disabled people. What 
is clear, though, is that some Work support schemes are being cut or 
having their funding reduced. This puts people with a learning 
disability in a double-bind situation because they cannot 'escape' from 
being on benefits by gaining employment and they may face more 
difficulties by being in receipt of benefits 

 
 Berdasarkan pernyataan Parkers menyatakan bahwa media sangat membantu 

dalam pencapaian suatu target kompetensi. Media pembelajaran mampu mengatasi 

masalah keterbatasan pada peserta didik. Media pembelajaran juga dapat mengatasi 

masalah belajar pada siswa berkebutuhan khusus. Media pembelajaran mampu 

mengatasi keterbatasan siswa dalam belajar. Dapat disimpulkan bahwa media dan 

teknologi sangat dapat mepengaruhi kegiatan serta hasil pembelajaran. 
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2.1.8  Fungsi Media Pembelajaran 

 Siddiq (2008: 14) menyebutkan beberapa fungsi media pembelajaran dalam 

proses komunikasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut: (1) berperan sebagai 

komponen yang membantu mempermudah/memperjelas materi atau pesan 

pembelajaran dalam proses pembelajaran; (2) membuat pembelajaran menjadi lebih 

menarik; (3) membuat pembelajaran lebih realistis/objektif, (4) menjangkau sasaran 

yang luas; (5) mengatasi keterbatasan jarak dan waktu; (6) mengatasi informasi yang 

bersifat membayangkan, gerakan rumit, objek yang sangat besar dan sangat kecil, 

semua dapat disajikan menggunakan media yang telah dimodifikasi; (7) 

menghilangkan verbalisme yang hanya bersifat kata-kata; (8) memungkinkan adanya 

interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya; (9) memberikan 

pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit sampai dengan abstrak. 

Djamarah (2006: 135) menyebutkan peranan media pembelajaran sebagai 

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

suatu bahan yang disampaikan; (2) media dapat memunculkan permasalahan untuk 

dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajarnya; dan (3) 

media sebagai sumber belajar bagi siswa. 

Arsyad (2011: 25-27) menyebutkan beberapa manfaat media pembelajaran 

antara lain: (1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar; (2) media 

pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya; (3) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 
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indera, ruang dan waktu; (4) media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungannya. 

 Berdasarkan fungsi media pembelajaran menurut para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa media  pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. Media pembelajaran membuat proses pembelajaran lebih variatif dan 

menarik perhatian siswa. Media pembelajaran juga memperjelas isi materi yang 

secara langsung mempermudah guru dalam merancang perencanaan dan pelaksanaa 

pembelajaran. 

Media pembelajaran membawa pengaruh besar bagi kegiatan pembelajaran. 

Seperti disampaikan oleh Choi Beomkyu (2011:2383 dalam galegruop, 2011) 

The results of this study show that distinct media characteristics of virtual 
worlds affecting engagement were labeled 'interactivity', 'representational 
fidelity', 'immediacy of communication', 'consistency', and 'persistence' after 
the exploratory factor analysis. Another result of this study is that the media 
characteristics are positively correlated: when students effectively recognize 
media characteristics, the level of flow is also high. 
 

Pernyataan Choi Beomkyu yang berati hasil penyelidikannya menunjukkan 

bahwa dengan jelas karakteristik dari media berpengaruh terhadap interaktivitas, 

penyajian, kesiapan hubungan, konsistensi, dan ketekunan setelah analisis faktor 

penelitian. Hasil lain dari penelitiannya adalah karakteristik dari media memiliki 

hubungan yang positif yakni saat siswa belajar dengan mengenali media maka tingkat 

perkembangannya akan tinggi. 

Berdasarkan pernyataan Choi Beomkyu maka dapat disimpulkan bahwa sebuah 

media dapat berpengaruh positif terhadap suatu proses pembelajaran. Media 
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pembelajaran membantu perkembangan siswa dalam belajar. Media pembelajaran 

sangat berpengaruh terhadap menarik tidaknya penyajian suatu pembelajaran. 

 

2.1.9  Media Gambar Seri 

Menentukan media pembelajaran haruslah disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. Demikian pula dalam pembelajaran menulis narasi di SD. Penggunaan 

media gambar seri dirasakan tepat untuk membantu siswa dalam keterampilan 

menulis narasi.  

Menurut Warsito (2009: 14) media gambar berseri adalah media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru yang berupa gambar datar yang mengandung cerita, 

dengan urutan cerita tertentu sehingga antara satu gambar dengan gambar yang lain 

memiliki hubungan cerita dan membentuk satu kesatuan peristiwa. 

Gambar seri merupakan sejumlah gambar yang menggambarkan suasana yang 

sedang diceritakan dan menunjukkan adanya kesinambungan antara gambar yang satu 

dengan lainnya, sedangkan gambar lepas merupakan gambar yang menunjukkan 

situasi ataupun tokoh dalam cerita yang dipilih untuk menggambarkan situasi-situasi 

tertentu, antara gambar satu dengan lainnya tidak menunjukkan kesinambungan 

(Warsito, 2008: 8). 

 Media gambar seri sangat sesuai untuk melatih keterampilan ekspresi tulis atau 

mengarang khususnya tulisan narasi. Para siswa melalui mengamati gambar seri yang 

dibentangkan di depan kelas diharapkan dapat memperoleh konsep tertentu sesuai 

dengan tema yang ditentukan menjadi sebuah tulisan narasi. Gambar yang bersifat 

menunjukkan yaitu gambar yang dapat menimbulkan ingatan pada suatu rangkaian 

kejadian tertentu ( Soeparno, 1988: 19) dalam Permana, (2008: 13). 
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Berdasarkan definsi mengenai gambar seri yang diuraikan maka dapat 

disimpulkan bahwa gambar seri adalah gambar datar yang mengandung cerita, 

dengan urutan tertentu sehingga antara satu gambar dengan gambar yang lain 

memiliki hubungan cerita dan membentuk satu kesatuan. Media gambar seri adalah 

alat peraga ilustrasi untuk memperjelas isi cerita yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan. 

Manfaat media gambar seri menurut Ian (2011)  antara lain: (1) menarik 

perhatian siswa terhadap materi ajar, (2) memotivasi keaktifan siswa dalam 

pembelajaran apresiasi sastra melalui gambar dan lainnya, (3) kejadian dalam gambar 

seri memampukan siswa untuk membuat dialog dan berbicara tentang kejadian 

tersebut, (4) melatih daya pikir dan kemampuan siswa dalam menganalisa gambar.  

Selain manfaat yang telah diuraikan, media gambar seri juga mampu membantu 

siswa untuk mengeluarkan ide, gagasan, dan daya imajinasi. Media gambar seri 

merangsang siswa untuk menciptakan imajinasi sebuah peristiwa. Media gambar seri 

berperan penting dalam menghidupkan suasana pembelajaran terutama pembelajaran 

menulis narasi. 

Menurut Parida, (2008: 16) dalam Permana, (2008: 24) gambar seri hendaknya 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) gambar cukup besar untuk dilihat siswa 

dari tempat duduknya sampai detail, (2) arti dari setiap gambar, hubungan antara satu 

gambar dengan gambar berikutnya dapat dilihat dengan jelas, (3) setiap gambar 

sifatnya merangsang untuk mengetahui gambar selanjutnya, (4) isi kesatuan gambar 

menunjukkan satu aksi, (5) gambar sebaiknya diberi warna hidup. 

Dari syarat-syarat media gambar seri menurut Parida, dapat disimpulkan bahwa 

dalam pembuatan media gambar seri perlu dipertimbangkan komposisi warna dan 
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struktur isi gambar.  Komposisi warna dan struktur isi dibuat semenarik mungkin agar 

gambar seri dapat mendorong minat belajar siswa serta merangsang imajinasi mereka 

dalam  bercerita.  

 

2.2 Kajian Empiris 

  Beberapa penelitian mengenai keterampilan menulis dan media  gambar seri  

yang telah dilakukan dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah 

penelitian dari Dian Mariyana  (2009), Lia Indria Sari (2011), Nurul Laita Fani 

(2011). 

  Dian Mariyana (2008) telah melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui pendekatan PAKEM pada Siswa Kelas IV 

SD Negeri Wandja 02 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Hasil penelitian pada 

siklus I menunjukkan perolehan nilai rata-rata siswa masih dalam kategori cukup 

yaitu sebesar 56,36  dan meningkat menjadi 69,08 pada siklus II. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan cara-cara pembelajaran yang mendorong minat dan perhatian siswa 

dalam kelas. 

   Lia Indri Sari (2010) melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Media 

Gambar Seri Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita Pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Semester 2 SDN Banmati 3 Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2009/10. Penelitian ini  menjelaskan  bahwa masih belum banyak 

guru yang dapat menyajikan materi menulis cerita dengan menarik. Maka dari itu, 

banyak siswa belum termotivasi mengikuti pembelajaran menulis cerita yang 

berakibat hasil nilai ulangan harian tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 
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Inovasi pembelajaran perlu dilakukan dalam hal ini menggunakan media gambar seri 

sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis. Hasil penelitian Lia Indria 

Sari pada siklus I menunjukkan perolehan nilai rata-rata siswa masih dalam kategori 

cukup yaitu sebesar 56,36 dan meningkat menjadi 69,08 pada siklus II. Artinya 

tingkat prestasi belajar siswa dengan menggunakan media gambar seri lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan media gambar seri. 

   Nurul Laita Fani  (2011) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Media 

Gambar Dalam Meningkatan Hasil Belajar Mengarang Deskripsi Sederhana Pada 

Siswa Kelas III di SD Negeri Panggung 13 Kota Tegal. Hasil penelitian adalah 

peningkatan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Panggung 13 Kota Tegal yang 

ditunjukkan dari siklus I dan siklus II. Siklus  I menunjukkan perolehan nilai rata-rata 

siswa  adalah 69,0 dan meningkat menjadi 77,7 pada siklus II. Hal ini sebagai 

indikator efektifitas media gambar pada siklus II lebih meningkatkan siswa dalam 

menulis deskripsi. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan media yang 

menyajikan visual atau gambar mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis. Penelitian ini juga membuktikan bahwa 

pemilihan media bergambar sebagai perantara pembelajaran mampu merangsang ide 

dan kreativitas siswa dalam menulis. 

  Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan keterampilan menulis narasi. Siswa lebih termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran dan lebih mudah menemukan imajinasi mengenai ide–idenya dalam 

menulis. Berasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 

peningkatan keterampilan menulis, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

yang sama. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan  siswa kelas 
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IV SD Negeri 01 Paguyangan Brebes, karena siswa-siswa tersebut mengalami 

kesulitan dalam menulis narasi. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

 Menulis merupakan keterampilan dasar berbahasa yang sangat penting dikuasai 

siswa karena menulis merupakan media berkomunikasi. Melalui menulis seseorang 

dapat mengungkapkan perasaan, ide, atau gagasan yang di dalamnya termasuk 

menulis narasi. Menulis narasi melatih siswa untuk mengorganisasikan ide dan 

kemampuan mengelola kata serta bahasa. Pembelajaran menulis narasi memerlukan 

perhatian khusus dari guru dalam menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk 

mengikutinya. Selain itu, guru juga harus mampu merangsang siswa untuk 

menumbuhkan imajinasi mengenai ide mengarang dan menumbuhkan kreativitas 

siswa.  

 Hasil belajar menulis narasi pada siswa kelas IV SD Negeri Paguyangan 01 

masih rendah. Siswa menganggap menulis narasi merupakan hal yang sulit dan 

membosankan. Pembelajaran menulis selama ini menjadi sulit karena pemberian 

materi berdasarkan cerita nongambar menuntut siswa mengembangkan kreatifitas 

menulis narasi tanpa media apapun. Dari permasalahan tersebut maka guru dapat 

menciptakan pembelajaran menulis karangan yang menyenangkan dan berhasil 

melalui penggunaan media gambar seri. 

Penggunaan media gambar seri dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa 

untuk belajar menulis narasi. Media gambar seri menghadirkan gambar-gambar yang 

menarik perhatian siswa dan setidaknya akan mengatasi kebosanan siswa atas 

pembelajaran konvensional yang guru sajikan tanpa penggunaan media. Media 
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gambar seri dapat pula membantu guru dalam menyampaikan pesan secara konkret 

dan memberikan visualisasi yang jelas yang dapat diamati oleh indra penglihatan 

sehingga membantu siswa memahami konsep materi pembelajaran. Penggunaan 

media gambar seri juga dapat dikatakan mudah dan ekonomis sebagai alternatif 

media pembelajaran menulis narasi. 

Media gambar seri dianggap mampu merangsang daya imajinasi siswa dalam 

menemukan ide gagasan menulis narasi. Hal ini mempermudah siswa merangkai ide 

paragraf untuk kemudian megembangkannya menjadi sebuah paragraf narasi. Media 

gambar seri mampu membantu siswa mengembangkan kemampuan menyusun sebuah 

kronologi cerita. Media gambar seri menuntun siswa menghubungkan antara kejadian 

satu dengan kejadian yang lain sehingga siswa dapat merangkai menjadi sebuah cerita 

yang utuh. Media gambar seri sangat membantu siswa dalam mengembangkan ide 

untuk menyusun narasi. 

 

2.4   Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka dalam penelitian tindakan kelas 

ini maka peneliti merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: “Media gambar seri 

dapat meningkatkan ketrampilan menulis narasi pada siswa kelas IV di SD Negeri 01 

Paguyangan Brebes”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini. Bab ini berisi mengenai: 1) rancangan penelitian, 2) 

prosedur/langkah PTK, 3) siklus penelitian, 4) faktor yang diselidiki, 5) subyek 

penelitian, 6) tempat penelitian, 7) data dan teknik pengumpulan data, 8) alat 

pengumpul data, 9) teknik analisis data, dan 10) indikator keberhasilan. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan berbentuk  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang  

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

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Setiap pelaksanaan siklus dirancang sesuai 

dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai namun tetap sesuai indikator yang telah 

ditetapkan. Hal ini  dilaksanakan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa 

dengan materi menulis narasi melalui penggunaan media gambar seri. 

Gambar siklus penelitian tindakan kelas menurut Asrori dapat dijelaskan bahwa 

setelah melakukan identifikasi masalah, maka selanjutnya diadakan perencanaan dan 

menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses penelitian. 

Pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus I yang meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Refleksi siklus I merupakan upaya peneliti untuk melakukan 
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penilaian dan pengukuran atas pencapaian tindakan tersebut. Apabila sudah diketahui 

letak keberhasilan dan hambatan tindakan yang dilaksanakan pada siklus I, maka 

peneliti menentukan rancangan tindakan siklus II. Langkah pada siklus II sama 

dengan langkah siklus I yakni meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Hasil refleksi pada siklus II dijadikan dasar membuat keputusan pada siklus 

selanjutnya atau menghentikan penelitian apabila target penelitian telah tercapai. 

Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat digambarkan pada bagan 1: 

 
Gambar 3.1. Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

   

 

 
(Asrori, 2009: 103) 
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3.2  Prosedur/Langkah-langkah PTK 

Prosedur penelitian tindakan kelas tediri dari empat tahap yakni: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Berikut uraian 

dari tiap tahap dalam penelitian tindakan kelas; 

 

3.2.1 Perencanaan 

Peneliti menyusun program-program yang akan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat berbagai instrumen 

antara lain: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) Satuan Kegiatan 

Harian, (3) Skenario Pembelajaran (4) alat evaluasi berupa tes maupun nontes, (5) 

alat penunjang yang digunakan dalam penelitian. RPP disusun agar pembelajaran 

dapat berjalan secara terarah. Satuan kegiatan harian dijadikan sebagai pedoman guru 

dalam melaksanakan kegiatan di kelas sehar-hari. Skenario pembelajaran disusun 

untuk mempermudah guru dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran di 

setiap pertemuan. 

Peneliti membuat serta mengembangkan RPP dan skenario pembelajaran. RPP 

dan skenario pembelajaran digunakan sebagai pedoman pelaksaanaan pembelajaran. 

Peneliti juga menentukan alat evaluasi berupa tes dan nontes. Alat tes digunakan 

untuk mengukur tingkat keefektifan media gambar seri dalam meningkatkan 

keterampilan menulis narasi siswa. Alat evaluasi tes ini berupa tes essai. Sedangkan 

alat nontes diberikan untuk mengetahui faktor apa yang menghambat sehingga siswa 

mengalami kegagalan belajar, dan untuk mengetahui faktor  yang mendukung 

sehingga siswa dapat berhasil. Alat evaluasi nontes ini berupa lembar pengamatan. 

 



35 

 

 

3.2.2 Pelaksanaan tindakan  

Tahap pelaksanaan tindakan adalah tahap melakukan tindakan sesuai 

perencanaan yang telah ditetapkan serta proses perbaikan yang akan dilakukan. 

Peneliti pada tahap ini melaksanakan serangkaian tindakan penelitian yang 

berorientasi memperbaiki masalah pembelajaran yang telah diidentifikasi. Peneliti 

pada tahap ini memberikan bimbingan dan arahan secara langsung kepada subyek 

yang diteliti yaitu siswa. Tahap pelaksanaan tindakan merupakan tahap peneliti 

melakukan usaha peningkatan atau perbaikan sesuai rencana yang telah disusun. 

 

3.2.3 Observasi 

 Peneliti dalam tahap observasi melakukan kegiatan pengamatan untuk mencatat 

sejauh mana keefektifan pelaksanaan tindakan. Hasil observasi ini akan dijadikan 

data untuk dianalisis. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat kegiatan yang 

dilakukan siswa selama penelitian berlangsung. Peneliti dalam tahap observasi ini 

harus teliti dalam mengamati dan menilai setiap aspek penilaian yang telah 

ditentukan. Observasi dapat dilakukan oleh teman sejawat atau kepala sekolah 

(observer) yang berpengalaman dalam kegiatan pembelajaran.  Observasi dilakukan 

tidak hanya pada siswa, namun juga guru dan media pembelajaran yang digunakan. 

 

3.2.4 Refleksi  

Refleksi artinya mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan atau dalam 

arti lain peninjauan kembali terhadap penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. 

Refleksi dilakukan untuk menganalisa hasil yang diperoleh pada siklus tersebut. 

Peneliti dalam tahap refleksi meneliti hasil perencanaan, tindakan dan pengamatan 
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kemudian melakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan secara kritis terhadap 

perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas dan guru. Hasil kajian ini menjadi 

bahan untuk mengambil langkah selanjutnya, mencari solusi untuk memecahkan 

masalah atau kelemahan yang timbul untuk kemudian menyusun siklus berikutnya. 

Refleksi dijadikan acuan untuk merancang tindakan pada siklus selanjutnya. 

 

3.3  Siklus Penelitian 

Siklus penelitian peningkatan keterampilan menulis narasi melalui media 

gambar seri pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Paguyangan Kabupaten Brebes akan 

dilaksanakan melalui dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan,  yaitu 1 

pertemuan pembelajaran dan 1 pertemuan untuk tes formatif. Uraian perencanaan 

tahap penelitian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.3.1  Siklus 1  

 Siklus I ini terdiri dari empat langkah pelaksanaan yakni tahap (1) perencanaan, 

(2)  pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi.  Setiap siklus dapat terdiri 

dari dua pertemuan atau lebih. Akhir siklus ditandai dengan pelaksanaan tes evaluasi. 

Berikut uraian selengkapnya: 

 

3.3.1.1  Perencanaan  

 Secara garis besar sebelum pada tahap perencanaan akan dilaksanakan hal-hal 

sebagai berikut: mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, mengembangkan 

pemecahan masalah. Sedangkan pada tahap perencanaan ini peneliti menyiapkan 

proses pembelajaran menulis narasi dengan media gambar seri. Langkah-langkah 
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dalam tahap perencanaan ini adalah: (1) menyusun rencana pembelajaran menulis 

narasi, (2) menyiapkan materi pokok dan media gambar seri, (3) menyusun LKS, (4) 

menyusun instrumen tes dan nontes, dan (5) berkolaborasi dengan guru teman sejawat 

dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Peneliti menyusun rencana pembelajaran menulis narasi dalam bentuk RPP dan 

scenario pembelajaran. Peneliti menyiapkan materi pokok dan media gambar seri. 

Materi pokok ini disesuaikan dari kurikulum atau silabus yang berlaku di sekolah. 

Media gambar dirancang dan disesuaikan dengan materi serta karakteristik siswa. 

Peneliti menyusun lembar kerja siswa sebagai latihan siswa dalam mengerjakan soal 

berkaitan dengan materi pembelajaran.  

Peneliti menyusun instrumen tes dan nontes untuk mengumpulkan data 

penelitian. Instrumen tes disusun untuk mengetahui hasil belajar siswa berupa data 

kuantitatif. Instrumen nontes disusun untuk mengetahui data penelitian berupa data 

kuantitatif. Peneliti dalam tahap perencanaan perlu berkolaborasi dengan guru teman 

sejawat. Kolaborasi dilakukan dalam menyusun kegiatan pembelajaran agar  dapat 

tersusun rencana pembelajaran yang lebih matang. 

 

3.3.1.2  Pelaksanaan Tindakan   

 Tahap ini merupakan pelaksanaan atas rencana yang telah disusun. Guru pada 

tahap ini melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Tindakan yang 

dilaksanakan dalam tahap ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup.  

 Tahap pendahuluan merupakan tahap pra inti. Guru mengkondisikan siswa agar 

siap untuk mengikuti pembelajaran menulis narasi, melakukan presensi dan doa 

bersama. Selanjutnya guru menyiapkan media gambar seri yang akan digunakan, 
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kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran secara umum. Guru dalam tahap 

pendahuluan juga melakukan tindakan apersepsi pembelajaran. Tindakan apersepsi 

diperlukan sebagai pengantar materi pembelajaran. 

 Tahap selanjutnya adalah tahap inti. Guru menjelaskan mengenai materi narasi 

serta langkah-langkah dalam menulis narasi dengan media gambar seri. Guru 

membentuk kelompok belajar siswa dan memberikan tugas menulis narasi secara 

berkelompok berdasarkan media gambar seri. Salah satu anggota kelompok diberi 

kesempatan untuk mempresentasikan narasi di depan kelas. Kegiatan selanjutnya 

guru menampilkan gambar seri yang ditempelkan di papan tulis. Guru dan siswa 

bersama-sama menentukan tema dan pokok pikiran dasing-masing gambar. Setelah 

itu siswa mengerjakan tes formatif siklus I yakni menulis narasi berdasarkan gambar 

seri yang ada. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

narasinya, siswa lain menanggapi narasi teman dan diakhiri pemberian penilaian atas 

narasi siswa. 

 Tahap yang terakhir adalah tahap penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran. Kesimpulan materi pembelajaran harus dibuat agar siswa 

memahami inti pesan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru kemudian 

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 pertemuan 

juga dilaksanakan pada tahap ini. Kegiatan penutup dapat dilakukan seperti bernyanyi 

sebelum pulang, doa bersama dan mengucapkan salam. 
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3.3.1.3  Observasi 

 Observasi atau pengamatan dilakukan oleh guru teman sejawat atau observer. 

Dalam hal ini guru menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa, lembar 

observasi penggunaan media gambar seri, dan APKG. Melalui lembar observasi 

aktivitas siswa, guru dapat mengetahui siswa yang aktif dan siswa yang pasif dalam 

mengikuti pembelajaran. Lembar observasi penggunaan media gambar seri digunakan 

untuk mengetahui ketepatan penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran 

menulis narasi. 

 Selain pengamatan kepada siswa dan media gambar seri, dilakukan juga 

pengamatan terhadap guru yang dilakukan oleh observer atau teman sejawat melalui 

APKG  I dan APKG II. APKG ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kekurangan guru dalam proses pembelajaran. Tahap ini sangat penting dan 

membutuhkan pengamatan yang teliti untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan 

proses pembelajaran. Hasil analisis keberhasilan dan kekurangan dari proses 

pembelajaran dapat dijadikan masukan pada perbaikan siklus selanjutnya. 

 

3.3.1.4  Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan observasi yang dilakukan pada siklus I. Peneliti kemudian 

melakukan pengkajian terhadap perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas dan 

guru. Hasil kajian ini menjadi bahan untuk mengambil langkah selanjutnya, mencari 

solusi untuk memecahkan masalah atau kelemahan yang timbul untuk kemudian 

menyusun siklus berikutnya. 
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3.3.2    Siklus II 

 Setelah melakukan refleksi pada siklus I, peneliti menentukan strategi pada 

siklus II. Siklus II ini terdiri dari (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 

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

 

3.3.2.1 Perencanaan  

 Tahap perencanaan ini peneliti menyiapkan proses pembelajaran menulis narasi 

dengan media gambar seri. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan ini adalah: (1)  

menyusun rencana pembelajaran menulis narasi, (2) menyiapkan materi pokok dan 

media gambar seri (3) menyusun LKS, (4) menyusun instrumen tes dan nontes, dan 

(5) berkolaborasi dengan guru teman sejawat dalam menyusun kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

Peneliti menyusun rencana pembelajaran menulis narasi dalam bentuk RPP dan 

scenario pembelajaran. Peneliti menyiapkan materi pokok dan media gambar seri. 

Materi pokok ini disesuaikan dari kurikulum atau silabus yang berlaku di sekolah. 

Media gambar seri dirancang dan disesuaikan dengan materi serta karakteristik siswa. 

Peneliti menyusun lembar kerja siswa sebagai latihan siswa dalam mengerjakan soal 

berkaitan dengan materi pembelajaran.  

Peneliti menyusun instrumen tes dan nontes untuk mengumpulkan data 

penelitian. Instrumen tes disusun untuk mengetahui hasil belajar siswa berupa data 

kuantitatif. Instrumen nontes disusun untuk mengetahui data penelitian berupa data 

kualitatif. Peneliti dalam tahap perencanaan perlu berkolaborasi dengan guru teman 

sejawat. Kolaborasi dilakukan dalam menyusun kegiatan pembelajaran agar  dapat 

tersusun rencana pembelajaran yang lebih matang. 
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3.3.2.2    Pelaksanaan Tindakan 

 Tahap ini merupakan pelaksanaan atas perencanaan yang telah disusun. Pada 

tahap ini guru melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Tindakan yang 

dilaksanakan dalam tahap ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. 

 Tahap pendahuluan merupakan kegiatan pra inti, peneliti mengkondisikan 

siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran menulis narasi, melakukan presensi 

dan doa bersama. Selanjutnya guru menyiapkan media gambar seri yang akan 

digunakan, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran secara umum. 

 Tahap selanjutnya adalah tahap inti. Guru menjelaskan materi narasi serta 

langkah-langkah dalam menulis narasi dengan media gambar seri. Guru kemudian 

membentuk kelompok belajar siswa. Guru memberi tugas kelompok yakni menyusun 

paragraf yang telah diacak agar menjadi narasi yang urut dan benar berdasarkan 

media gambar seri. Salah satu anggota kelompok diberi kesempatan untuk 

mempresentasikan narasi di depan kelas. Kegiatan selanjutnya guru menampilkan 

gambar seri dengan menempelkan di papan tulis. Guru dan siswa bersama-sama 

menentukan tema dan pokok pikiran dari masing-masing gambar seri. Setelah itu 

siswa mengerjakan tes formatif siklus II yakni menulis narasi berdasarkan gambar 

seri yang ada. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

narasinya, siswa lain menanggapi  narasi teman dan diakhiri pemberian nilai atas 

narasi siswa. 

 Tahap yang terakhir adalah tahap penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran. Kesimpulan materi pembelajaran harus dibuat agar siswa 

memahami inti pesan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru kemudian 

mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi 
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pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi ini juga dapat memotivasi siswa 

untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

  

3.3.2.3   Observasi 

 Observasi atau pengamatan dilakukan oleh guru teman sejawat atau observer. 

Dalam hal ini guru menggunakan lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi 

penggunaan media gambar seri, dan APKG. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, 

guru dapat mengetahui siswa yang aktif dan siswa yang pasif dalam mengikuti 

pembelajaran. Lembar observasi penggunaan media gambar seri digunakan untuk 

mengetahui ketepatan penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran menulis 

narasi. 

 Selain pengamatan kepada siswa dan gambar seri, dilakukan juga pengamatan 

terhadap guru yang dilakukan oleh observer atau teman sejawat melalui APKG  I dan 

APKG II. APKG ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan guru 

dalam proses pembelajaran. Tahap ini sangat penting dan membutuhkan pengamatan 

yang teliti untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan proses pembelajaran demi 

memberikan masukan pada perbaikan siklus selanjutnya. 

 

3.3.2.4   Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi yang dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dan untuk mengetahui kelebihan serta 

kekurangan dalam proses belajar mengajar di kelas pada siklus II.  
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 Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I dan siklus II terhadap hasil belajar dan 

performansi guru, maka peneliti dapat menyimpulkan hipotesis tindakan tercapai atau 

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

keberhasilan yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis 

narasi siswa dapat ditingkatkan melalui penggunaan media gambar seri. 

 

3.4  Faktor yang diselidiki 

Faktor yang diselidiki dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan 

keterampilan menulis narasi dengan menggunakan media gambar seri di kelas IV SD 

Negeri Paguyangan 01 Brebes. Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini 

menitikberatkan pada penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang 

digunakan adalah gambar seri. Peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana 

pengaruh media gambar seri terhadap keterampilan menulis narasi siswa. Peneliti 

menghubungkan penggunaan media gambar media seri dengan peningkatan 

keterampilan menulis narasi. 

 

3.5  Subyek Penelitian 

           Penelitian tindakan kelas dilaksanakan  di kelas IV SD Negeri Paguyangan 01, 

Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Tahun pelajaran 

2011/2012. Siswa kelas IV SD Negri Paguyangan 01 sejumlah 36 siswa yang terdiri 

dari 21 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Peneliti memilih keterampilan 

menulis narasi pada siswa kelas IV SD Negeri Paguyangan 01 Kabupaten Brebes 

sebagai subyek penelitian berdasarkan wawancara langsung dengan guru kelas IV. 

Hasil wawancara menyebutkan bahwa nilai rata-rata siswa dalam pembelajaran 
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menulis narasi masih rendah. Siswa mengalami kesulitan dalam menemukan gagasan 

dan menyusun paragraf narasi. 

 Permasalahan menulis narasi pada siswa kelas IV SD Negeri Paguyangan 01 

Brebes perlu segera diatasi dengan melaksanakan perbaikan pembelajaran. Perbaikan 

pembelajaran ini dapat dilakukan dengan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan menulis narasi dalam penelitian ini adalah 

melalui penggunaan media gambar seri. 

 

3.6  Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian adalah SD Negeri Paguyangan 01 Kabupaten Brebes. SD ini 

beralamat di Jalan Tirta Husada 43 Paguyangan, kecamatan Paguyangan, kabupaten 

Brebes, Jawa Tengah. SD Negeri  01 berada di tengah kota kecamatan berdekatan 

dengan pusat pemerintahan kecamatan Paguyangan, sehingga dapat dikatakan 

letaknya sangat strategis. 

 Latar belakang orang tua/ wali siswa tidaklah sama. Jenis pekerjaan orang tua/ 

wali siswa antara lain sebagai PNS, karyawan, wiraswasta, petani, dan mayoritas 

sebagai pedagang. Latar belakang orang tua/ wali siswa yang berbeda berpengaruh 

pula pada kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. Selain itu hal yang 

melandasi peneliti mengambil tempat penelitian di SD Negeri Paguyangan 01 karena 

peneliti merupakan warga asli Paguyangan. Peneliti mengetahui kondisi umum serta 

latar belakang sekolah.  

 

 

 



45 

 

 

3.7  Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Uraian yang berkaitan dengan data penelitian dan teknik pengumpulan data 

terdiri dari: sumber data, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Sumber data 

penelitian tindakan kelas ini terdiri dari siswa dan guru. Jenis data dalam penelitian 

ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian 

tindakan kelas terdiri dari teknik tes dan nontes. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.7.1  Jenis Data 

 Jenis data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari dua jenis data. 

Data tersebut adalah data kuantitatif dan data kualitatif.  Data kuantitatif penelitian 

berisi mengenai hasil belajar siswa. Data kualitatif penelitian berisi hasil observasi 

yang dilakukan terhadap siswa, media, dan guru. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

 

3.7.1.1 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 narasi siswa. Data kuantitatif disetiap siklus dapat dijadikan 

perbandingan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa.  

 

3.7.1.2 Data Kualitatif  

 Data kualitatif dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh  melalui observasi 

atau pengamatan. Observasi yang dilakukan adalah observasi kegiatan belajar siswa, 

observasi penggunaan media gambar seri, dan performansi guru. Lembar observasi 
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kegiatan belajar siswa dalam penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data 

tentang perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

penggunaan media gambar seri bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan serta ketepatan penggunaan media gambar seri yang digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis narasi. Performansi guru dinilai menggunakan 

Alat Pengukur Kompetensi Guru (APKG) yang terdiri dari dua APKG. Penilaian 

performansi guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh teman sejawat/observer. 

Observasi performansi guru merupakan penilaian terhadap perencanaan dan aktivitas 

guru selama proses pembelajaran. Observasi dalam penelitian tindakan kelas ini 

membutuhkan kerja sama dari teman sejawat sebagai observer.  

 

3.7.2  Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 

Paguyangan 01 Brebes. Siswa kelas IV SD Negeri Paguyangan 01 berjumlah 36 

siswa. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.7.2.1  Siswa 

 Sumber data penelitian tindakan kelas ini yang pertama adalah siswa kelas IV 

SD Negeri 01 Paguyangan Kabupaten Brebes. Siswa kelas IV SD Negeri 01 

Paguyangan 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 diambil dari pelaksanaan tes formatif berupa tes essai. Data nontes 

diambil melalui pelaksanaan observasi terhadap aktivitas belajar siswa. 

3.7.2.2  Guru/peneliti 
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 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. 

 

3.7.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 

peningkatan menulis narasi dengan menggunakan media gambar seri. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan nontes. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.7.3.1  Teknik Tes  

 Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik tes formatif. 

Tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes esai. Tes esai dilakukan sebanyak tiga 

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 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 
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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 narasi. Melalui tes esai 

siswa diberikan keleluasaan dalam menyusun kalimat sesuai kemampuan bahasa 

mereka.  

 

3.7.3.2  Teknik Nontes 

 Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan penilaian 

performansi guru. Observasi atau pengamatan dilakukan kepada siswa dan media 

gambar seri. Observasi dan penilaian performansi guru dilaksanakan oleh guru teman 

sejawat atau observer. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 
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3.7.3.2.1  Teknik Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi kegiatan belajar siswa, 

observasi kegiatan belajar kelompok, dan observasi penggunaan media gambar seri. 

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. 

 Observasi penggunaan media gambar seri dilakukan oleh teman 

sejawat/observer selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini bertujuan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan gambar seri yang digunakan. Observasi 

ini untuk menilai ketepatan penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran 

menulis narasi. 

 

3.7.3.2.2  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 
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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 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. 

 

3.8  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: 

 

3.8.1 Seperangkat Tes 

 Tes adalah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat 

kompetensi yang dimiliki individu atau objek. Sebagai alat pengumpul informasi atau 

data, tes harus dirancang secara khusus. Kekhususan tes terlihat dari bentuk soal yang 

digunakan, jenis pertanyaan, rumusan pertanyaan yang diberikan, dan pola 

jawabannya harus dirancang menurut kriteria  yang telah ditetapkan. 

 Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes esai. Tes esai yang 

diberikan kepada siswa adalah menulis narasi sesuai gambar seri. Peneliti 

menggunakan bentuk esai agar siswa dapat menyusun narasi dengan kemampuan 

bahasa mereka sendiri. Tes esai ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar menulis 

narasi serta keterampilan siswa dalam menuangkan ide sesuai dengan media gambar 

seri. Hasil belajar siswa dapat peneliti ketahui menggunakan pedoman penilaian 



51 

 

 

menulis narasi. Berikut merupakan soal tes dalam materi menulis narasi yang berupa 

tes essai. 

 

TES FORMATIF 

   

   
 

Buatlah narasi dengan tema sesuai dengan gambar seri yang dipasang di papan 

tulis dan narasi ditulis pada lembar yang tersedia  dengan ketentuan: 

1. Buatlah kerangka narasi sesuai dengan tema  

2. Kembangkan kerangka narasi menjadi sebuah narasi atau cerita kemudian 

tentukan judulnya. 

3. Panjang narasi minimal setengah halaman folio dan paling banyak satu halaman 

folio. 

4. Tulislah narasi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar. 

 



52 

 

 

Terdapat lima aspek yang dijadikan fokus penilaian dalam menulis narasi yaitu: 

1) isi gagasan yang dikemukakan, 2) organisasi isi, 3) tata bahasa, 4) gaya atau 

pemilihan struktur kata dan kosa kata, 5) serta ejaan. Pedoman penilaian tes menulis 

narasi dapat dilihat pada tabel 3.1.  

 
Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Menulis Narasi 

No Unsur Yang Dinilai Skor Maksimal Skor Siswa
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Isi gagasan yang dikemukakan 
Organisasi isi 
Tata bahasa 
Gaya : pilihan struktur dan kosa kata 
Ejaan 

25 
25 
20 
15 
15 

……….. 
……….. 
……….. 
……….. 
……….. 

Jumlah skor maksimal 100  
  

 Nilai menulis narasi siswa akan direkap dalam bentuk tabel. Tabel rekapitulasi 

nilai dapat mempermudah guru melihat aspek mana yang belum dikuasai siswa. 

Lembar penilaian menulis narasi siswa dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 Rekapitulasi Nilai Menulis Narasi 

 
No Nama 

Siswa  

Aspek yang dinilai 
Jumlah 
Nilai Isi 

gagasan 
Organisasi 

isi 
Tata 

bahasa 
Pilihan struktur 

& diksi 
Ejaan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Dst 

       

   

 Kriteria  penilaian menulis narasi terdapat empat kategori penilaian. Kriteria 

penilaian menulis narasi yang berisi kategori penilaian dan skor penilaian dapat 

dibaca pada tabel 3.3. 



53 

 

 

Tabel 3.3 Kategori Hasil Belajar Menulis Narasi 

No Kategori Skor Frekuensi % Keterangan 
1. Sangat Baik 90-100    

Rata-rata 
persentase 

2. Baik 70-89   
3. Cukup  67-79   
4. Kurang 0-66   

Jumlah   100  
 

3.8.2  Instrumen Nontes 

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

observasi, dan (2) performansi guru. Instrumen nontes digunakan untuk mengambil 

data kulitatif dari penelitian tindakan kelas ini. Dalam pengambilan data kualitatif 

dibutuhkan teman sejawat sebagai observer. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

 

3.7.2.1 Lembar Observasi 

 Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah (1) Observasi aktivitas belajar 

siswa dalam kelompok dan klasikal, (2) Observasi penggunaan media gambar seri. 

Uraian selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.8.2.1.1  Observasi Aktivitas Belajar Siswa dalam Kelompok dan Klasikal 

 Observasi ini digunakan untuk mengamati perilaku siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat kegiatan 

belajar kelompok berlangsung adalah: (1) kepatuhan mengikuti petunjuk guru dalam 

mengerjakan tugas kelompok, (2) keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas 

kelompok, (3) partisipasi siswa dalam menjawab tugas kelompok, (4) tanggung jawab 
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siswa dalam memecahkan tugas kelompok, (5) partisipasi siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

 Observasi aktivitas belajar siswa secara klasikal dilaksanakan untuk mengamati 

aktivitas individu siswa dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti dalam observasi aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran klasikal antara lain: (1) kehadiran siswa pada saat pembelajaran 

dimulai, (2)  keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran, (3) keaktifan siswa 

dalam bertanya kepada guru, (4) keaktifan siswa dalam menjawab peranyaan guru, 

(5) keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat atau tanggapan, (6) sikap siswa 

mengerjakan soal.  

 

3.8.2.1.2  Observasi Penggunaan Media Gambar Seri 

 Observasi penggunaan media gambar seri digunakan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan gambar seri yang digunakan sebagai media pembelajaran. 

Observasi ini juga dapat mengukur keefektifan penggunaan media gambar seri dalam 

meningkatkan keterampilan menulis narasi. 

 Pengamatan yang dilakukan oleh observer terhadap penggunaan media gambar 

seri adalah; (1) kualitas gambar, (2) keefektifan penggunaan gambar, (3) pengaruh 

penggunaan gambar dalam pembelajaran. Adapun format observasi penggunaan 

media gambar seri dapat dibaca pada lampiran 13. 

 

3.8.2.2  Performansi Guru 

 Pengamatan performansi guru merupakan pengamatan perilaku guru/peneliti 

dalam penyelanggaran kegiatan pembelajaran. Observasi ini dilakukan oleh teman 
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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 dibaca pada 

lampiran 17. 

 

3.9  Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) teknik statistik dan (2) 

teknik deskriptif. Teknik statistik digunakan untuk menganalisis data tes. Teknik  

digunakan untuk menganalisis data performansi guru dan aktivitas belajar siswa. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.9.1 Teknik Prosedur Statistik 

 Teknik prosedur statistik ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. 

Data kuantitatif tersebut diperoleh dari hasil tes formatif pada siklus I dan siklus II. 

Tes yang diberikan adalah jenis tes esai menulis narasi. Hasil tes mengungkapkan 

kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diberikan. 

 Analisis data menggunakan prosedur statistik dihitung dengan cara persentase 

melalui langkah-langkah; (1) merekap nilai yang diperoleh siswa, (2) menghitung 

nilai akhir dari hasil belajar siswa, (3) menghitung nilai rata-rata kelas, kemudian (4) 

menghitung persentase ketuntasan belajar. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 
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3.9.1.1 Nilai Akhir Hasil Belajar 

 Untuk menentukan  nilai akhir belajar yang diperoleh masing-masing siswa 

dapat digunakan rumus:      

              

      (BSNP, 2007:25) 

Keterangan: 

NA/X   = Nilai akhir  

SP        = Skor perolehan 

SM       = Skor maksimal 

 

3.9.1.2  Nilai Rata-rata Kelas  

Peneliti melakukan penjumlahan dengan jumlah nilai tes formatif semua siswa, 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa, sehingga diperoleh nilai rata-rata kelas yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  (Sudjana, 2010:125)  

Keterangan: 

M     =Nilai rata-rata kelas 

  = Jumlah nilai akhir yang diperoleh individu 

 N          = Jumlah siswa 
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3.9.1.3  Nilai Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

100% X 
seluruhnya siswaJumlah 

KKM memenuhi yang siswaJumlah  TBK =    

                  ( Lestari Dwi, 2011: 59) 

Keterangan:    

TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

 

 Langkah selanjutnya membandingkan nilai antara kondisi awal, siklus I, dan 

siklus II dari pencapaian rata-rata nilai. Hasil dari perbandingan tersebut akan 

diketahui peningkatan keterampilan menulis narasi dengan penggunaan media 

gambar seri. Untuk membandingkan hasil belajar pada saat kondisi awal dan evaluasi 

setiap siklusnya dapat digunakan tabel 3.4 sebagai berikut. 

 
Tabel  3.4 Rekapitulasi Nilai Tes Menulis Narasi 

No Nama Siswa Kondisi Awal Siklus I Siklus II Keterangan
      
      
      

 

 Jika hasil rata-rata siswa antara kondisi awal dengan hasil nilai siklus I dan 

siklus II mengalami perubahan semakin meningkat maka dapat dikatakan bahwa 

dengan penggunaan media gambar seri, keterampilan menulis narasi siswa kelas IV 

SD Negeri Paguyangan 01 Brebes telah meningkat. 

 



58 

 

 

3.9.2 Teknik Deskriptif 

  Teknik deskriptif digunakan untuk memperoleh data mengenai perubahan 

perilaku siswa dalam proses pembelajaran menulis narasi. Perubahan perilaku siswa 

dalam pembelajaran diamati melalui pengamatan ativitas belajar siswa disetiap 

pertemuan pembelajaran. Teknik deskriptif digunakan juga untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan media gambar seri dalam meningkatkan keterampilan 

menulis narasi, serta kompetensi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

Teknik ini mengacu pada data nontes yang ada yaitu berupa observasi dan 

performansi guru. Apabila data kualitatif tidak diolah maka penyajian hasil penelitian 

tindakan kelas ini akan kurang sempurna. Hasil penelitian yang berupa data kualitatif 

perlu dianalisis dan diolah dalam bentuk angka untuk selanjutnya mudah 

dideskripsikan. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.9.2.1  Analisis Aktivitas Belajar Siswa Dalam Kelompok dan Klasikal  

Menganalisis aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran secara klasikal dapat 

menggunakan tabel analisis aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran klasikal. 

Masing-masing aspek yang diamati dalam aktivitas belajar kelompok mempunyai 

skor maksimal 4, sehingga apabila semua sempurna (semua memperoleh skor 4) 

maka skor maksimal yaitu 24. Rumus untuk menghitung nilai keaktifan belajar siswa 

(NKS), sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Nilai Aktivitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran Klasikal. 

No Aspek yang dinilai 
Skor Jumlah 

Nilai 1 2 3 4 

1. Kehadiran siswa pada saat 
pembelajaran dimulai 

     

2. Keantusiasan siswa dalam 
kegiatan pembelajaran 

     

3. Keaktifan siswa dalam bertanya 
kepada guru 

     

4. Keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan guru 

     

 
5. 

Keberanian siswa dalam 
mengungkapkan pendapat atau 
tanggapan 

     

6. Sikap siswa mengerjakan soal      
 

Menganalisis aktivitas belajar siswa dalam kelompok dapat menggunakan tabel 

analisis aktivitas belajar siswa dalam kelompok. 

 
Tabel 3.6  Nilai Aktivitas  Belajar Siswa dalam Kelompok 

No Aspek yang dinilai Skor Jumlah 
Skor 1 2 3 4 

1. Kepatuhan mengikuti petunjuk guru 
dalam mengerjakan tugas kelompok 

     

2. Keaktifan siswa dalam mengerjakan 
tugas kelompok 

     

3. Partisipasi siswa dalam mengerjakan 
tugas kelompok 

     

4. Tanggung jawab siswa dalam 
mengerjakan tugas kelompok 

     

5. Partisipasi siswa dalam presentasi 
hasil tugas kelompok 

     

 

Masing-masing aspek yang diamati di atas mempunyai skor maksimal 4, 

sehingga apabila semua sempurna (semua memperoleh skor 4) maka skor maksimal 

keseluruhan yaitu 20. Rumus untuk menghitung nilai keaktifan belajar siswa (NKS), 

sebagai berikut: 



60 

 

 

 

 

Tabel 3.7 Kategori Aktivitas Belajar Siswa 

No Skor yang dicapai siswa Kategori 
1. 86-100 Sangat Aktif 
2. 71-85 Aktif 
3. 56-70 Cukup Aktif 
4. 41-55 Kurang Aktif 
5. < 40 Tidak Aktif 

Jumlah  
 

3.9.2.2  Analisis Performansi guru 

Ada dua hal yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

performansi guru, yaitu pengamatan dalam perencanaan (APKG I) dan pelaksanaan 

pembelajaran (APKG II). Terdapat 6 aspek yang dinilai dalam penilaian perencanaan 

pembelajaran dengan skor maksimal 4 pada masing-masing aspek. Dalam 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran ada 7 aspek dengan skor maksimal 4 pada 

setiap aspek. Penilaian performansi guru dilakukan oleh kepala sekolah atau rekan 

guru sejawat. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai performansi guru 

adalah sebagai berikut: 

 

3.9.2.2.1  Penilaian Performansi Guru dalam Membuat Rencana Pembelajaran 

 Penilaian performansi guru dalam membuat rencana pembelajaran 

menggunakan APKG I. APKG I merupakan alat penilaian Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Rumus yang digunakan dalam menghitung data APKG I adalah: 
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(Tim Review dan Revisi APKG PPGSD, 1998: 12) 

Keterangan: 

APKG I =  Alat penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

A :  Penentuan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan/indikator pembelajaran. 

B :  Pengembangan dan pengorganisasian materi, media dan sumber belajar. 

C :  Perencanaan skenario dalam pembelajaran yang menggunakan  media gambar 

seri. 

D : Merancang pengelolaan kelas pembelajaran. 

E :  Merencanakan proses pembelajaran seperti prosedur, jenis dan menyiapkan alat 

penilaian pembelajaran yang menggunakan media gambar seri. 

F :  Tampilan dokumen rencana dalam pembelajaran yang menggunakan  media 

gambar seri. 

 

3.9.2.2.2 Penilaian Performansi Guru dalam  Pelaksanaan Pembelajaran  

Penilaian performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

APKG II. APKG II merupakan alat penilaian pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru. Rumus yang digunakan untuk menghitung data APKG II adalah: 

 

 

(Tim Review dan Revisi APKG PPGSD, 1998: 30) 
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Keterangan: 

APKG II = Alat penilaian pelaksanaan pembelajaran 

P :  Pengelolaan ruang dan fasilitas pembelajaran. 

Q :  Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media gambar seri. 

R :  Pengelolaan interaksi kelas pada saat pembelajaran. 

S : Sikap keterbukaan dan keluwesan dalam mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar pada pembelajaran menggunakan media gambar seri. 

T : Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

menulis narasi.  

U :  Penilaian proses dan hasil belajar. 

V :  Kesan umum pelaksanaan pembelajaran menggunakan media gambar seri. 

Nilai akhir performansi guru sebagai berikut: 

Nilai Akhir  Performansi Guru = (1 x Nilai APKG 1) + ( 2 x Nilai APKG II) 
                                                                                        3 

Pedoman Penilaian Kemampuan Guru: 

A    :   Nilai akhir mencapai 85-100 

AB :   Nilai akhir mencapai 80-84 

B    :   Nilai akhir mencapai 70-79 

BC :   Nilai akhir mencapai 65-69 

C    :   Nilai akhir mencapai 60-64 

CD :   Nilai akhir mencapai 55-59 

D    :   Nilai akhir mencapai 50-54 

E    :   Nilai akhir mencapai < 50   

( Pusat Pengembangan PPL, 2011: 12) 
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3.10  Indikator Keberhasilan 

 Penggunaan media gambar seri dikatakan berhasil meningkatkan keterampilan 

menulis narasi jika telah mencapai indikator yang telah ditentukan. Indikator 

keberhasilan tersebut adalah: (1) kehadiran siswa, (2) hasil belajar siswa, (3) aktivitas 

belajar siswa, dan (4) performansi guru dalam pembelajaran. 

 Hasil belajar siswa mengalami keberhasilan jika: 1) Kehadiran siswa minimal 

90% atau ketidakhadiran maksimal 10%; 2) Nilai rata-rata kelas dalam pembelajaran 

menulis narasi ≥ 67; 3) Persentase tuntas klasikal dalam pembelajaran menulis narasi 

≥ 75%; dan 4) Tuntas individu ≥ 67 sesuai dengan KKM. Sedangkan aktivitas belajar 

siswa dikatakan berhasil jika perolehan nilai berdasarkan hasil observasi kegiatan 

belajar siswa secara klasikal minimal 70. Performansi guru dikatakan berhasil jika 

nilai perolehan minimal B atau ≥ 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 keterampilan menulis 

narasi melalui penggunaan media gambar seri di kelas IV SD Negeri 01 Paguyangan 

Kabupaten Brebes. Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 23 April 2012 dan 24 April 2012. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 30 

April 2012 dan 1 Mei 2012. Pada bab IV ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan data hasil penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

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 narasi. Peneliti mengumpulkan data hasil 

belajar menmpergunakan instrumen tes. Jenis tes yang digunakan peneliti adalah esai 

menulis narasi. Teknik nontes dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh data 

aktivitas belajar siswa, ketepatan penggunaan media gambar seri serta performansi 

guru. Instrumen nontes yang digunakan peneliti antara lain lembar observasi terhadap 

aktivitas belajar siswa, lembar observasi penggunaan media gambar seri, 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 narasi 

siswa. Data prasiklus digunakan untuk mengetahui letak kesulitan siswa dalam 

menulis narasi. Data prasiklus dianalisis untuk mendiagnosis masalah yang dialami 

siswa dalam menulis narasi. Peneliti 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 36 siswa. Hasil rata-rata 

menulis narasi pada prasiklus hanya 64,08. Nilai rata-rata tersebut belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SD Negeri 01 Paguyangan yakni 67. Nilai rata-

rata siswa kelas IV dalam materi menulis narasi perlu ditingkatkan lagi. Ringkasan 

hasil tes prasiklus dapat dibaca pada tabel 4.1. Data selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 21. 

 
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Tes Prasiklus Menulis Narasi Siswa Kelas IV. 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah Nilai % 
1 Sangat baik 90-100 0 0 0 
2 Baik 80-89 0 0 0 
3 Cukup 67-79 13 982 36,1% 
4 Kurang 0-66 23 1323 63,9% 

Jumlah 2305 
Rata-rata 64,08 

  

Sejumlah 36 siswa yang mengikuti tes prasiklus, belum ada siswa yang 

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dan baik. Sebanyak 13 siswa (36,1%) 

masuk kategori cukup atau dapat dikatakan tuntas menulis narasi. Siswa yang 
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termasuk kategori kurang dan belum tuntas menulis narasi berjumlah 23 siswa atau 

sekitar 63,9%. 

 Data menyatakan bahwa dari 36 siswa yang mengikuti tes prasiklus, 13 siswa  

memenuhi KKM menulis narasi. Sebanyak 23 siswa lainnya belum memenuhi KKM 

oleh karena itu, perlu tindakan yang dilakukan pada siklus I dan siklus II sebagai 

perbaikan pembelajaran menulis narasi. 

 Berdasarkan data hasil tes prasiklus menulis narasi, dapat diketahui persentase 

ketuntasan secara klasikal dalam pembelajaran menulis narasi. Pada tahap prasiklus 

ketuntasan hanya mencapai 36,1%, sedangkan 63,9%  dari 36 siswa  belum 

memenuhi KKM SD N Paguyangan 01 dalam menulis narasi yaitu 67. Ringkasan 

ketuntasan belajar siswa prasiklus dapat dibaca pada tabel 4.2. Data selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 21. 

 
Tabel 4.2 Ketuntasan Belajar Siswa Prasiklus 

No Kategori Jumlah % 
1. Tuntas 13 36,1 
2. Belum tuntas 23 63,9 

Jumlah 36 100 
 

4.1.2 Deskripsi Data Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pelaksanaan pembelajaran. Pertemuan 

pembelajaran yang pertama dilaksanaan pada hari Senin tanggal 23 April 2012. 

Pertemuan pembelajaran yang kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 

2012. Penelitian yang dilakukan pada siklus I meliputi pengambilan data kuantitatif 

dan data kulitatif. Data kuantitatif penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui 

tes formatif. Data kualitatif penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui 
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observasi. Deskripsi data siklus I meliputi: (1) hasil belajar siswa, (2) hasil observasi, 

(3) hasil penilaian performansi guru, (4) refleksi, dan (5) revisi. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut: 

 

4.1.2.1 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar pada siklus I meupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan dalam 

keterampilan menulis narasi. Peneliti menilai hasil belajar menulis narasi 

menggunakan lembar penilaian menulis narasi. Aspek-aspek yang dinilai meliputi (1) 

isi gagasan yang dikemukakan, (2) organisasi isi, (3) struktur tata bahasa,  (4) gaya, 

dan (5) ejaan.  Siswa yang mengikuti tes pada siklus I berjumlah 36 siswa. Ringkasan 

hasil tes pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.3. Data selengkapnya dapa dibaca 

pada lampiran 22. 

 
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siklus I Menulis Narasi Kelas IV 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah Nilai % 
1. Sangat Baik 90-100 1 92 2,78 
2. Baik 76-89 9 764 25 
3. Cukup 68-75 16 1164 44,45 
4. Kurang 0-67 10 632 27,77 
Jumlah   36 2651 100 
Rata-rata    73,64  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.3, hanya 1 (2,78%) siswa termasuk dalam 

kategori sangat baik dan ada 9 (25%) siswa termasuk dalam kategori baik. Sebanyak 

16 (44,45%) siswa termasuk dalam kategori cukup, sedangkan 10 (27,77%) siswa 

termasuk dalam kategori kurang dan dikatakan belum memenuhi KKM. 
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Nilai rata-rata kelas pada siklus I sudah memenuhi indikator keberhasilan  yang 

ditentukan yaitu rata-rata kelas ≥ 67. Nilai siswa pada siklus I masih perlu 

ditingkatkan dan diperbaiki kekurangan-kekurangannya agar dapat mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan data hasil tes formatif menulis narasi dapat diketahui persentase 

ketuntasan secara klasikal dalam pembelajaran menulis narasi. Persentase ketuntasan 

belajar klasikal mencapai 72,2% belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan yaitu 80%. Persentase ketuntasan belajar klasikal itu perlu diperbaiki  pada 

siklus II, diharapkan indikator keberhasilan tuntas secara klasikal dapat tercapai. 

Ringkasan ketuntasan belajar siswa siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Hasil Analisis Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IV Siklus I 

No Kategori Jumlah % 
1. Tuntas 26 72,2 
2. Belum tuntas 10 27,8 
Jumlah total 36 100 

 

4.1.2.2  Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa  

Pengumpulan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 

siswa dalam pembelajaran menulis narasi. Observasi dilakukan kepada 36 siswa kelas 

IV. Pengamatan dilakukan peneliti saat kegiatan belajar klasikal berlangsung adalah 

saat kegiatan awal pembelajaran sampai kegiatan akhir pembelajaran. 

Rata-rata hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 79,85 dari 6 

aspek yang diamati. Mengingat indikator keberhasilan observasi aktivitas belajar 

siswa adalah 70, dapat diartikan bahwa kegiatan belajar siswa sudah berhasil. 

Aktivitas belajar siswa dapat dikatakan telah aktif dan baik dalam mengikuti 



69 

 

 

pembelajaran menulis narasi. Rekapitulasi keaktifan belajar siswa dapat dibaca pada 

tabel 4.5. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 28. 

 
Tabel 4.5 Rekapitulasi Keaktifan Belajar Siswa Siklus I 

No Aspek yang diamati % Keaktifan 
1. Kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai 93,75 
2. Keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran 80,25 
3. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 77 
4. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 77,75 
5. Keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat atau 

tanggapan 76 

6. Sikap siswa mengerjakan soal 74,375 
Rata-rata 79,85 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa kegiatan belajar siswa di kelas 

berjalan cukup kondusif yakni dengan persentase rata-rata keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran mencapai 79,85%. Persentase kehadiran siswa pada saat 

pembelajaran dimulai mencapai 93,75%. Persentase tersebut menjelaskan bahwa 

kehadiran siswa pada saat pembelajaran sudah baik. Lebih dari 90% siswa hadir tepat 

waktu untuk mengikuti pembelajaran. Kurang dari 5 siswa terlambat dan tidak lebih 

dari 3 menit lamanya terlambat mengikuti pembelajaran. 

Persentase keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran mencapai 80,25 

%. Berdasarkan persentase tersebut, dapat dikatakan hampir seluruh siswa antusias 

dan menunjukkan minat tinggi mereka mengikuti pembelajaran. Siswa menunjukkan 

semangat mengikuti pembelajaran menulis narasi menggunakan media gambar seri. 

Skor keaktifan rata-rata siswa mencapai 3,21 dari 4 skor kategori.  

Persentase keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru mencapai 77%.  Angka 

tersebut menujukkan keaktifan siswa untuk bertanya mengenai materi pembelajaran 
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sudah cukup baik, beberapa dari mereka aktif untuk menanyakan berbagai hal 

mengenai materi pembelajaran yang kurang dipahami. Skor rata-rata keaktifan siswa 

dalam bertanya kepada guru sejumlah 3,08 dari 4 skor kategori.  

Persentase keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 77,75%. Skor 

rata-rata mencapai 3,11 dari 4 skor kategori.  Banyak siswa menunjukkan sikap aktif 

dalam menjawab pertanyaan dari guru. Setiap siswa berani menjawab pertanyaan 

setelah ditunjuk guru. Saat guru memberikan pertanyaan kuis, lebih dari 20 siswa 

antusias  menjawab pertanyaan. 

Persentase keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat atau tanggapan 

mencapai 76% dengan skor rata-rata siswa 3,04 dari 4  skor kategori. Nilai tersebut 

dapat memberikan keterangan bahwa sebagian besar siswa sudah cukup antusias 

memberikan tanggapan atau pendapat selama mengikuti pembelajaran. Jumlah ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dalam kegiatan pembelajaran telah 

memberikan respon yang baik dari umpan balik yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak semua siswa. 

Persentase aktivitas sikap siswa mengerjakan soal mencapai 74,37% dengan 

skor rata-rata 2,97 dari 4 skor kategori. Suasana kelas saat siswa mengerjakan soal 

sudah cukup baik. Suasana di kelas cukup kondusif untuk mengerjakan soal dengan 

pengawasan dari guru. Sejumlah siswa saling membantu temannya yang mengalami 

kebinggungan dalam mengerjakan soal. 

 

4.1.2.3  Hasil Observasi Penggunaan Media Gambar Seri 

Observasi penggunaan media gambar seri digunakan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan, serta keefektifan pengunaan media gambar seri daam 



71 

 

 

meningkatkan keterampilan menulis narasi. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap penggunaan media gambar seri meliputi: (1) kualitas gambar, (2) keefektifan 

penggunaan gambar, (3) penguasaan dalam penggunaan gambar, (4) pengaruh 

penggunaan gambar dalam pembelajaran. Hasil observasi penggunaan media gambar 

seri pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.6.  Data selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 31. 

 
Tabel 4.6 Hasil Observasi Penggunaan Media Gambar Seri Siklus I 

No Aspek yang diamati Skor Rata-Rata 1 2 
1. Kualitas gambar 4 4 4 
2. Keefektifan penggunaan gambar 3 4 3,5 
3. Penguasaan dalam penggunaan gambar 3 3 3 
4. Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran 3 3 3 
Skor total 13,5 
Rata-rata 84,35 

 

Berdasarkan tabel 4.6, kualitas gambar dapat dikatakan sudah maksimal dengan 

memperoleh skor 4. Gambar yang  ditampilkan dianggap sudah menarik dengan 

tampilan gambar berwarna. Penggunaan gambar seri dalam pembelajaran menulis 

narasi dinilai sudah efektif dengan perolehan skor 3,5. Penguasaan guru dalam 

penggunaan gambar seri dinilai belum maksimal dengan perolehan skor 3, hal ini 

karena ditemukan siswa yang tidak memanfaatkan gambar seri yang dipajang di 

papan tulis sebagai pedoman menulis narasi, sehingga dapat dikatakan guru belum 

membimbing semua siswa untuk memanfaatkan media gambar seri dalam menulis 

narasi. Guru masih kurang memperhatikan siswa dalam memanfaatkan media gambar 

seri sebagai acuan menulis narasi. 
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Pengaruh penggunaan gambar seri dalam pembelajaran memperoleh skor 3. 

Dikatakan sudah cukup baik namun belum maksimal yakni dalam proses 

pembelajaran di kelas masih terdapat beberapa siswa yang masih belum memusatkan 

perhatiannya ke gambar seri yang ada. Beberapa siswa kadang memperhatikan obyek 

lain di kelas. 

Nilai rata-rata observasi penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran 

siklus I mencapai 84,37 dan masuk dalam kategori nilai baik. Nilai tersebut masih 

perlu ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas gambar seri yang nantinya akan 

digunakan pada siklus II. 

 

4.1.2.3 Hasil Penilaian Performansi Guru 

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 rata-rata kemampuan guru dalam menyusun RPP sudah sangat baik, yaitu 

memperoleh nilai 87. 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 

peneliti 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 dibawah  4.7. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 33 dan 34.. 
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Tabel 4.7  Hasil Penilaian Performansi Guru dalam menyusun RPP  siklus I 

No Aspek yang diamati Pertemuan 
I II

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 4 4 
2. Mengembangkan dan mengorganisaikan materi, media dan 

sumber belajar 3 3,33 

3. Merencanakan skenario pembelajaran 3,6 3,8 
4. Merancang pengelolaan kelas 3 3,5 
5 Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 3,5 3,5 
6. Tampilan dokumen  rencana pembelajaran 3 3,5 

Jumlah 20,1 21,63 
Rata-rata 3,35 3,61
Jumlah 6,96 
Rata-rata siklus I 3,48 
Nilai  87 

 

Penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dibagi 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.  

Nilai rata-rata kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran siklus I 

dapat dikatakan sudah baik. Nilai rata-rata kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran mencapai 87,62. Nilai tersebut masuk dalam kategori nilai A atau 

sangat baik. Skor rata-rata mencapai 3,505 dari 4 skor maksimal. Ringkasan penilaian 

performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dibaca pada tabel 4.8. Data 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 35 dan 36. 
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Tabel 4.8 Hasil Penilaian Performansi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang Diamati 
Pertemuan 

  I II 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3 3,5 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,67 3,83
3. Mengelola interaksi kelas 3,6 3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan 
sikap positif terhadap belajar. 3,6 3,6 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 
mata pelajaran tertentu 3,4 3,6 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar 3 3,5 
7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,5 

Skor Total 23,77 25,33 
Rata-rata 3,39 3,62 
Rata-rata siklus I 3,505 
Nilai  87,62 

 

Nilai performansi guru dalam menyusun RPP dan melaksanakan pembelajaran 

dijumlah dan kemudian menjadi nilai akhir performansi guru. Nilai performansi guru 

siklus I dapat dibaca pada tabel 4.9. 

 
Tabel 4.9 Nilai Performansi Guru Siklus I 

No Aspek Penilaian Nilai Bobot Nilai 
Akhir

1. Kemampuan guru membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran  87 1 87 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran  87,62 2 174,64 

Jumlah  3 261,64 
Nilai Performansi Guru 87,21 
Kriteria  A 

 

Berdasarkan tabel 4.9, rata-rata hasil penilaian kemampuan guru dalam siklus I 

adalah 87,21. Nilai tersebut masuk dalam kategori nilai sangat baik. Indikator 

keberhasilan yang ditentukan adalah 75, dengan demikian kemampuan guru dapat 
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dikatakan telah baik dan memenuhi indikator. Peneliti masih merasa belum maksimal 

dan ingin meningkatkan serta melakukan perbaikan pada siklus II. 

 

4.1.2.4  Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil pembelajaran menulis narasi menggunakan media gambar 

seri dapat dijelaskan bahwa belum sepenuhnya mencapai indikator keberhasilan yang 

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

kelas sebesar 73,64. Nilai tersebut telah mengalami kenaikan jika dibanding dengan 

nilai rata-rata kelas pada prasiklus yang hanya 64,08. Persentase tuntas belajar 

klasikal mencapai 72,2% atau terdapat 26 siswa yang tuntas belajar dari jumlah 36 

siswa di kelas. Siswa yang tidak tuntas belajar sejumlah 10 siswa atau 27,8% dari 

jumlah siswa di kelas. Hasil tes formatif  menunjukkan nilai rata-rata kelas sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥ 67. Sementara itu, 

persentase tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 

75%. 

Penyebab hasil belajar yang belum mencapai indikator keberhasilan dapat 

`datang dari siswa maupun guru sebagai pengajar. Penyebab hasil belajar belum 

mencapai indikator keberhasilan antara lain: (1) siswa belum terbiasa menggunakan 

media gambar seri, (2) materi gambar seri yang disajikan memiliki tingkat kesulitan 

cukup tinggi, (3) terdapat beberapa siswa yang kurang fokus ketika guru menjelaskan 

materi pembelajaran.   

Hasil belajar menulis narasi menggunakan media gambar seri pada siklus I 

belum memenuhi indikator keberhasilan namun secara umum sudah menunjukkan 

peningkatan. Dikatakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 
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pembelajaran menulis narasi tanpa menggunakan media gambar seri. Hasil menulis 

narasi menggunakan gambar seri jauh lebih baik dibanding hasil menulis narasi tanpa 

media gambar seri. 

Indikator keberhasilan pembelajaran siklus I tidak hanya dilihat dari hasil tes 

formatif. Indikator keberhasilan pembelajaran juga dilihat dari aktivitas belajar siswa. 

Keberhasilan aktivitas belajar siswa dapat dilihat melalui pengmatan pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini dilakukan oleh teman sejawat/ observer. 

Pengamatan aktivitas belajar siswa meliputi: (1) kehadiran siswa dan, (2) persentase 

aktivitas belajar siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I kehadiran siswa dari 

dua kali pertemuan sudah mencapai 100%. Persentase aktivitas belajar siswa 

mencapai 79,85%.  

Indikator keberhasilan untuk kehadiran siswa yaitu minimal 90% dan  

ketidakhadiran maksimal 10%. Melihat hasil persentase kehadiran siswa pada siklus I 

mencapai 100% sudah jelas telah mencapai indikator keberhasilan. Indikator 

keberhasilan siswa untuk aktivitas belajar siswa yaitu ≥ 70%. Persentase aktivitas 

belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan, akan tetapi keberhasilan ini 

belum sesuai hasil yang diharapkan. Masih ada beberapa aspek penilaian yang dapat 

ditingkatkan hingga memperoleh nilai maksimal antara lain aspek keaktifan siswa 

dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan aspek sikap mengerjakan soal. Masih 

terdapat kekurangan yang datang dari siswa maupun dari guru sebagai perancang dan 

pelaksana pembelajaran. Kekurangan tersebut antara lain: 

(1) Terdapat pada aspek keaktifan siswa bertanya kepada guru. Masih terdapat 

beberapa siswa yang enggan bertanya kepada guru mengenai materi 

pembelajaran yang belum mereka pahami. 
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(2) Terdapat pada aspek keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

Masih terdapat beberapa siswa yang memiliki kemampuan menjawab 

pertanyaan namun tidak mau menjawab pertanyaan secara berebut. Beberapa 

siswa menunggu guru menunjuknya untuk menjawab pertanyaan. 

(3) Terdapat pada aspek sikap siswa mengerjakan soal. Masih terdapat beberapa 

siswa yang berisik dalam mengerjakan soal tes. Hal ini menganggu siswa 

lainnya dalam mengerjakan soal tes. 

Keberhasilan pembelajaran menulis narasi juga dilihat pada nilai pengamatan 

penggunaan media gambar seri. Perolehan nilai pengamatan penggunaan media 

gambar seri pada siklus I telah mencapai 87,5. Nilai tersebut telah memenuhi 

indikator keberhasilan yakni ≥ 75. Nilai tersebut dapat ditingkatkan pada siklus II 

dengan melakukan peningkatan dan perbaikan media gambar seri yang digunakan. 

Keberhasilan pembelajaran menulis narasi dilihat juga pada nilai observasi 

penggunaan media gambar seri. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana keefektifan gambar seri yang digunakan dalam pembelajaran. Nilai rata-rata 

observasi penggunaan media gambar seri pada siklus I mencapai 84,37. Nilai tersebut 

masuk dalam kategori sudah cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan pada siklus 

II. 

Keberhasilan pembelajaran siklus I tidak hanya dilihat dari hasil belajar siswa, 

aktivitas belajar siswa akan tetapi juga dilihat dari performansi guru. Pengamatan 

performansi guru menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) I dan II. 

APKG I merupakan alat penilaian terhadap kemampuan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pemblajaran (RPP). APKG II merupakan alat penilaian 

terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan model 
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yang telah dipilih. Nilai performansi guru untuk siklus I telah mencapai 87,21. Nilai 

tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu minimal B atau ≥ 75. Nilai yang 

mencapai 87,21 menunjukkan bahwa performansi guru sudah masuk kategori sangat 

baik. Meskipun performansi guru telah mencapai indikator keberhasilan, akan tetapi 

masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai nilai maksimal. Performansi 

guru dapat ditingkatkan agar memperoleh nilai maksimal. 

 

4.1.2.5  Revisi  

Refleksi yang telah dilakukan oleh peneliti dijadikan bahan perbaikan untuk 

pelaksanaan siklus II. Perbaikan yang akan dilakukan oleh guru pada siklus II yaitu 

perbaikan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksaaan pembelajaran. 

Guru harus lebih memperkuat penguasaan terhadap materi pembelajaran menulis 

narasi. Guru harus memanfaatkan waktu seefesien mungkin pada saat pembelajaran. 

Memberikan motivasi kepada siswa agar aktivitas belajar siswa dapat meningkat. 

Guru meningkatkan pemberian penguatan dalam pembelajaran dengan memberikan 

hadiah-hadiah kecil bagi siswa yang aktif dan memperoleh nilai tinggi. 

 

4.1.3  Deskripsi Data Siklus II 

Pelaksanaan siklus II terdiri dari dua pertemuan pembelajaran. Pertemuan 

pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 April 2012 mulai pukul 07.00-08.30 

WIB. Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa 1 Mei 2012 mulai pukul 07.00-

08.30 WIB. Penelitian yang dilakukan pada siklus II meliputi pengambilan data 

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

belajar siswa. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data hasil observasi terhadap 
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aktivitas siswa, penggunaan media gambar seri dan performansi guru. Pengambilan 

data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik tes yakni tes esai menulis. 

Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik nontes 

yakni observasi. Data mengenai aktivitas siswa serta performansi guru dalam 

pembelajaran siklus II diperoleh melalui observasi dalam pelaksanaan siklus II. Pada 

subbab ini akan diuraikan: (1) hasil belajar siswa, (2) hasil observasi, (3) hasil 

penilaian performansi guru, (4) refleksi, dan (5) revisi. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

 

4.1.3.1   Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar pada siklus II merupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan 

dalam keterampilan menulis narasi. Tindakan pada siklus II ini merupakan upaya 

penyelesaian masalah-masalah yang ada di siklus I. Siswa yang mengikuti tes 

formatif pada siklus II berjumlah 36. Ringkasan hasil tes menulis narasi pada siklus II 

dapat dibaca pada tabel 4.10 Data selengkapnya dapat dibaca di lampiran 23. 

 
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siklus II Menulis Narasi Siswa Kelas IV 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah Nilai % 
1 Sangat Baik 90-100 2 183 5,6 
2 Baik 76-89 12 1008 33,3 
3 Cukup  67-75 22 1609 61,1 
4 Kurang 0-66 - -  
Jumlah  36 2798 100 
Rata-rata   77,72  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.10, tercatat ada 2 siswa (5,6%) termasuk dalam 

kategori sangat baik, dan 12 siswa (33,3%) termasuk dalam kategori baik. Sebanyak 
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22 siswa ( 61,1%) termasuk dalam kategori cukup. Tidak ada siswa yang masuk 

kategori nilai kurang. Semua siswa telah memenuhi KKM. 

Nilai rata-rata menulis narasi mencapai 77,72 pada siklus II. Nilai rata-rata pada 

siklus II ini sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yakni ≥ 67. 

Jumlah siswa yang memenuhi KKM menulis narasi pada siklus II sudah maksimal 

yakni mencapai 100%. Hasil belajar menulis narasi pada siklus II dapat dikatakan 

memuaskan. 

 Nilai tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan tuntas belajar menulis 

narasi secara klasikal yang telah ditentukan yakni 75%. Persentase ketuntasan belajar 

siswa sudah mencapai angka maksimal maka dapat dikatakan bahwa masalah belajar 

menulis narasi telah terpecahkan pada siklus II ini. Nilai belajar menulis narasi pada 

siklus II telah menunjukkan hasil yang diharapkan. Masalah menulis narasi dianggap 

telah terpecahkan pada siklus II, maka tidak perlu ada tindakan siklus III. 

 

4.1.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Pengumpulan data melalui pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis narasi. Pengamatan ini juga 

dilakukan sebagai alat ukur atas keberhasilan guru dalam menciptakan suasana 

pembelajaran di kelas yang baik. Pengamatan ini dilakukan kepada 36 siswa kelas IV.  

Pengamatan dilakukan oleh guru teman sejawat. Pengamatan difokuskan pada 

aktivitas belajar siswa dalam kelompok dan aktivitas belajar siswa secara klasikal. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 
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4.1.3.2.1 Observasi Aktivitas Belajar Siswa dalam Kelompok 

Pengumpulan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 

siswa selama mengerjakan tugas kelompok dalam pembelajaran menulis narasi. 

Observasi dilakukan kepada 36 siswa kelas IV terbagi menjadi 16 kelompok belajar. 

Observasi ini dilakukan oleh teman sejawat.  

Aktivitas siswa dalam kegiatan kelompok pada siklus II ini dapat dikatakan 

sudah baik. Persentase rata-rata keaktifan mencapai 80,69 % dan termasuk dalam 

kategori yang baik dan memuaskan. Ringkasan hasil observasi kegiatan belajar siswa 

dalam kelompok dapat dibaca pada tabel 4.11. Data selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 30. 

 
Tabel 4.11 Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa dalam Kelompok 

No Aspek yang diamati Jumlah Persentasi 
keaktifan 

1. Kepatuhan mengikuti petunjuk guru dalam 
mengerjakan tugas kelompok 114 79,17 % 

2. Keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas 
kelompok 115 79,86% 

3. Partisipasi siswa dalam menjawab tugas kelompok 117 81,25% 

4. Tanggung jawab siswa dalam memecahkan tugas 
kelompok 114 79,17% 

5. Partisipasi siswa dalam mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 121 84,03% 

Jumlah 581 403,48 
Rata-rata keaktifan 3,23 80,69 % 

  

 Berdasarkan tabel 4.11, tercatat  79,17% siswa mengikuti petunjuk guru dalam 

mengerjakan tugas kelompok dengan baik,  20,83% siswa lainnya masih mengalami sedikit 

kebinggungan dalam memahami petunjuk mengerjakan tugas kelompok. Persentase keaktifan 

siswa dalam mengerjakan tugas kelompok mencapai 79,86%. Persentase ini menunjukkan 

sebagian besar siswa aktif mengerjakan tugas kelompok yang diberikan guru, namun masih 
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terdapat beberapa siswa tidak aktif mengikuti diskusi kelompok. Siswa yang berpartisipasi 

aktif dalam menjawab tugas kelompok mencapai 81,25%. Persentase ini menunjukkan 

banyak siswa yang aktif memberikan masukan dan pendapat dalam kerja kelompok. 

Beberapa siswa yang kurang aktif hanya menunjukkan sikap ikut mencatat hasil diskusi 

kelompok. 

 Tanggung jawab siswa dalam memecahkan tugas kelompok dapat dikatakan sudah 

baik. Persentase keaktifan siswa dalam menunjukkan sikap tanggung jawab memecahkan 

tugas kelompok mencapai 79,17%. Banyak siswa menunjukkan sikap menampung 

pendapat dan mengoreksi tulisan narasinya sendiri. Beberapa siswa yang kurang aktif 

hanya mengikuti pendapat temannya. 

 Partisipasi siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok mencapai 

84,03%. Persentase yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang 

aktif ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Banyak siswa menunjukkan 

sikap memperhatikan presentasi kelompok lain dan memberi tanggapan terhadap 

presentasi kelompok lain. Sedikit siswa yang tidak memberikan respon saat kelompok 

lain sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hasil lembar kerja kelompok 

dapat dibaca pada lampiran 20. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Secara Klasikal 

Pengumpulan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 

siswa dalam pembelajaran menulis narasi. Observasi dilakukan kepada 36 siswa kelas 

IV. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat kegiatan belajar klasikal 

berlangsung adalah saat kegiatan awal pembelajaran sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. 



83 

 

 

Rata-rata hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 83,33 dari 6 

aspek yang diamati yaitu: 1) kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai, 2) 

keantusiasan siswa dalam kegaiatan pembelajaran, 3) keaktifan siswa dalam bertanya 

kepada guru, 4) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru, 5) keberanian 

siswa dalam mengungkapkan pendapat atau tanggapan, dan 6) sikap siswa 

mengerjakan soal. Mengingat indikator keberhasilan observasi aktivitas belajar siswa 

adalah 70, berati kegiatan belajar siswa sudah dapat dikatakan berhasil. Ringkasan 

hasil observasi aktivitas belajar siswa secara klasikal dapat dibaca pada tabel 4.12. 

Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 29. 

 
Tabel 4.12 Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Aspek yang diamati Persentasi 
keaktifan 

1 Kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai 97,50% 
2 Keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran 81,62% 
3 Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 79,25% 
4 Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 78,5% 
5 Keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat atau 

tanggapan 
84,37% 

6 Sikap siswa mengerjakan soal 78,75% 
Rata-rata 83,33% 

 

Persentase rata-rata keaktifan belajar siswa mencapai 83,33%. Persentase 

tersebut menunjukkan keaktifan siswa dalam pembelajaran sudah baik. Persentase 

kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai mencapai 97,50%. Persentase 

tersebut menjelaskan bahwa kehadiran siswa pada saat pembelajaran sudah sangat 

baik. Hampir seluruh siswa hadir tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran. Kurang 

dari 3 siswa terlambat dan tidak lebih dari 3 menit terlambat mengikuti pembelajaran. 
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Persentase keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran mencapai 

81,62%. Persentase tersebut dapat dikatakan hampir seluruh siswa antusias dan 

menunjukkan minat tinggi mereka mengikuti pembelajaran. Skor keaktifan rata-rata 

3,26 dari 4 skor kategori.  

Persentase keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru mencapai 79,25%.  

Angka tersebut menujukkan keaktifan siswa untuk bertanya mengenai materi 

pembelajaran sudah cukup baik, beberapa dari mereka aktif untuk menanyakan 

berbagai hal mengenai materi pembelajaran yang kurang dipahami. Skor rata-rata 

keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru mencapai 3,17 dari 4 skor kategori.  

Persentase keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 78,5% dengan 

skor rata-rata 3,14 dari 4  kategori.  Banyak siswa menunjukkan sikap aktif dalam 

menjawab pertanyaan guru. Siswa tidak malu-malu dalam menjawab pertanyaan 

dengan cara ditunjuk. Saat guru memberikan pertanyaan berebut, lebih dari 15 siswa 

di kelas antusias  menjawab pertanyaan. 

Persentase keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat atau tanggapan 

mencapai 84,37% dengan skor rata-rata siswa 3,37 dari 4  skor kategori. Nilai 

tersebut dapat memberikan keterangan bahwa sebagian besar siswa sudah antusias 

memberikan tanggapan atau pendapat selama mengikuti pembelajaran. Jumlah ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dalam kegiatan pembelajaran telah 

memberikan respon yang baik dari umpan balik yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak semua siswa  

Persentase aktivitas sikap siswa mengerjakan soal mencapai 78,75% dengan 

nilai rata-rata 3,15 dari 4 nilai kategori. Suasana kelas saat siswa mengerjakan soal 

sudah baik. Suasana di kelas cukup kondusif untuk mengerjakan soal dengan 
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pengawasan dari guru. Sejumlah siswa saling membantu temannya yang mengalami 

kebinggungan dalam mengerjakan soal. 

 

4.1.3.3  Hasil Observasi Penggunaan Media Gambar Seri 

Observasi penggunaan media gambar seri digunakan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan, serta keefektifan pengunaan media gambar seri dalam 

meningkatkan keterampilan menulis narasi. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap penggunaan media gambar seri adalah: 1) kualitas gambar, 2) keefektifan 

penggunaan gambar, 3) penguasaan dalam penggunaan gambar, 4) pengaruh 

penggunaan gambar dalam pembelajaran. Hasil observasi penggunaan media gambar 

seri pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.13. Data selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 32. 

 
Tabel 4.13 Hasil Observasi Penggunaan Media Gambar Seri Sikus II 

No Aspek yang diamati 
Skor 

pertemuan  Rata-
Rata 

I II 
1 Kualitas gambar 4 4 4 
2 Keefektifan penggunaan gambar 3 4 3,5 
3 Penguasaan dalam penggunaan gambar 3 4 3,5 
4 Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran 4 4 4 
Skor total 15 
Rata-rata 93,75 

 

Berdasarkan tabel 4.13, kualitas gambar dapat dikatakan sudah maksimal 

dengan memperoleh skor 4, gambar yang  ditampilkan dianggap sudah menarik 

dengan tampilan gambar berwarna. Penggunaan gambar seri dalam pembelajaran 



86 

 

 

menulis narasi dinilai sudah efektif dengan perolehan skor rata-rata  3,5. Media 

gambar seri yang ditampilkan sudah sesuai materi pembelajaran.  

Penguasaan guru dalam penggunaan gambar seri dinilai sudah baik namun 

belum maksimal dengan perolehan skor 3,5. Dikatakan belum maksimal karena 

ditemukan siswa yang tidak memanfaatkan gambar seri yang dipajang di papan tulis 

sebagai pedoman menulis narasi. Hal ini dapat dikatakan guru belum membimbing 

semua siswa untuk memanfaatkan media gambar seri dalam menulis narasi.  

Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran memperoleh skor 4. Media 

gambar seri dalam hal ini sudah memberikan pengaruh maksimal bagi peningkatan 

keterampilan menulis narasi .Nilai rata-rata observasi penggunaan media gambar seri 

dalam pembelajaran siklus II mencapai 93,75. Nilai tersebut masuk dalam kategori 

amat baik dan memuaskan. 

 

4.1.3.4  Hasil Penilaian Performansi Guru 

 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. Pengamatan 

dilakukan oleh teman sejawat atau observer.  

Nilai rata-rata kemampuan guru dalam menyusun RPP sudah sangat baik, yaitu 

memperoleh nilai 91,75. Nilai tersebut dapat dikatakan sudah memuaskan dan sesuai 

dengan harapan peneliti. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.14. Data 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 37 dan 38. 
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Tabel 4.14 Hasil Penilaian Performansi Guru dalam Menyusun RPP Siklus II 

No Aspek yang diamati Pertemuan 
I II

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 4 4 

2. Mengembangkan dan mengorganisaikam materi, media dan 
sumber belajar 3,33 3,67 

3. Merencanakan skenario pembelajaran 3,8 3,8 
4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 3,5 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 3,5 3,5 
6. Tampilan dokumen  rencana pembelajaran 3,5 4 

Jumlah 21,63 22,47 
Rata-rata 3,60 3,745
Jumlah 7,345 
Rata-rata siklus II 3,67 
Nilai  91,75 

 

Penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dilihat dari 7 aspek. Skor rata-rata kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran pada siklus II mencapai 3,75 dari 4 skor maksimal. Ringkasan penilaian 

performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dapat pada pada tabel 4.15. Data 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 39 dan 40. 

 
Tabel 4.15 Hasil Penilaian Performansi Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II  

No Aspek yang Diamati Pertemuan 
I II 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 4 4 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,83 3,83 
3. Mengelola interaksi kelas 3,6 3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan 
sikap positif terhadap belajar. 3,8 3,8 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 
mata pelajaran tertentu 3,6 3,6 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar 3,5 4 
7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,75 

Skor Total 25,83 26,78 
Rata-rata 3,69 3,82 
Rata-rata siklus II 3,75 
Nilai APKG 2 93,75 
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Rata-rata hasil penilaian kemampuan guru dalam silkus II adalah 93,08. Nilai 

tersebut masuk dalam kategori nilai sangat baik. Indikator keberhasilan yang 

ditentukan adalah 75, dengan demikian kemampuan guru dapat dikatakan telah baik 

dan memenuhi indikator. Rekapitulasi penilaian perfomansi guru siklus II dapat 

dibaca pada tabel 4.16. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran  18.  

  
Tabel 4.16 Nilai Performansi Guru Siklus II 

No Aspek Penilaian Nilai Bobot Nilai 
Akhir 

1. Kemampuan guru membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran  91,75 1 91,75 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran  93,75 2 187,5 

Jumlah  3 279,25 
Nilai Performansi Guru 93,08 
Kriteria  A 

 

4.1.3.4  Refleksi Siklus II 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II mencapai 77,72. Persentase 

tuntas belajar belajar pada siklus II mencapai 100% atau 36 siswa semua sudah tuntas 

belajar. Nilai rata-rata kelas sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 67 dan 

persentase tuntas belajar klasikal juga sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 

75 %. 

Aktivitas belajar siswa dalam kelompok mencapai 80,69 dan sudah memenuhi 

kriteria indikator keberhasilan yakni ≥75. Aktivitas belajar siswa pada siklus II 

mencapai 83,33 %. Persentase tersebut menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa 

sudah baik dan sesuai dengan harapan peneliti. 

Aktivitas belajar siswa tidak hanya diambil dari indikator persentase aktivitas 

belajar siswa saja, akan tetapi juga diambil dari indikator kehadiran siswa. Persentase 
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kehadiran siswa pada pembelajaran siklus II telah mencapai 100%. Persentase 

tersebut menunjukkan bahwa kehadiran siswa dalam pembelajaran siklus II telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu ketidakhadiran siswa maksimal 10% atau 

kehadiran siswa minimal 90%.  

Keberhasilan pembelajaran menulis narasi juga dilihat dari hasil hasil 

pengamatan penggunaan media gambar seri. Nilai rata-rata pengamatan penggunaan 

media gambar seri pada siklus II mencapai 93,75. Nilai pengamatan penggunaan 

media gambar seri pada siklus I dan siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan 

yakni ≥75. 

Keberhasilan pembelajaran siklus II tidak hanya dilihat dari hasil belajar dan 

pengamatan aktivitas belajar siswa saja, akan tetapi penilaian terhadap performansi 

guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis narasi. 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 II mencapai 93,08. Nilai performansi guru 

pada pembelajaran siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan yaitu minimal B atau ≥ 75.  

 

4.1.3.5  Revisi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus II, dapat diketahui 

bahwa pembelajaran menulis narasi sudah memenuhi indikator keberhasilan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus II maka dapat diambil 

keputusan bahwa peneliti tidak perlu melakukan siklus III. Hal ini dikarenakan hasil 

belajar siswa, hasil observasi aktivitas siswa, serta performansi guru pada 
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pelaksanaan pembelajaran siklus II sudah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah 

ditentukan. Pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II tidak diperlukan lagi revisi 

karena semua indikator keberhasilan telah tercapai.  

 

4.2   Hasil Penelitian 

Pada subbab ini akan diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian tindakan 

kelas yang diperoleh. Pembahasan akan menguraikan data hasil belajar, hasil 

observasi terhadap aktivitas belajar siswa, hasil observasi penggunaan media gambar 

seri dan performansi guru. Pada bagian pembahasan ini akan diuraikan mengenai 

pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut: 

 

4.2.1 Hasil Belajar 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I untuk berbagai indikator belum 

mencapai keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan. Terbukti dari hasil belajar 

siswa yang diambil dari tes formatif yang dilaksanakan pada akhir siklus I. Perolehan 

hasil tes formatif untuk siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas mencapai 73,64.  

Persentase tuntas belajar klasikal mencapai 72,2 % atau dari 36 siswa terdapat 26 

siswa yang tuntas belajar dan persentase yang tidak tuntas belajar mencapai 27,8% 

atau ada 10 siswa. Hasil tes formatif di atas menunjukkan nilai rata-rata kelas sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥ 67. Sementara itu, 

persentase tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 

75%.  
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Hasil belajar siswa pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan, 

namun bila dibandingkan dengan hasil tes prasiklus maka hasil belajar siklus I telah 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata pada prasiklus hanya 64,08 dan meningkat 

menjadi 73,64 setelah memberikan tindakan pada siklus I. 

 Pembelajaran siklus II yang dilaksanakan pada tanggal 30 April dan 1 Mei 

2012 telah memenuhi indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa yang diambil dari 

nilai tes formatif diakhir siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran siklus I. Perolehan hasil tes formatif siklus II 

menunjukkan  rata-rata kelas mengalami peningkatan dari siklus I. Rata-rata kelas 

siklus I  mencapai 73,64, dan meningkat pada siklus II yang mencapai 77,72. 

Persentase tuntas belajar klasikal juga mengalami peningkatan pada siklus II 

dibandingkan pada siklus I. Persentase tuntas belajar klasikal siklus I mencapai 

72,2% atau dari 36 siswa ada 26 siswa yang sudah tuntas belajar dan 10 (27,8%) 

siswa tidak tuntas belajar, dan meningkat pada siklus II yang mencapai 100%. Nilai 

rata-rata kelas sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 67 dan persentase 

tuntas belajar klasikal juga sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 75 %.  

Hasil belajar siswa pada siklus II dianggap sudah sesuai dengan harapan peneliti. 

Hasil belajar siswa pada siklus II dapat dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

pada siklus I. Perbandingan antara hasil belajar siswa siklus I dengan hasil belajar 

siswa siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel. Melalui perbandingan ini dapat 

dilihat perkembangan belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 Rekapitulasi Hasil Belajar Menulis Narasi Siswa Kelas IV 

No 
Urut 

Nilai 
Keterangan Pra 

siklus 
Keterangan Siklus I Keterangan Siklus 

II 
Keterangan 

1. 65 TDK TUNTAS 75 TUNTAS 82 TUNTAS Meningkat 
2. 65 TDK TUNTAS 87 TUNTAS 90 TUNTAS Meningkat 
3. 60 TDK TUNTAS 64 TDK TUNTAS 72 TUNTAS Meningkat 
4. 60 TDK TUNTAS 60 TDK TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 
5. 50 TDK TUNTAS 65 TDK TUNTAS 71 TUNTAS Meningkat 
6. 70 TUNTAS 76 TUNTAS 78 TUNTAS Meningkat 
7. 65 TDK TUNTAS 70 TUNTAS 73 TUNTAS Meningkat 
8. 70 TUNTAS 72 TUNTAS 74 TUNTAS Meningkat 
9. 65 TDK TUNTAS 70 TUNTAS 74 TUNTAS Meningkat 

10. 55 TDK TUNTAS 70 TUNTAS 76 TUNTAS Meningkat 
11. 60 TDK TUNTAS 65 TDK TUNTAS 81 TUNTAS Meningkat 
12. 70 TUNTAS 88 TUNTAS 83 TUNTAS Meningkat 
13. 60 TDK TUNTAS 63 TDK TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 
14. 72 TUNTAS 86 TUNTAS 87 TUNTAS Meningkat 
15. 65 TDK TUNTAS 65 TDK TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 
16. 70 TUNTAS 86 TUNTAS 88 TUNTAS Meningkat 
17. 60 TDK TUNTAS 62 TDK TUNTAS 74 TUNTAS Meningkat 
18. 70 TUNTAS 78 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 
19. 40 TDK TUNTAS 60 TDK TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 
20. 63 TDK TUNTAS 85 TUNTAS 87 TUNTAS Meningkat 
21. 75 TUNTAS 75 TUNTAS 76 TUNTAS Meningkat 
22. 75 TUNTAS 85 TUNTAS 88 TUNTAS Meningkat 
23. 75 TUNTAS 92 TUNTAS 93 TUNTAS Meningkat 
24. 60 TDK TUNTAS 80 TUNTAS 82 TUNTAS Meningkat 
25. 75 TUNTAS 75 TUNTAS 76 TUNTAS Meningkat 
26. 65 TDK TUNTAS 83 TUNTAS 84 TUNTAS Meningkat 
27. 60 TDK TUNTAS 74 TUNTAS 77 TUNTAS Meningkat 
28. 50 TDK TUNTAS 62 TDK TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 
29. 65 TDK TUNTAS 70 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 
30. 60 TDK TUNTAS 70 TUNTAS 72 TUNTAS Meningkat 
31. 60 TDK TUNTAS 70 TUNTAS 72 TUNTAS Meningkat 
32. 70 TUNTAS 74 TUNTAS 76 TUNTAS Meningkat 
33. 70 TUNTAS 84 TUNTAS 86 TUNTAS Meningkat 
34. 60 TDK TUNTAS 65 TDK TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 
35. 75 TUNTAS 75 TUNTAS 76 TUNTAS Meningkat 
36 60 TDK TUNTAS 70 TUNTAS 72 TUNTAS Meningkat 

Jumlah  2305  2651  2800   
Rata-
rata 64,08  73,64  77,78   

% 
kelulus

an 
36,1  72,2  100 

  

 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh 

siswa pada prasiklus sebanyak 2305. Jumlah nilai yang diperoleh pada siklus I 
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meningkat menjadi 2651. Jumlah nilai juga mengalami peningkatan pada siklus II 

yakni menjadi 2800. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah nilai 

siswa pada setiap tindakan siklus. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh pada prasiklus 

sebesar 64,08 dan pada siklus I meningkat menjadi 73,4. Nilai rata-rata kelas 

mengalami kenaikan pula pada siklus II yakni menjadi 77,78. Berdasarkan tabel 4.17 

dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan belajar klasikal siswa juga mengalami 

peningkatan. Persentase ketuntatsan belajar klasikal pada prasiklus hanya 36,1%. 

Persentase ketuntasan belajar klasikal tersebut mengalami peningkatan pada siklus I 

yakni sebesar 72,2% dan meningkat lagi menjadi  100% pada siklus II. 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus II telah baik dan memuaskan. Hal 

tersebut dikarenakan hasil belajar yang diperoleh siswa telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. Rata-rata nilai hasil belajar siswa yang diperoleh 

pada siklus II yakni sebesar 77,78 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 100%. Kriteria keberhasilan yang ditentukan yakni rata-rata nilai hasil belajar 

siswa ≥ 67 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 75%. Berdasarkan 

hasil belajar pada siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan siklus II telah 

berhasil. 

  

4.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Observasi aktivitas belajar siswa dilakukan untuk mengumpulkan data aktivitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Berdasarkan data hasil observasi 

aktivitas siswa pada siklus I diketahui bahwa persentase aktivitas belajar siswa 

sebesar 79,85%. Persentase tersebut masih belum memuaskan karena masih terdapat 

beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan 
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pembelajaran siklus I siswa kurang berani dalam mengungkapkan pendapat atau 

tanggapan.  

Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus II. Siswa berani mengungkapkan pendapat atau pendapat mereka. Mereka 

sudah aktif memberikan respon dari rangsangan belajar yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan data hasil observasi siklus II diketahui bahwa persentase aktivitas belajar 

siswa yakni sebesar 83,33%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

belajar siswa pada siklus II. Data mengenai peningkatan aktivitas belajar siswa dalam 

penelitian ini dapat dibaca pada tabel 4.18 

Tabel 4.18 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Aspek yang Diamati Persentasi Keaktifan Keterangan 
Siklus I Siklus II 

1. Kehadiran siswa pada saat 
pembelajaran dimulai 93,75 97,50 Meningkat 

2. Keantusiasan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran 80,25 81,62 Meningkat 

3. Keaktifan siswa dalam bertanya 
kepada guru 77 79,25 Meningkat 

4. Keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan guru 77,75 78,5 Meningkat 

5. 
Keberanian siswa dalam 
mengungkapkan pendapat atau 
tanggapan 

76 84,37 Meningkat 

6. Sikap siswa mengerjakan soal 74,37 78,75 Meningkat 
Rata-rata 79,85 83,33 Meningkat 

 

4.2.3    Hasil Observasi Penggunaan Gambar Seri 

Hasil observasi tehadap penggunan media gambar seri dalam pembelajaran 

menulis narasi mengalami peningkatan. Rata-rata nilai pada siklus I mencapai 84,37 

dan meningkat menjadi 93,75 pada siklus II. Ringkasan peningkatan penggunaan 

media gambar seri dapat dibaca pada tabel 4.19 
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Tabel 4.19 Rekapitulasi Nilai Observasi Penggunaan Media Gambar Seri 

No Aspek yang Diamati Skor   Keterangan 
Siklus I Siklus II 

1. Kualitas gambar 4 4 Tetap 
2. Keefektifan penggunaan gambar 3,5 3,5 Tetap 

3. Penguasaan dalam penggunaan 
gambar 3 3,5 Meningkat 

4. Pengaruh penggunaan gambar dalam 
pembelajaran 3 4 Meningkat 

Skor total 13,5 15 Meningkat 
Rata-rata 84,37 93,75 Meningkat 

 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa nilai penggunaan media gambar 

seri mengalami peningkatan. Nilai pada siklus I mencapai 84,73 dan menjadi 93,75 

pada siklus II. Peningkatan yang terjadi sebanyak 19,38. Nilai akhir penggunaan 

media gambar seri pada siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan yakni ≥ 70. Berdasarkan hasil nilai rata-rata pada siklus II maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media gambar seri dalam meningkatkan 

keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV telah berhasil. 

 

4.2.4 Hasil Observasi Performansi Guru 

Observasi yang dilakukan terhadap performansi guru bertujuan untuk menilai 

kemampuan guru dalam mengajar. Observasi ini difokuskan pada kemampuan guru 

dalam menyusun RPP dan kemampuan guru pelaksanaan pembelajaran. Observasi 

performansi guru dilakukan oleh teman sejawat. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap performansi guru dapat diketahui bahwa 

performansi guru pada pembelajaran siklus I sudah baik. Hal tersebut terlihat dari 

nilai performansi guru yang diperoleh pada siklus I hanya sebesar 87,21. Nilai yang 
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sudah baik pada siklus I masih dapat ditingkatkan dengan melakukan perbaikan pada 

siklus II. Terjadi peningkatan nilai performansi guru pada siklus II. Nilai performansi 

guru yang diperoleh pada siklus II yakni sebesar 93,08. Peningkatan nilai performansi 

guru pada setiap siklus dapat dibaca pada tabel 4.20. 

 
Tabel 4.20. Nilai Performansi Guru 

No Aspek yang diamati Nilai performansi guru Peningkatan Keterangan Siklus I Siklus II 

1 
Kemampuan guru 
dalam menyusun 
RPP 

87 91,75 4,75 Meningkat 

2 
Kemampuan guru 
dalam pelaksanaan 
pembelajaran 

87,62 93,75 6,13 Meningkat 

Nilai Akhir 87,21 93,08 5,87 Meningkat 
Kriteria A A  Meningkat 

 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui adanya peningkatan nilai performansi 

guru pada pembelajaran siklus II. Pada siklus I nilai performansi guru dalam 

menyusun RPP mencapai 87. Nilai ini meningkat menjadi 91,75 pada siklus II. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai kemampuan guru dalam 

menyusun RPP yakni sebesar 4,75. Nilai guru  dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I mencapai 87,62. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 

93,75. Nilai tersebut menujukkan terjadi peningkatan nilai performansi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran sebesar 6,13. Nilai akhir performansi guru pada siklus I 

mencapai 87. Nilai tersbut masuk dalam kategori nilai A atau sangat baik. Pada siklus 

II nilai akhir performansi guru meningkat menjadi 93,08. Nilai pada siklus II 

menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 5,87.  
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Nilai akhir performansi guru masuk dalam kategori nilai A atau sangat baik. 

Nilai tersebut diangap sudah memuaskan bagi peneliti. Nilai akhir performansi guru 

telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Nilai performansi guru 

yang diperoleh pada siklus II yakni sebesar 93,08 masuk dalam kategori nilai A. 

Indikator keberhasilan yang ditentukan untuk nilai performansi guru adalah ≥70. 

Berdasarkan nilai performansi guru yang diperoleh pada siklus II dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran menulis narasi menggunakan media gambar seri  pada siklus II 

telah berhasil. 

 

4.3    Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai pembelajaran menulis 

narasi 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 

64,08. Nilai tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal yaitu 67. Siswa 

yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 13 siswa atau 36,1%. Nilai hasil tes 

prasiklus menunjukkan siswa mengalami masalah belajar dalam menulis narasi. 

Permasalahan siswa dalam menulis narasi ini perlu diatasi dengan tindakan perbaikan 

agar nilai belajar siswa dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 

Peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas mengenai menulis narasi. 

Peneliti melakukan tindakan pemecahan masalah belajar menulis narasi dengan 

penggunaan media gambar seri. Penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran 

menulis narasi berpengaruh terhadap peningkatakan hasil belajar siswa. Diketahui 
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bahwa pada siklus I terdapat 1 siswa (2,78%) yang memperoleh nilai masuk kategori 

sangat baik. Siswa yang memperoleh nilai masuk kategori baik sejumlah 9 siswa atau 

25%. Siswa yang memperoleh nilai masuk kategori cukup berjumlah 16 siswa 

(44,45%). Jumlah siswa yang memperoleh nilai masuk kategori kurang dan belum 

tuntas belajar yaitu 10 siswa atau 27,77%. Nilai rata-rata siklus I adalah 73,64 dan 

masuk dalam kategori cukup. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan dari nilai prasiklus ke siklus I sebesar 9,56 poin.  

Hasil belajar pada siklus II mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 

siklus I. Diketahui sejumlah 2 siswa atau 5,6% memperoleh nilai dengan kategori 

sangat baik. Siswa yang memperoleh nilai masuk dalam kategori baik sejumlah 12 

siswa atau 33,3%. Jumlah siswa yang termasuk dalam kategori cukup adalah 22 siswa 

atau sebesar 61,1%. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai masuk dalam  kategori 

kurang. Nilai rata-rata siklus II mencapai 77,72 yang termasuk dalam kategori baik. 

Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata keterampilan 

menulis narasi dari pratindakan ke siklus I sebesar 9,56 poin. Nilai rata-rata pada 

siklus II mencapai 77,72 mengalami peningkatan sebesar 13,64 poin. 

Aktivitas belajar siswa pada saat pembelajaran menulis menulis narasi 

dikatakan sudah baik. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 

siklus I masuk dalam kategori baik dengan rata-rata persentase keaktifan siswa 

mencapai 79,85, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Rata-rata siswa di kelas 

hadir tepat waktu saat pembelajaran, tidak lebih dari 3 siswa terlambat kurang dari 3 

menit. Masih terdapat siswa yang menunjukkan sikap tidak berani dalam 

mengungkapkan pendapat atau tanggapan dalam pembelajaran. Hasil observasi 

aktivitas belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan. Rata-rata persentase 
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keaktifan siswa mencapai 83,33%. Tidak lebih dari 2 siswa terlambat mengikuti 

pembelajaran dan tidiak lebih dar 3 menit. Siswa di kelas menunjukkan sikap lebih 

berani dalam mengungkapkan pendapat atau tanggapan dalam pembelajaran. Siswa 

dapat memahami materi dan tugas yang diberikan uru dapat menyelesaikan tugas dari 

guru dengan baik. Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan yaitu sejumlah 3,48%.  

Peningkatan juga terjadi pada nilai observasi penggunaan media gambar seri. 

Hasil observasi penggunaan media gambar seri pada siklus I dapat dikatakan sudah 

baik. Perolehan nilai observasi penggunaan media gambar seri pada siklus I mencapai 

84,35 dengan skor rata-rata 3,33 dari 4 skor maksimal. Media gambar seri yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis narasi pada siklus I sudah dikatakan layak 

dan baik, namun masih terdapat kekurangan pada aspek pengaruh penggunaan. Masih 

terdapat sedikit siswa yang tidak memusatkan perhatian pada gambar seri yang 

disajikan. Hasil observasi penggunaan media gambar seri mengalami peningkatan 

pada siklus II. Nilai yang diperoleh pada siklus II mencapai 93,75 dengan skor rata-

rata 3,75 dari 4 skor maksimal. Hampir seluruh siswa di kelas memusatkan perhatian 

pada gambar seri yang disajikan. Hasil observasi penggunaan media gambar seri pada 

siklus II mengalami peningkatakan sejumlah 9,38 poin.  

Peningkatan juga terjadi pada performansi guru. Hasil observasi performansi 

guru pada siklus I mencapai 87,21 dan sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditentukan. Perolehan nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

mencapai 87. Nilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran mencapai 

87,62. Nilai performansi guru mengalami peningkatan pada siklus II. Nilai 

performansi guru pada siklus II mencapai 93,08 masuk dalam kategori sangat baik. 
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Kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran memperoleh 

nilai 91,75. Nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran mencapai 93,08. 

Peningkatan nilai performansi guru dari siklus I ke siklus II sebanyak 5,87 poin. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan menulis 

narasi pada siswa kelas IV di SD Negeri 01 Paguyangan Brebes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hipotesis penelitian telah terbukti kebenarannya. 

 Penggunaan media gambar seri dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa 

untuk belajar menulis narasi. Media gambar seri menghadirkan gambar-gambar yang 

menarik perhatian siswa dan setidaknya akan mengatasi kebosanan siswa atas 

pembelajaran konvensional yang disajikan guru tanpa penggunaan media. Media 

gambar seri dapat pula membantu guru dalam menyampaikan pesan secara konkret 

dan memberikan visualisasi yang jelas yang dapat diamati oleh indra penglihatan 

sehingga membantu siswa memahami konsep materi pembelajaran. Penggunaan 

media gambar seri juga dapat dikatakan mudah dan ekonomis sebagai alternatif 

media pembelajaran menulis narasi. 

Media gambar seri mampu merangsang daya imajinasi siswa dalam 

menemukan ide gagasan menulis narasi. Hal ini mempermudah siswa merangkai ide 

paragraf untuk kemudian megembangkannya menjadi sebuah paragraf narasi. Media 

gambar seri mampu membantu siswa mengembangkan kemampuan menyusun sebuah 

kronologi cerita. Media gambar seri menuntun siswa menghubungkan antara kejadian 

satu dengan kejadian yang lain sehingga siswa dapat merangkai menjadi sebuah cerita 

yang utuh. 
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4.4   Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas mengenai penggunaan media gambar seri 

dalam pembelajaran menulis narasi yang telah dilaksanakan membawa implikasi. 

Implikasi hasil pembelajaran menggunakan media gambar seri adalah: 

 

4.4.1 Bagi Siswa 

 Gambar seri adalah gambar datar yang mengandung cerita, dengan urutan 

tertentu sehingga antara satu gambar dengan gambar yang lain memiliki hubungan 

cerita dan membentuk satu kesatuan. Media gambar seri adalah alat peraga ilustrasi 

untuk memperjelas isi cerita yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Penggunaan 

media gambar seri membantu siswa dalam pembelajaran menulis narasi. Media 

gambar seri menarik perhatian siswa terhadap materi ajar yang disajikan. Media 

gambar seri memotivasi keaktifan siswa dalam pembelajaran apresiasi sastra melalui 

gambar dan lainnya. Kejadian dalam gambar seri memampukan siswa untuk 

membuat dialog dan berbicara tentang kejadian tersebut. Media gambar seri melatih 

daya pikir dan kemampuan siswa dalam menganalisa gambar. Media gambar seri juga 

mampu merangsang ide siswa dalam mengkaitkan satu kejadian dengan kejadian lain 

membentuk sebuah cerita. 

 

4.4.2 Bagi Guru 

Penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi di SD 

Negeri 01 Paguyangan Brebes memberikan masukan pada guru untuk menggunakan 

media pembelajaran yang tepat dan variatif sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna. Penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran juga memberikan 
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masukan pada guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Pembelajaran 

yang menarik akan membangkitkan motivasi belajar siswa serta mengatasi kejenuhan. 

 Media gambar seri merupakan media yang tidak terlalu sulit dalam 

pembuatannya. Guru dapat dengan mudah membuat serta menggunakan media 

gambar seri dalam pembelajaran. Media gambar seri dapat disajikan dengan tampilan 

yang variatif sesuai keinginan guru.  Guru juga dapat memodifikasi bentuk gambar 

seri agar labih praktis. 

 

4.4.3 Bagi sekolah 

Penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas akademik SD 

Negeri 01 Paguyangan Kabupaten Brebes. Media gambar seri merupakan media yang 

ekonomis sehingga tidak terlalu memberatkan sekolah untuk menyediakan dalam segi 

kuantitatif maupun kualitatif.  
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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 penggunaan media gambar seri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV di SD Negeri 01 

Paguyangan Kabupaten Brebes. Simpulan ini berdasarkan peningkatan yang terjadi 

pada hasil belajar, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menguraikan kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: 

 

5.1.1 Hasil Belajar 

Penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan hasil belajar menulis narasi 

siswa. Peningkatan hasil belajar tersebut ditunjukkan dengan peningkatan perolehan 

nilai rata-rata kelas setiap siklus dan peningkatan jumlah tuntas klasikal. Pada siklus I 

diperoleh 26 siswa tuntas belajar dari 36 jumlah siswa keseluruhan. Persentase 
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ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 72,2% dengan nilai rata-rata kelas 

sebesar 73,6. Nilai tersebut meningkat pada siklus II. Persentase ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus II mencapai 100 %  atau 36 siswa semua tuntas belajar. Nilai 

rata-rata mengamali peningkatan menjadi 77,72. 

 

5.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV di SD Negeri 01 Paguyangan 

Kabupaten Brebes. Aktivitas belajar siswa dinilai melalui observasi aktivitas belajar 

siswa dalam kelompok dan aktivias belajar siswa secara klasikal. Persentase aktivitas 

belajar siswa pada siklus I mencapai 79,85% dengan pemerolehan skor rata-rata 

3,194. Persentase aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 

mencapai 83,33 % dengan skor rata-rata 3,33.  Berdasarkan persentase aktivitas 

belajar siswa menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥ 75 %.  

 

5.1.3 Performansi Guru 

Penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi pada 

siswa kelas IV di SD Negeri 01 Paguyangan kabupaten Brebes dapat meningkatkan 

performansi guru. Nilai performansi guru dapat dilihat dari hasil lembar pengamatan 

yang dilakukan oleh observer terhadap kemampuan guru dalam membuat RPP dan 

pelaksanaan pembelajaran. Nilai performansi guru pada pembelajaran siklus I 

mencapai 87,21 dan masuk dalam kategori nilai A. Nilai performansi guru meningkat 

pada siklus II menjadi 93,08 yang juga masuk dalam kategori nilai A. Nilai 
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performansi guru pada pembelajaran siklus I dan II sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu minimal B atau ≥ 75.  

 

5.2  Saran  

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran menulis narasi dan mengatasi masalah-masalah siswa dalam belajar 

menulis narasi. Berdasarkan simpulan yang diperoleh dalam penelitian, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

(1) Guru hendaknya menggunakan media gambar seri dalam pembelajaran menulis 

narasi. Penggunaan media gambar seri sangat membantu siswa dalam belajar 

menulis narasi. Media gambar seri dapat meningkatan minat dan aktivitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

(2) Siswa sebaiknya selalu dilatih keaktifannya dalam belajar menulis narasi. 

Keaktifan siswa dapat dimotivasi dengan pemberian penguatan. Guru harus 

aktif memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang memberikan 

respon baik atas umpan balik yang diberikan guru. 

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

pembelajaran untuk dipecahkan. Guru hendaknya memecahkan permasalahan 

pembelajaran dengan menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Inovasi 

pembelajaran dapat diciptakan dalam bentuk mengkreasikan komponen 

pembelajaran. 

(4) Sekolah hendaknya memberikan dukungan terhadap inovasi pembelajaran yang 

diciptakan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekolah hendaknya 
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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 yang 

bermakna bagi penelitian berikutnya. 
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Lampiran  1 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUS I 

 
Satuan Pendidikan       : SDN Paguyangan 01 

Mata Pelajaran             : Bahsa Indonesia 

Kelas/Semester              : IV (Empat)/II  

Alokasi waktu                : 4 x 35  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          

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dan lain-lain). 

 

III.   Indikator                       

8.1.3 Mampu membuat karangan sederhana dengan panduan gambar seri. 

8.1.4 Mampu membaca karangan sendiri. 

 

IV.   Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru mengenai menulis narasi, siswa 

dapat membuat karangan sederhana dengan panduan gambar seri. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru mengenai membaca narasi, 

siswa dapat membaca karangan sendiri. 

 

V.   Materi Pembelajaran 

Menulis Narasi   
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1. Langkah-langkah Menulis atau Menyusun Karangan 

Sebelum mengarang, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut: 

a. Menentukan tema 

b. Menentukan judul 

c. Membuat kerangka karangan 

d. Menyusun atau mengembangkan kerangka karangan 

Dengan mengikuti langkah tersebut, kamu dapat menyusun karangan dengan mudah. 

 

  

  
 

2. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengarang 

Di samping memperhatikan langkah-langkah tersebut, kamu juga harus 

memperhatikan ejaan. Dalam mengarang, kamu harus menggunakan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma) dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam 

mengarang pun harus padu. Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu dengan 

kalimat berikutnya dan paragraf satu dengan paragraf berikutnya. 

 

VI.  Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Tanya Jawab 
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4. Penugasan 

 

VII.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan I ( 2 x 35 menit) 

1. Pra kegiatan pembelajaran 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa. 

b. Guru menyiapkan alat peraga. 

c. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal  

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 membaca 

karangan?” 

3. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan materi tentang menulis narasi. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal yang 

belum jelas mengenai materi menulis narasi. 

4) Guru menjelaskan langkah-langkah dalam menulis karangan narasi. 

b. Elaborasi  

1) Siswa merangkum materi yang telah dijelaskan oleh guru. 

2) Guru kemudian memberikan tugas membuat karangan narasi kepada 

siswa menggunakan media gambar seri. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

tulisan narasi didepan kelas. 

c. Konfirmasi  
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Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

4. Kegiatan akhir  

a. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

b. Guru memberikan umpan balik kepada siswa atas hasil pelaksanaan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

c. Guru  memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

 

Pertemuan II (2 x 35 menit) 

1. Pra kegiatan pembelajaran 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa. 

b. Guru menyiapkan alat peraga. 

c. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal  

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 “Pada pertemuan pertama, kalian sudah 

mengetahui langkah-langkah menulis narasi. Menurut kalian apakah 

menulis narasi menggunakan media gambar seri menjadi lebih mudah?” 

3. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan materi tentang menulis narasi 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal yang 

belum jelas mengenai materi mengarang. 

b.  Elaborasi  
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1) Guru menempel media gambar seri di papan tulis.  

2) Guru memberi tugas tes formatif I 

3) Siswa menulis narasi dengan ejaan yang baik dan benar. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

tulisan narasinya didepan kelas. 

c. Konfirmasi  

Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

4. Kegiatan akhir  

a. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

b. Guru memberikan  umpan balik kepada siswa atas hasil pelaksanaan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

c. Guru menutup pembelajaran. 

 

IX.  Alat dan Media Pembelajaran 

1. Alat dan bahan: 

a. Papan tulis 

b. Gambar seri 

2. Sumber Belajar      

a. Silabus kelas IV 

b. Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia IV, hal 74 – 78. Penerbit: Pusat 

perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Mari Belajar  Bahasa Indonesia IV, hal 120-124. Penerbit; Yudhistira. 

 

X.   Penilaian 

1. Teknik penilaian       :   penilaian proses dan penilaian hasil kerja 

2. Jenis               :   perbuatan dan tes tertulis 

3. Bentuk                       :   tes formatif 

4. Alat                       :  lembar  soal tes formatif, lembar kerja siswa, lembar 

observasi aktivitas belajar siswa, lembar pengamatan 

performansi guru (APKG I dan II)  



112 

 

 

5. Contoh instrument    :  terlampir 

 

 

Paguyangan, 21 Maret 2011 

 

           Mengetahui                     Peneliti 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan 

 

 

 

 

      Untung Sunarto,S.Pd.                                              Ratih Nurillah Rosyadi 

    19620306198202 1 003                                         1402408059 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Waktu           : 30 menit 

 

        
 

   
 

Buatlah narasi dengan tema aktivitas di pagi hari pada lembar yang tersedia  dengan 

ketentuan: 

1. Buatlah kerangka narasi sesuai dengan tema  

2. Kembangkan kerangka narasi menjadi sebuah narasi atau cerita kemudian 

tentukan judulnya. 

3. Panjang narasi minimal setengah halaman folio dan paling banyak satu 

halaman folio. 

4. Tulislah narasi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar. 
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Lampiran 3 

 

TES FORMATIF SIKLUS I 

Waktu           : 30 menit 

    

   
 

Buatlah narasi dengan tema sesuai dengan gambar seri yang dipasang di papan tulis 

dan narasi ditulis pada lembar yang tersedia  dengan ketentuan: 

1. Buatlah kerangka narasi sesuai dengan tema  

2. Kembangkan kerangka narasi menjadi sebuah narasi atau cerita kemudian 

tentukan judulnya. 

3. Panjang narasi minimal setengah halaman folio dan paling banyak satu halaman 

folio. 

4. Tulislah narasi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar. 
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Lampiran 4 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUS II 

 
Satuan Pendidikan       : SDN Paguyangan 01 

Mata Pelajaran             : Bahsa Indonesia 

Kelas/Semester             : IV (Empat)/II  

Alokasi waktu               : 4 x 35  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          

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dan lain-lain). 

 

III. Indikator                   

8.1.3 Mampu memperbaiki karangan dengan menggunakan tanda titik, tanda 

koma, dan huruf kapital dengan benar. 

8.1.4 Mampu menyusun karangan cerita tentang berbagai topik sederhana 

dengan memperhatikan pengunaan ejaan. 

 

IV.   Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan berdiskusi kelompok 

mengenai menyusun narasi, siswa dapat memperbaiki karangan dengan 

menggunakan tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital dengan benar. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru mengenai pengunaan ejaan 

yang baik dan benar, siswa dapat menyusun karangan cerita tentang 
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berbagai topik sederhana menggunakan media gambar seri dengan 

memperhatikan pengunaan ejaan. 

V.   Materi Pembelajaran    

Menulis narasi dengan penggunaan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar.  

    

 
Langkah dalam menyusun narasi: 

a. Menentukan tema 

b. Menentukan judul  

c. Membuat kerangka karangan 

d. Menyusun atau mengembangkan kerangka karangan 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengarang 

Di samping memperhatikan langkah-langkah tersebut, kamu juga harus 

memperhatikan ejaan. Dalam mengarang, kamu harus menggunakan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma) dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam 

mengarang pun harus padu. Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu dengan 

kalimat berikutnya dan paragraf satu dengan paragraph berikutnya 
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VI.  Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Demonstrasi 

4. Tanya Jawab 

5. Penugasan 

 

VII.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan I ( 2 x 35 menit) 

1. Pra kegiatan pembelajaran 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa 

b. Guru menyiapkan alat peraga 

c. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal  

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 ingat apa itu 

menulis narasi?” 

3. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan kembali materi tentang karangan narasi. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal yang 

belum jelas mengenai materi mengarang narasi. 

4) Guru menjelaskan penulisan ejaan yang benar, tanda kapital, tanda titik, 

dan penulisan paragraph serta penulisan judul yang tepat. 

b. Elaborasi  
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1) Siswa merangkum materi yang telah dijelaskan oleh guru. 

2) Guru kemudian membagi jumlah siswa dalam kelas menjadi 6 kelompok. 

3) Guru memberikan tugas kelompok yakni mengurutkan paragraf dan 

memperbaiki karangan dengan menggunakan tanda titik, tanda koma, dan 

huruf kapital dengan benar.  

4) Siswa berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. 

5) Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok secara perwakilan 

siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

c.  Konfirmasi  

Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

4. Kegiatan akhir  

a. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

b. Guru memberikan  umpan balik kepada siswa atas hasil pelaksanaan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

c. Guru  memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

 

Pertemuan II (2 x 35 menit) 

1. Pra kegiatan pembelajaran 

a. Guru mengatur tempat duduk siswa. 

b. Guru menyiapkan alat peraga. 

c. Guru memotivasi kesiapan siswa menerima materi pembelajaran. 

2. Kegiatan awal  

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 “Apakah kalian masih mengalami 

kesulitan dalam menulis narasi?” 

3. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru melakukan tanya jawab kepada siswa mengenai karangan narasi 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal yang 

belum dipahami mengenai materi menulis narasi. 

b. Elaborasi  

1) Guru menempel media gambar seri di papan tulis.  

2) Guru memberi tugas tes formatif II 

3) Siswa menulis narasi dengan ejaan yang baik dan benar. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

tulisan narasinya didepan kelas. 

c. Konfirmasi  

1) Guru bersama siswa membahas hasil kerja siswa. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk tanya jawab  

menanyakan hal yang belum dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

4. Kegiatan akhir  

a. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

b. Guru memberikan  umpan balik kepada siswa atas hasil pelaksanaan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

c. Guru menutup pembelajaran. 

 

IX.  Alat dan Media Pembelajaran 

1. Alat dan bahan: 

c. Papan tulis 

d. Gambar seri 

3. Sumber Belajar      

a. Silabus kelas IV 

b. Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia IV, hal 74 – 78. Penerbit : 

Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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c. Mari Belajar  Bahasa Indonesia IV, hal 133-137. Penerbit; Yudhistira. 

 

X.   Penilaian 

1. Teknik penilaian       :   penilaian proses dan penilaian hasil kerja 

2. Jenis               :   perbuatan dan tes tertulis 

3. Bentuk                       :   tugas kelompok, tes formatif 

4. Alat                :  soal tes formatif I, lembar kerja kelompok, lembar observasi 

aktivitas belajar siswa, lembar pengamatan 

performansi guru (APKG I dan II)  

5. Contoh instrument    :  terlampir 

 

 

Paguyangan, 21 Maret 2011 

 

 

           Mengetahui                  Peneliti 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan 

 

 

 

 

      Untung Sunarto,S.Pd.                                              Ratih Nurillah Rosyadi 

    19620306198202 1 003                                         1402408059 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK  

Waktu           : 30 menit 

 

    

   
 

Urutkan paragraf narasi dibawah ini kemudian perbaiki dengan menggunakan 

tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital dengan benar! 

 

Desa Nanik Tenggelam Karena Sampah 

Sungai yang bersih dan jernih menjadi kotor dan tercemar.pada aliran sungai mulai 

terlihat sampah-sampah terapung. sampah yang terlihat mengapung disungai  

merusak pemandangan sungai di desa nanik. Sampah-sampah yang tidak terurai akan 

terus mengalir mengikuti aliran sungai dan tidak mudah hancur. sampah-sampah yang 

mengapung ini tidak dibersihkan oleh warga. warga justru terus menerus membuang 

sampah di sungai. 
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Tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai  di desa nanik membuat air sungai 

meluap saat musim hujan. Luapan air sungai ini  semakin meninggi karena hujan 

yang tidak berhenti akan membuat volume sungai naik. Luapan air sungai semakin 

meninggi dan memasuki pemukiman warga di desa nanik.luapan air sungai ini 

menjadi banjir yang menggenangi pemukiman warga di desa nanik. 

Di  desa tempat nani tinggal warga penduduk mempunyai kebiasaan membuang 

sampah ke sungai. Setiap hari warga penduduk membuang sampah ke sungai. warga 

penduduk membuang sampah ke sungai karna malas membuang sampah ke tempat 

penampungan sampah. Warga di desa nanik tidak menyadari bahwa kebiasaan 

membuang sampah ke sungai itu membahayakan bagi lingkungan sekitar. 

Kebiasaan warga membuang sampah ke sungai di desa nanik ini terus berlangsung. 

kebiasaan ini membuat sungai menjadi semakin kotor dan tumpukan sampah semakin 

banyak. Sampah-sampah ini mengalir mengikuti aliran sungai dan menghambat 

sistem pengairan dari sungai. sampah-sampah dari warga yang dibuang kesungai akan 

menumpuk di daerah hilir dan tumpukan sampah ini menyumbat aliran air sungai. 
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Kunci jawaban: 

Desa Nanik Tenggelam karena Sampah 

 Di desa tempat Nanik tinggal warga penduduk mempunyai kebiasaan 

membuang sampah ke sungai. Setiap hari warga penduduk membuang sampah ke 

sungai. Warga penduduk membuang sampah ke sungai karena malas membuang 

sampah ke tempat penampungan sampah. Warga di desa nanik tidak menyadari 

bahwa kebiasaan membuang sampah ke sungai itu membahayakan bagi lingkungan 

sekitar. 

 Sungai yang bersih dan jernih menjadi kotor dan tercemar, pada  aliran sungai 

mulai terlihat sampah-sampah terapung. Sampah yang terlihat mengapung disungai  

merusak pemandangan sungai di desa Nanik. Sampah-sampah yang tidak terurai akan 

terus mengalir mengikuti aliran sungai dan tidak mudah hancur. Sampah-sampah 

yang mengapung ini tidak dibersihkan oleh warga. Warga justru terus menerus 

membuang sampah di sungai. 

 Kebiasaan warga membuang sampah ke sungai di desa Nanik ini terus 

berlangsung. Kebiasaan ini membuat sungai menjadi semakin kotor dan tumpukan 

sampah semakin banyak. Sampah-sampah ini mengalir mengikuti aliran sungai dan 

menghambat sistem pengairan dari sungai. Sampah-sampah dari warga yang dibuang 

kesungai akan menumpuk di daerah hilir dan tumpukan sampah ini menyumbat aliran 

air sungai. 

 Tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai  di desa Nanik membuat air 

sungai meluap saat musim hujan. Luapan air sungai ini  semakin meninggi karena 

hujan yang tidak berhenti akan membuat volume sungai naik. Luapan air sungai 

semakin meninggi dan memasuki pemukiman warga di desa Nanik dan akhirnya 

luapan air sungai ini menjadi banjir yang menggenangi pemukiman warga di desa 

nanik. 
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Lampiran 6 

 

TEST FORMATIF SIKLUS II 

Hari, Tanggal: Selasa, 24 April 2012 

Pukul             : 08.30 - 09.00 

Waktu           : 30 menit 

 

   
 

  
 

Buatlah narasi dengan tema sesuai dengan gambar seri yang dipasang di papan tulis 

dan narasi ditulis pada lembar yang tersedia  dengan ketentuan: 

1. Buatlah kerangka narasi sesuai dengan tema  

2. Kembangkan kerangka narasi menjadi sebuah narasi atau cerita kemudian 

tentukan judulnya. 

3. Panjang narasi minimal setengah halaman folio dan paling banyak satu 

halaman folio. 

4. Tulislah narasi dengan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar. 
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Lampiran 7 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV 

SD NEGERI 01 PAGUYANGAN 

No Nama Siswa No Induk Jenis 
Kelamin 

1. Mela Rosiani 4752 P 
2. Puspita Arum P. 4803 P 
3. Naufal Nizar 4807 L 
4. Arya Dwiko Osama 4811 L 
5. Octis Nurisma A. 4813 P 
6. Ayu Tri Dewi Lestari 4816 P 
7. Yusuf Nur Sidiq 4833 L 
8. Sultan Sidiq M. 4835 L 
9. Pupung Putra 4836 L 
10. Ivena Tiara Syafa 4837 P 
11. Chaerul Imam  M. 4838 L 
12. Riska Rahayu 4839 P 
13. Zulfikar Ali Jinan 4840 L 
14. Anjali Divanti P 4843 P 
15. Nazif Assaufaqi 4844 L 
16. Ilham Ardi Febri 4845 L 
17. Ahmad Ruli Dhias 4846 L 
18. Zunifa Bening A. 4851 P 
19. Muhammad Subhi 4852 L 
20. Zulfa Rahadatul 4853 P 
21. Galih Romatul F. 4854 L 
22. Dhiya Rikhada 4857 P 
23. Unik Fadilah 4859 P 
24. Gyian Okta 4863 L 
25. Rolan Fadilah 4865 L 
26. Irzyad Al Arkan 4866 L 
27. Fadlika Rizqi 4868 L 
28. Muhammad Arya Lazuadi 4868 L 
29. Salsa Okta Nabila 4877 P 
30. Bagus Herlambang 4880 L 
31. Summaya Annisa 4918 P 
32. Farah Jihanlabilah 4922 P 
33. Eka Risma Maulia 4801 P 
34. Auladi Arista 4841 L 
35. Muhammad  Dwi Iryanto 4949 L 
36. Is Wahyudi 4968 L 
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Lampiran 8 

PEDOMAN PENILAIAN MENULIS NARASI 

No Unsur Yang Dinilai Skor 
Maksimal 

Skor Siswa 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 

Isi gagasan yang dikemukakan 
Organisasi isi 
Tata bahasa 
Gaya : pilihan struktur dan kosa kata 
Ejaan 

25 
25 
20 
15 
15 

……….. 
……….. 
……….. 
……….. 
……….. 

Jumlah skor maksimal 100  
  

 Keterangan mengenai skor penilaian keterampilan menulis narasi dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Isi gagasan yang dikemukakan 

1) Sangat baik 

Relevan dengan gambar seri yang ditampilkan = 19-25 

2) Baik 

Relevan dengan gambar seri yang ditampilkan tetapi kurang lengkap = 13-18 

3) Cukup 

Kurang relevan dengan gambar seri yang ditampilkan = 7-12 

4) Kurang 

Tidak sesuai dengan gambar seri yang ditampilkan = 0-6 

b. Organisasi isi 

1) Sangat baik 

Ekspresi lancar, gagasan yang diungkapkan dengan jelas, padat, tertata 

dengan baik, urutan logis dan kohesif = 19-25 

2) Baik 

Ekspresi kurang lancar, gagasan kurang terorganisasi tetapi ide utama 

terlihat, tertata dengan baik, urutan logis tetapi tidak lengkap, dan cukup 

kohesif = 13-18 

3) Cukup  

Ekspresi tidak lancar, gagasan kacau, terpotong-potong, urutan 

pengembangan tidak logis = 7-12 



127 

 

 

4) Kurang 

Tidak komunikatif, tidak terorganisasi, dan tidak layak nilai = 0-6 

c. Tata bahasa 

1) Sangat baik 

Konstruksi kompleks tetapi efektif, hanya terjadi sedikit kesalahan 

penggunaan bentuk kebahasaan = 15-20 

2) Baik 

Konstruksi sederhana tetapi efektif, terjadi banyak kesalahan penggunaan 

tetapi makna tidak kabur = 9-14 

3) Cukup 

Terjadi kesalahan serius dalam konstruksi kalimat, makna membinggungkan 

atau kabur = 5-9 

4) Kurang 

Tidak menguasai aturan sintaksis, terdapat banyak kesalahan, tidak 

komunikatif, dan tidak layak nilai = 0-4 

d. Gaya atau pemilihan kosa kata 

1) Sangat baik 

Pemanfaatan potensi kata canggih, pilihan kata dan ungkapan tepat, dan 

menguasai pmbentukan kata = 13-15 

2) Baik 

Pemanfaatan potensi kata agakcanggih, pilihan kata dan ungkapan kadang-

kadang kurang tepat tetapi tidak menganggu = 8-12 

3) Cukup 

Pemanfaatan potensi kata terbatas, sering terjadi kesalahan penggunaan kosa 

kata dan dapat merusak makna = 4-7 

4) Kurang 

Pemanfaatan potensi kata asal-asalan, pengetahuan tentang kosa kata rendah, 

dan tidak layak nilai = 0-3 

e. Ejaan 

1) Sangat baik 

Menguasai aturan penulisan, hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan = 13-

15 
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2) Baik 

Kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan tetapi tidak mengaburkan makna = 8-

12 

3) Cukup 

Sering terjadi kesalahan ejaan, makna membinggungkan atau kabur = 4-7 

4) Kurang 

Tidak menguasai aturan penulisan, terdapat banyak kesalahan ejaan, tulisan 

tidak terbaca, tidak layak nilai = 0-3 
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Lampiran 9 

FORMAT 

Lembar Pengamatan Siswa Dalam Kelompok 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamatai 

Jml skor Nilai  
A B C D E 

1 Mela Rosiani  
2 Puspita Arum P.  
3 Naufal Nizar  
4 Arya Dwiko O  
5 Octis Nurisma A.  
6 Ayu Tri Dewi L.  
7 Yusuf Nur Sidiq  
8 Sultan Sidiq M.  
9 Pupung Putra  
10 Ivena Tiara Syafa  
11 Chaerul Imam  M.  
12 Riska Rahayu  
13 Zulfikar Ali Jinan  
14 Anjali Divanti P   
15 Nazif Assaufaqi  
16 Ilham Ardi Febri  
17 Ahmad Ruli Dhias  
18 Zunifa Bening A.  
19 Muhammad Subhi  
20 Zulfa Rahadatul  
21 Galih Romatul F.  
22 Dhiya Rikhada  
23 Unik Fadilah  
24 Gyian Okta  
25 Rolan Fadilah  
26 Irzyad Al Arkan  
27 Fadlika Rizqi  
28 M  Arya L.  
29 Salsa Okta Nabila  
30 Bagus Herlambang  
31 Summaya Annisa  
32 Farah Jihanlabilah  
33 Eka Risma Maulia  
34 Auladi Arista  
35 Muhammad  Dwi I.  
36 Is Wahyudi  
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Keterangan : 

A. Kepatuhan  mengikuti petunjuk guru dalam mengerjakan tugas kelompok 

B. Keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. 

C. Partisipasi siswa dalam mengerjakan tugas kelompok 

D. Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas kelompok 

E. Partisipasi siswa dalam presentasi hasil tugas kelompok 

Kriteria Penilaian = Skor  yang diperoleh     x 100 
                             Skor Maksimal 

Skala Penilaian Penjelasan 

Skor 1 

Skor 2 

Skor 3 

Skor 4 

Tidak ada deskriptor yang tampak 

Jika satu deskriptor tampak 

Jika dua deskriptor tampak 

Jika tiga deskriptor tampak 
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Lampiran 10 

DESKRIPTOR 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA DALAM KELOMPOK 

 

INDIKATOR: 

A. Kepatuhan  mengikuti petunjuk guru dalam mengerjakan tugas kelompok.  

1. Siswa setuju dengan pembagian kelompok yang ditentukan oleh guru. 

2. Siswa memahami materi dan petunjuk lembar kegiatan kelompok yang 

diberikan oleh guru. 

3. Siswa mengerjakan lembar kerja kelompok. 

B. Keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. 

1. Siswa melaksanakan diskusi kelompok. 

2. Siswa membagi diskusi kelompok. 

3. Siswa aktif membagi tugas dengan adil. 

C. Partisipasi siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. 

1. Siswa berbicara dalam kelompok. 

2. Siswa memberi masukan atau  pendapat. 

3. Siswa memberi kesempatan kepada teman untuk mengeluarkan pendapat. 

D. Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. 

1. Siswa mau menghargai pendapat orang lain. 

2. Siswa menampung masukan dan saling mengoreksi pendapat masing-

masing anggota kelompok. 

3. Siswa menghasilkan keputusan terbaik. 

E. Partisipasi siswa dalam presentasi hasil tugas kelompok. 

1. Siswa mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil tugas 

kelompok. 

2. Siswa memperhatikan presentasi kelompok lain. 

3. Siswa memberi tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. 
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Lampiran 11 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN KLASIKAL 

Petunjuk! 

Amatilah dengan cermat aktivitas siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. 

Nilailah aktivitas mereka dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini 

No . Aspek yang dinilai 
Skor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 
1. Kehadiran siswa pada saat 

pembelajaran dimulai 
     

2. Keantusiasan siswa dalam 
kegiatan pembelajaran 

     

3. Keaktifan siswa dalam bertanya 
kepada guru 

     

4. Keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan guru 

     

5. 
Keberanian siswa dalam 
mengungkapkan pendapat atau 
tanggapan 

     

6. Sikap siswa mengerjakan soal      
 

Rumus Skor Aktivitas Siswa  

 
 

 
 
 
 
 

                     

                    Pengamat  
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Lampiran 12 

DESKRIPTOR LEMBAR  

PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

A. Kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 
2 
3 
4 

Siswa terlambat lebih dari 10 menit 
Siswa  terlambat 5 menit 
Siswa terlambat 3 menit 
Siswa hadir tepat waktu 

 

B. Keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Keantuasiasan merupakan kegairahan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa dalam proses pembelajaran penuh dengan 

semangat. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan skala penilaian berikut:  

Skor Penilaian Keterangan 
1 

 
2 
 

3 
 

4 

Siswa antusias hanya pada sebagian kecil 
kegiatan pembelajaran. 
Siswa antusias kurang dari setengah kegiatan 
pembelajaran. 
Siswa antusias pada sebagian besar dari kegiatan 
pembelajaran. 
Siswa antusias pada seluruh kegiatan 
pembelajaran. 

 

C. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa bertanya setelah ditunjuk oleh guru 

2. Siswa bertanya satu kali tanpa ditunjuk oleh guru 

3. Siswa bertanya dua kali tanpa ditunjuk oleh guru 

4. Siswa bertanya lebih dari dua kali tanpa ditunjuk oleh guru 
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Skor penilaian  Penjelasan  

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
 Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

D. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa menjawab pertanyaan setelah ditunjuk oleh guru 

2. Siswa menjawab pertanyaan satu kali tanpa ditunjuk oleh guru 

3. Siswa menjawab pertanyaan dua kali tanpa ditunjuk oleh guru 

4. Siswa menjawab pertanyaan lebih dari dua kali tanpa ditunjuk oleh guru  

 

Skor penilaian  Penjelasan  
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

E. Keberanian siswa dalam mengungkapkan tanggapan atau pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mengemukakan pendapat setelah ditunjuk oleh guru 

2. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap hasil presentasi teman setelah 

ditunjuk oleh guru 

3. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk oleh guru 

4. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap hasil presentasi teman tanpa 

ditunjuk oleh guru 

Skor penilaian  Penjelasan  
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
 

F. Sikap siswa mengerjakan soal individu 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor. 
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a. Siswa mengerjakan soal dengan membaca petunjuk cara mengerjakannya 

terlebih dahulu. 

b. Siswa mengerjakan soal dengan tenang. 

c. Siswa mengerjakan soal dengan tenang dan tidak mencontek temannya. 

d. Siswa mengerjakan soal dengan tenang, tidak mencontek temannya, dan 

menjawab soal dengan benar. 

Skor penilaian  Penjelasan  
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 13 

FORMAT 

PANDUAN OBSERVASI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR SERI 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah  
1 2 3 4 

1 Kualitas gambar      
2 Keefektifan penggunaan gambar      
3 Penguasaan dalam penggunaan gambar      
4 Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran      
Skor total      
Nilai  

 

Kriteria Penilaian = Skor  yang diperoleh     x 100 
                                    Skor Maksimal 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
Skor 1 
Skor 2 
Skor 3 
Skor 4 

Tidak ada deskriptor yang tampak 
Jika satu deskriptor tampak 
Jika dua deskriptor tampak 
Jika tiga deskriptor tampak 
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Lampiran 14 

 

DESKRIPTOR 

OBSERVASI PENGGUNAN MEDIA GAMBAR SERI 

 

INDIKATOR 

A. Kualitas gambar 

1. Warna dan bentuk media gambar seri yang digunakan jelas. 

2. Ukuran  media seri yang digunakan secara klasikal dapat dilihat oleh 

siswa yang dudukmya dibelakang. 

3. Komposisi media gambar seri mengandung alur cerita yang jelas. 

B. Keefektifan penggunaan gambar 

1. Sebelum pembelajaran dimulai media gambar seri untuk kegiatan klasikal 

sudah terpasang dipapan tulis. 

2. Media gambar seri yang ditampilkan sesuai dengan materi pelajaran 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

3. Penggunaan media gambar seri dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

C. Penguasaan dalam penggunaan media. 

1. Guru mampu mendayagunakan media gambar seri. 

2. Guru mampu membimbing siswa untuk memanfaatkan media gambar seri 

untuk membuat karangan. 

3. Guru memanfaatkan media gambar seri dalam proses pembelajaran secara 

maksimal 

D. Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran. 

1. Siswa menjadi antusias mengikuti pembelajaran. 

2. Pembelajaran menjadi kondusif. 

3. Meningkatkan terjadinya interaksi yang multi arah. 
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Lampiran  15                                     

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

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 kompetensi dasar/indikator             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 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran. 

3.2 Menyusun langkah-langkah 
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pembelajaran.                                                                                                        

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai APKG 1 =     

   Observer, 
 
 
 
 

_________________ 
   NIP. 
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Lampiran 16 

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. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 

3 
 
 

4 
 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 
operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional 
tetapi tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 
siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan 
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai 

berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 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 : 

 Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 
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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 

 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 



144 

 

 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk setiap 

tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai 

berikut. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 
pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak 
proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa belajar 

secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang cara memotivasi 

siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, penyampaian 

tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang siswa 

berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

 Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 
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 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 : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 



148 

 

 

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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Lampiran 17 

 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  
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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

 G + H + I + J + K + L + M 

P  =                  = 

                           7 

 

Observer, 

 

---------------------------- 

NIP. 
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Lampiran 18 

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. 
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c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat mengendalikan 

pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan). 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta lingkungan 

(kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 

 
3 
 

4 

Guru tidak menggunakan media  
Guru menggunakan satu media namun tidak 
sesuai dengan materi dan kebutuhan 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. 
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b.  Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c.  Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

  d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 

3 
 

4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b 
dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; 
atau b, c, dan d tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi 

perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk dampak 

pengiring. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan 

tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan waktu 

dan fasilitas pembelajaran. 

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. 
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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  

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. 

 
 
 



157 

 

 

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. 

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. 
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 c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

 d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang 

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

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. 
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 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. *) 

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) 
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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 

 

 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. 
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  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 menampakkan penyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam belajar. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 
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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 
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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. 

     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. 



164 

 

 

 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 

 

 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. 
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     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 

 

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. 
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  Penjelasan : Simbol matematika mengacu pada perlambangan yang 

digunakan dalam operasi dan pengerjaan. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
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. 

 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 
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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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 diprediksi 
manfaatnya bagi masa yang akan datang. 

 

Indikator : 5.3  Mengembangkan pemahaman konsep ruang. 
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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. 

 

 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. 
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   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 

 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

 c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah atau 

asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 
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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). 

Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara keseluruhan 

dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, dan 

ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 19 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SIKLUS I 

No Nama Siswa No Induk Pertemuan 
I II 

1. Mela Rosiani 4752 √ √ 
2. Puspita Arum P. 4803 √ √ 
3. Naufal Nizar 4807 √ √ 
4. Arya Dwiko Osama 4811 √ √ 
5. Octis Nurisma A. 4813 √ √ 
6. Ayu Tri Dewi Lestari 4816 √ √ 
7. Yusuf Nur Sidiq 4833 √ √ 
8. Sultan Sidiq M. 4835 √ √ 
9. Pupung Putra 4836 √ √ 

10. Ivena Tiara Syafa 4837 √ √ 
11. Chaerul Imam  M. 4838 √ √ 
12. Riska Rahayu 4839 √ √ 
13. Zulfikar Ali Jinan 4840 √ √ 
14. Anjali Divanti P 4843 √ √ 
15. Nazif Assaufaqi 4844 √ √ 
16. Ilham Ardi Febri 4845 √ √ 
17. Ahmad Ruli Dhias 4846 √ √ 
18. Zunifa Bening A. 4851 √ √ 
19. Muhammad Subhi 4852 √ √ 
20. Zulfa Rahadatul 4853 √ √ 
21. Galih Romatul F. 4854 √ √ 
22. Dhiya Rikhada 4857 √ √ 
23. Unik Fadilah 4859 √ √ 
24. Gyian Okta 4863 √ √ 
25. Rolan Fadilah 4865 √ √ 
26. Irzyad Al Arkan 4866 √ √ 
27. Fadlika Rizqi 4868 √ √ 
28. Muhammad Arya Lazuadi 4868 √ √ 
29. Salsa Okta Nabila 4877 √ √ 
30. Bagus Herlambang 4880 √ √ 
31. Summaya Annisa 4918 √ √ 
32. Farah Jihanlabilah 4922 √ √ 
33. Eka Risma Maulia 4801 √ √ 
34. Auladi Arista 4841 √ √ 
35. Muhammad  Dwi Iryanto 4949 √ √ 
36. Is Wahyudi 4968 √ √ 
Jumlah 36 36 
Siswa yang hadir 36 36 
Persentase siswa yang hadir  (%) 100% 100% 
Siswa yang tidak hadir - - 
Persentase siswa yang tidak hadir  (%) - - 
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Lampiran 20 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SIKLUS II 

No Nama Siswa No Induk Pertemuan 
I II 

1. Mela Rosiani 4752 √ √ 
2. Puspita Arum P. 4803 √ √ 
3. Naufal Nizar 4807 √ √ 
4. Arya Dwiko Osama 4811 √ √ 
5. Octis Nurisma A. 4813 √ √ 
6. Ayu Tri Dewi Lestari 4816 √ √ 
7. Yusuf Nur Sidiq 4833 √ √ 
8. Sultan Sidiq M. 4835 √ √ 
9. Pupung Putra 4836 √ √ 

10. Ivena Tiara Syafa 4837 √ √ 
11. Chaerul Imam  M. 4838 √ √ 
12. Riska Rahayu 4839 √ √ 
13. Zulfikar Ali Jinan 4840 √ √ 
14. Anjali Divanti P 4843 √ √ 
15. Nazif Assaufaqi 4844 √ √ 
16. Ilham Ardi Febri 4845 √ √ 
17. Ahmad Ruli Dhias 4846 √ √ 
18. Zunifa Bening A. 4851 √ √ 
19. Muhammad Subhi 4852 √ √ 
20. Zulfa Rahadatul 4853 √ √ 
21. Galih Romatul F. 4854 √ √ 
22. Dhiya Rikhada 4857 √ √ 
23. Unik Fadilah 4859 √ √ 
24. Gyian Okta 4863 √ √ 
25. Rolan Fadilah 4865 √ √ 
26. Irzyad Al Arkan 4866 √ √ 
27. Fadlika Rizqi 4868 √ √ 
28. Muhammad Arya Lazuadi 4868 √ √ 
29. Salsa Okta Nabila 4877 √ √ 
30. Bagus Herlambang 4880 √ √ 
31. Summaya Annisa 4918 √ √ 
32. Farah Jihanlabilah 4922 √ √ 
33. Eka Risma Maulia 4801 √ √ 
34. Auladi Arista 4841 √ √ 
35. Muhammad  Dwi Iryanto 4949 √ √ 
36. Is Wahyudi 4968 √ √ 
Jumlah 36 36 
Siswa yang hadir 36 36 
Persentase siswa yang hadir  (%) 100% 100% 
Siswa yang tidak hadir - - 
Persentase siswa yang tidak hadir  (%) - - 
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Lampiran 21 

DAFTAR NILAI PRA SIKLUS 

No Nama Siswa No Induk Nilai 
Keterangan KKM 

Tuntas Tdk 
Tuntas 

1. Mela Rosiani 4752 65  √ 
2. Puspita Arum P. 4803 65  √ 
3. Naufal Nizar 4807 60  √ 
4. Arya Dwiko Osama 4811 60  √ 
5. Octis Nurisma A. 4813 50  √ 
6. Ayu Tri Dewi Lestari 4816 70 √  
7. Yusuf Nur Sidiq 4833 65  √ 
8. Sultan Sidiq M. 4835 70 √  
9. Pupung Putra 4836 65  √ 
10. Ivena Tiara Syafa 4837 55  √ 
11. Chaerul Imam  M. 4838 60  √ 
12. Riska Rahayu 4839 70 √  
13. Zulfikar Ali Jinan 4840 60  √ 
14. Anjali Divanti P 4843 72 √  
15. Nazif Assaufaqi 4844 65  √ 
16. Ilham Ardi Febri 4845 70 √  
17. Ahmad Ruli Dhias 4846 60  √ 
18. Zunifa Bening A. 4851 70 √  
19. Muhammad Subhi 4852 40  √ 
20. Zulfa Rahadatul 4853 70 √  
21. Galih Romatul F. 4854 75 √  
22. Dhiya Rikhada 4857 75 √  
23. Unik Fadilah 4859 75 √  
24. Gyian Okta 4863 60  √ 
25. Rolan Fadilah 4865 75 √  
26. Irzyad Al Arkan 4866 65  √ 
27. Fadlika Rizqi 4868 60  √ 
28. Muhammad Arya Lazuadi 4868 50  √ 
29. Salsa Okta Nabila 4877 65  √ 
30. Bagus Herlambang 4880 60  √ 
31. Summaya Annisa 4918 60  √ 
32. Farah Jihanlabilah 4922 70 √  
33. Eka Risma Maulia 4801 70  √ 
34. Auladi Arista 4841 60  √ 
35. Muhammad  Dwi Iryanto 4949 75 √  
36. Is Wahyudi 4968 60  √ 

Jumlah 2305 
Rata-rata 64,08 
Jumlah siswa yang tuntas belajar  13 
Persentase siswa yang tuntas belajar 36,1% 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 23 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar 63,9% 
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Lampiran 22 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF SILKUS I  

No Nama Siswa Nilai Keterangan KKM 
Tuntas Tidak tuntas 

1. Mela Rosiani 75 √  
2. Puspita Arum P. 87 √  
3. Naufal Nizar 64  √ 
4. Arya Dwiko Osama 60  √ 
5. Octis Nurisma A. 65  √ 
6. Ayu Tri Dewi Lestari 76 √  
7. Yusuf Nur Sidiq 70 √ 
8. Sultan Sidiq M. 72 √  
9. Pupung Putra 70 √  
10. Ivena Tiara Syafa 70 √  
11. Chaerul Imam  M. 65  √ 
12. Riska Rahayu 88 √  
13. Zulfikar Ali Jinan 63  √ 
14. Anjali Divanti P 86 √  
15. Nazif Assaufaqi 65  √ 
16. Ilham Ardi Febri 86 √  
17. Ahmad Ruli Dhias 62  √ 
18. Zunifa Bening A. 78 √  
19. Muhammad Subhi 60  √ 
20. Zulfa Rahadatul 85 √  
21. Galih Romatul F. 75 √  
22. Dhiya Rikhada 85 √  
23. Unik Fadilah 92 √  
24. Gyian Okta 80 √  
25. Rolan Fadilah 75 √  
26. Irzyad Al Arkan 83 √  
27. Fadlika Rizqi 74 √  
28. Muhammad Arya Lazuadi 62  √ 
29. Salsa Okta Nabila 70 √  
30. Bagus Herlambang 70 √  
31. Summaya Annisa 70 √ 
32. Farah Jihanlabilah 74 √ 
33. Eka Risma Maulia 84 √  
34. Auladi Arista 65  √ 
35. Muhammad  Dwi Iryanto 75 √  
36. Is Wahyudi 70 √

Jumlah 2651
Rata-rata 73,64 
Siswa yang tuntas 26 
Persentase siswa yang tuntas (%) 72,2% 
Siswa yang tidak tuntas 10 
Persentase siswa yang tidak tuntas (%) 27,8% 
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Lampiran 23 
DAFTAR NILAI TES FORMATIF SILKUS II  

No Nama Siswa Nilai Keterangan KKM 
Tuntas Tidak tuntas 

1. Mela Rosiani 82 √  
2. Puspita Arum P. 90 √  
3. Naufal Nizar 72 √  
4. Arya Dwiko Osama 70 √  
5. Octis Nurisma A. 71 √  
6. Ayu Tri Dewi Lestari 78 √  
7. Yusuf Nur Sidiq 73 √  
8. Sultan Sidiq M. 74 √  
9. Pupung Putra 74 √  
10. Ivena Tiara Syafa 76 √  
11. Chaerul Imam  M. 81 √  
12. Riska Rahayu 83 √  
13. Zulfikar Ali Jinan 70 √  
14. Anjali Divanti P 87 √  
15. Nazif Assaufaqi 70 √  
16. Ilham Ardi Febri 88 √  
17. Ahmad Ruli Dhias 74 √  
18. Zunifa Bening A. 80 √  
19. Muhammad Subhi 70 √  
20. Zulfa Rahadatul 87 √  
21. Galih Romatul F. 76 √  
22. Dhiya Rikhada 88 √  
23. Unik Fadilah 93 √  
24. Gyian Okta 82 √  
25. Rolan Fadilah 76 √  
26. Irzyad Al Arkan 84 √  
27. Fadlika Rizqi 77 √  
28. Muhammad Arya Lazuadi 70 √  
29. Salsa Okta Nabila 80 √  
30. Bagus Herlambang 72 √  
31. Summaya Annisa 72 √  
32. Farah Jihanlabilah 76 √  
33. Eka Risma Maulia 86 √  
34. Auladi Arista 70 √  
35. Muhammad  Dwi Iryanto 76 √  
36. Is Wahyudi 72 √  

Jumlah 2800 
Rata-rata 77,78 
Siswa yang tuntas 36 
Persentase siswa yang tuntas (%) 100% 
Siswa yang tidak tuntas - 
Persentase siswa yang tidak tuntas (%) - 



 

Lampiran  24 
LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN I SIKLUS I 

PEMBELAJARAN MENULIS NARASI MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI  KELAS IV  
SD NEGERI 01 PAGUYANGAN 

No Nama 
siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jum. 
Skor NilaiA B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Mela R.    √   √    √    √    √   √   19 75 
2 Puspita A.P    √   √    √    √    √   √   18 75 
3 Naufal Nizar    √    √   √    √    √   √   19 79 
4 Arya Dwiko    √   √    √     √   √    √  20 83 
5 Octis N    √   √    √   √    √     √  17 71 
6 Ayu Tri D.L    √   √    √    √    √    √  19 79 
7 Yusuf N.S    √   √    √    √    √    √  19 79 
8 Sultan Sidqi    √  √    √     √    √   √   16 67 
9 Pupung P.    √   √    √    √    √   √   18 75 
10 Ivena T.S    √   √    √     √   √    √  20 83 
11 Chaerul I.M    √    √    √    √    √   √  23 96 
12 Riska R.    √   √    √    √    √     √ 20 83 
13 Zulfikar A.J    √    √   √    √    √     √ 21 87 
14 Anjali D.P    √   √    √    √   √     √  18 75 
15 Nazif A.   √    √     √    √   √    √  20 83 
16 Ilham A.F.   √     √   √    √    √    √  19 79 
17 Ahmad R.D.   √    √     √   √   √      √ 19 79 
18 Zunifa B.A.    √   √    √     √   √    √  20 83 
19 M. Subhi   √     √  √      √   √    √  19 79 



179 

 

 

20 Zulfa R.   √    √    √    √   √     √  17 71 
21 Galih R.F.   √    √    √   √     √   √   16 67 
22 Dhiya R.    √    √   √    √    √    √  20 83 
23 Unik F.    √   √     √   √     √    √ 22 92 
24 Gyian Okta    √ √ √ √  √ √ 18 75
25 Rolan F.    √    √   √    √    √    √  20 83 
26 Irzyad Al A.    √   √     √   √    √     √ 21 87 
27 Fadlika R.    √   √    √    √    √    √  19 79 
28 M. Arya L.    √  √     √   √     √    √  17 71 
29 Salsa O.N.   √    √   √     √    √   √   16 67 
30 Bagus H.   √     √   √   √     √    √  18 75 
31 Summaya A.    √  √     √    √   √     √  17 71 
32 Farah J.    √   √    √    √   √     √  18 75 
33 Eka R.M.    √   √     √    √   √    √  21 87 
34 Auladi A.    √    √   √    √   √    √   18 75 
35 M.Dwi I.    √   √    √   √     √    √  18 75 
36 Is Wahyudi    √   √    √    √     √   √  20 83 
Jumlah Siswa 0 0 8 28 0 3 24 9  3 27  6    5 24 7  8 25 3  8 23 5   
Jumlah nilai  136 114 111 110 103 105  2826 
Rata-rata 3,78 3,17 3,08 3,05 2,86 2,92  78,5
Persentase (%) 94,45 79,25 77 76,25 71,5 73   
Keterangan: 
A. Kehadiran siswa dalam pembelajaran 
B. Keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
C. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
D. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. 
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E. Keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat atau tanggapan  
F. Sikap siswa mengerjakan soal 

 Paguyangan, 23 April 2012 
Pengamat  

 
 
 
 

Sulastri, S.Pd.SD. 
19580407198012 2 002 
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Lampiran  25 
LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN 2 SIKLUS I 

PEMBELAJARAN MENULIS NARASI MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI  KELAS IV  
SD NEGERI 01 PAGUYANGAN 

No Nama 
siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jum. 
Skor NilaiA B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Mela R.   √    √    √    √    √    √  18 75 
2 Puspita A.P    √   √    √    √    √    √  19 79 
3 Naufal Nizar    √    √    √   √    √    √  21 87 
4 Arya Dwiko    √    √   √    √    √    √  20 83 
5 Octis N    √   √    √    √    √   √   18 75 
6 Ayu Tri D.L    √   √    √    √    √    √  19 79 
7 Yusuf N.S    √   √    √    √     √   √  20 83 
8 Sultan Sidqi    √  √    √     √    √    √  17 71 
9 Pupung P.   √    √    √    √    √   √   17 71 
10 Ivena T.S    √   √    √     √   √    √  20 83 
11 Chaerul I.M    √   √     √   √     √   √  21 87 
12 Riska R.   √    √    √    √    √     √ 19 79 
13 Zulfikar A.J    √    √   √    √    √     √ 21 87 
14 Anjali D.P   √    √    √    √     √   √  19 79 
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15 Nazif A.   √    √     √    √   √    √  20 83 
16 Ilham A.F.    √    √   √    √     √   √  21 87 
17 Ahmad R.D.   √     √   √    √    √     √ 20 83 
18 Zunifa B.A.    √   √    √     √   √     √ 21 87 
19 M. Subhi   √ √ √ √  √ √ 17 71
20 Zulfa R.    √   √    √    √    √    √  19 79 
21 Galih R.F.    √   √    √    √    √   √   18 75 
22 Dhiya R.    √    √    √   √     √   √  22 92 
23 Unik F.    √   √    √     √    √   √  22 92 
24 Gyian Okta   √    √    √    √    √     √ 19 79 
25 Rolan F.    √   √    √    √     √   √  20 83 
26 Irzyad Al A.    √    √   √     √    √   √  22 92 
27 Fadlika R.    √   √    √    √    √    √  19 79 
28 M. Arya L.    √  √     √    √   √     √  17  71 
29 Salsa O.N.    √   √   √     √    √   √   17 71 
30 Bagus H.    √    √   √     √   √    √  21 87 
31 Summaya A.    √   √    √    √   √     √  18 75 
32 Farah J.    √   √    √    √    √    √  19 79 
33 Eka R.M.    √    √    √   √    √    √  21 87 
34 Auladi A.   √     √   √    √    √    √  19 79 
35 M.Dwi I.    √   √     √   √    √     √ 21 87 
36 Is Wahyudi   √ √ √ √  √ √ 20 83
Jumlah Siswa 0 0 10 26 0 2 23 11  3 27 6 0 0 30 6 0 2 24 10 0 4 27 5   
Jumlah nilai  134 117 111 114 116 109  2919 
Rata-rata 3,72 3,25 3,08 3,17 3,22 3,03  81,1
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Persentase (%) 93,05 81,25 77 79,25 80,55 75,75   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  26 
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LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN I SIKLUS II 
PEMBELAJARAN MENULIS NARASI MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI  KELAS IV  

SD NEGERI 01 PAGUYANGAN 

No Nama 
siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jum. 
Skor NilaiA B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Mela R.    √   √    √    √    √    √  19 79 
2 Puspita A.P    √   √    √    √    √    √  19 79 
3 Naufal Nizar    √    √    √   √    √   √   21 87 
4 Arya Dwiko    √   √    √     √   √    √  20 83 
5 Octis N    √   √    √    √    √    √  19 79 
6 Ayu Tri D.L    √   √    √    √    √    √  19 79 
7 Yusuf N.S    √   √    √    √    √     √ 20 85 
8 Sultan Sidqi    √   √    √    √     √  √   19 79 
9 Pupung P.    √   √    √    √     √   √  20 83 
10 Ivena T.S    √   √    √     √   √    √  20 83 
11 Chaerul I.M    √    √    √    √   √    √  22 92 
12 Riska R.    √   √    √    √     √    √ 21 87 
13 Zulfikar A.J    √    √   √    √    √     √ 21 87 
14 Anjali D.P    √   √     √   √    √    √  20 83 
15 Nazif A.    √   √     √    √   √    √  21 87 
16 Ilham A.F.    √    √   √    √     √   √  21 87 
17 Ahmad R.D.    √   √     √  √    √      √ 19 79 
18 Zunifa B.A.    √   √    √    √     √   √  20 83 
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19 M. Subhi   √     √  √      √   √    √  19 79 
20 Zulfa R.   √    √    √    √    √    √  18 75 
21 Galih R.F.   √     √   √    √    √     √ 20 83 
22 Dhiya R.    √    √   √    √     √   √  21 87 
23 Unik F.    √ √ √ √  √ √ 21 87
24 Gyian Okta   √    √    √     √   √    √  19 79 
25 Rolan F.   √     √   √    √   √     √  18 75 
26 Irzyad Al A.    √   √     √    √   √     √ 22 92 
27 Fadlika R.    √   √    √    √    √    √  19 79 
28 M. Arya L.    √   √    √    √    √    √  19 79 
29 Salsa O.N.    √   √   √     √     √  √   18 75 
30 Bagus H.    √    √   √   √     √    √  18 75 
31 Summaya A.    √   √    √    √    √    √  19 79 
32 Farah J.    √   √    √    √    √     √ 20 83 
33 Eka R.M.    √   √     √    √    √   √  22 92 
34 Auladi A.    √    √   √    √    √    √  20 83 
35 M.Dwi I.    √   √    √    √     √   √  20 83 
36 Is Wahyudi    √   √    √    √    √    √  19 79 
Jumlah Siswa 0 0 5 31 0 0 26 10 0 2 26 8     2 26 8  2 24 10  3 26 7   
Jumlah nilai  139 118 114 114 116 112  2965 
Rata-rata 3,86 3,28 3,17 3,17 3,22 3,11  82,4
Persentase (%) 96,5 81,95 79,17 79,17 80,55 77,77   
Keterangan: 
G. Keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
H. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
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I. Usaha dan kreativitas siswa dalam menemukan ide gagasan menulis narasi 
J. Keberanian siswa dalam mengungkapkan tanggapan atau pendapat. 
K. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil menulis narasi 
L. Kemampuan siswa dalam berkerja sama pada pembelajaran. 

 Paguyangan, 23 April 2012 
Pengamat  

 
 
 
 

Sulastri, S.Pd.SD. 
19580407198012 2 002 
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LEMBAR PENGAMATAN SISWA PERTEMUAN 2 SIKLUS II 
PEMBELAJARAN MENULIS NARASI MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI  KELAS IV  

SD NEGERI 01 PAGUYANGAN 

No Nama 
siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jum. 
Skor NilaiA B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Mela R.    √   √    √    √     √   √  20 83 
2 Puspita A.P    √   √    √    √    √    √  19 79 
3 Naufal Nizar    √    √    √   √     √   √  22 92 
4 Arya Dwiko    √    √   √    √     √   √  21 87 
5 Octis N    √   √    √    √    √    √  20 83 
6 Ayu Tri D.L    √   √    √     √   √    √  20 83 
7 Yusuf N.S    √   √    √    √     √   √  20 83 
8 Sultan Sidqi    √   √    √    √     √   √  20 83 
9 Pupung P.    √   √    √    √     √   √  20 83 
10 Ivena T.S    √   √    √    √     √   √  20 83 
11 Chaerul I.M    √   √     √   √     √    √ 22 92 
12 Riska R.    √   √    √    √    √     √ 20 83 
13 Zulfikar A.J    √    √   √    √     √   √  21 87 
14 Anjali D.P    √   √    √    √     √   √  20 83 
15 Nazif A.    √   √    √     √    √   √  21 87 
16 Ilham A.F.    √    √   √    √     √   √  21 87 
17 Ahmad R.D.    √   √     √   √    √    √  20 83 
18 Zunifa B.A.   √    √     √    √   √     √ 21 87 
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19 M. Subhi    √   √    √    √    √    √  18 75 
20 Zulfa R.    √   √    √    √    √    √  19 79 
21 Galih R.F.    √   √    √    √    √    √  19 79 
22 Dhiya R.    √   √     √   √     √    √ 22 92 
23 Unik F.    √ √ √ √  √ √ 21 87
24 Gyian Okta    √   √    √     √   √    √  20 85 
25 Rolan F.    √    √   √    √     √   √  21 87 
26 Irzyad Al A.    √    √    √   √     √   √  22 92 
27 Fadlika R.    √   √    √    √    √    √  18 75 
28 M. Arya L.    √   √    √    √    √    √  19 79 
29 Salsa O.N.    √   √    √    √    √    √  19 79 
30 Bagus H.    √    √   √    √     √   √  21 87 
31 Summaya A.    √   √    √    √     √   √  20 83 
32 Farah J.    √   √    √    √    √    √  19 79 
33 Eka R.M.    √    √   √    √    √     √ 21 87 
34 Auladi A.   √     √   √    √    √    √  19 79 
35 M.Dwi I.    √   √    √    √    √     √ 20 83 
36 Is Wahyudi    √   √    √    √     √   √  20 83 
Jumlah Siswa 0 0 2 35 0 0 27 9 0 0 30 6 0 0 32 4 0 0 17 19 0 0 29 7   
Jumlah nilai  142 117 114 112 127 115  3018 
Rata-rata 3,94 3,25 3,17 3,11 3,53 3,19  83,8
Persentase (%) 98,25 81,25 79,25 77,77 88,25 75,75   
Keterangan: 
A. Keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
B. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
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C. Usaha dan kreativitas siswa dalam menemukan ide gagasan menulis narasi 
D. Keberanian siswa dalam mengungkapkan tanggapan atau pendapat. 
E. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil menulis narasi 
Kemampuan siswa dalam berkerja sama pada pembelajaran 

 Paguyangan, 24 April 2012 
Pengamat  

 
 
 
 

Sulastri, S.Pd.SD. 
19580407198012 2 002 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran  28 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN 

AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

No Aspek yang diamati Pertemuan ke 
I II 

1. Kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai 3,78 3,72 
2. Keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran 3,17 3,25 
3. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 3,08 3,08 
4. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 3,05 3,17 
5. Keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat 

atau tanggapan 2,86 3,22 

6. Sikap siswa mengerjakan soal 2,92 3,03 
Jumlah 18,86 19,47 
Rata-rata 3,14 3,248 
Rata-rata aktivitas siswa siklus I 3,194 
Persentase (%) keaktifan siswa 79,85 

 

  Paguyangan, 30 April 2012

 Peneliti  

 

 

Ratih Nurillah Rosyadi 

1402408059 
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Lampiran 29 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN 

AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

No Aspek yang diamati Pertemuan ke 
I II 

1. Kehadiran siswa pada saat pembelajaran dimulai 3,86 3,94 
2. Keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran 3,28 3,25 
3. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 3,17 3,17 
4. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 3,17 3,11 

5. Keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat 
atau tanggapan 3,22 3,53 

6. Sikap siswa mengerjakan soal 3,11 3,19 
Jumlah 19,81 20,19 
Rata-rata 3,30 3,36 
Rata-rata aktivitas siswa siklus II 3,33 
Persentase (%) keaktifan siswa 83,33 

 

  Paguyangan, 1 Mei 2012   

Peneliti  

 

 

Ratih Nurillah Rosyadi 

1402408059 
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Lampiran 30 

 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM KELOMPOK 

No Nama Siswa Aspek yang diamati Jml 
skor 

Nilai 
A B C D E 

1. Mela Rosiani 4 3 3 4 3 17 85 
2. Puspita Arum P. 4 3 3 3 3 16 80 
3. Naufal Nizar 3 3 3 3 3 15 75 
4. Arya Dwiko O 3 3 3 3 3 15 75 
5. Octis Nurisma A. 3 3 3 3 3 15 75 
6. Ayu Tri Dewi L. 3 3 3 3 3 15 75 
7. Yusuf Nur Sidiq 2 3 3 4 4 16 80 
8. Sultan Sidiq M. 3 3 3 3 3 15 75 
9. Pupung Putra 3 3 3 3 4 16 80 
10. Ivena Tiara Syafa 3 3 3 3 3 15 75 
11. Chaerul Imam  M. 3 4 4 4 4 19 95 
12. Riska Rahayu 3 3 3 3 3 15 75 
13. Zulfikar Ali Jinan 3 3 3 3 3 15 75 
14. Anjali Divanti P 3 3 3 3 4 16 80 
15. Nazif Assaufaqi 3 3 3 3 4 16 80 
16. Ilham Ardi Febri 3 3 3 3 3 15 75 
17. Ahmad Ruli Dhias 3 3 3 3 3 15 75 
18. Zunifa Bening A. 4 3 3 3 4 17 85 
19. Muhammad Subhi 3 2 3 2 4 14 70 
20. Zulfa Rahadatul 3 3 3 3 3 15 75 
21. Galih Romatul F. 3 3 3 3 3 14 79 
22. Dhiya Rikhada 4 4 4 3 4 19 95 
23. Unik Fadilah 4 4 3 4 4 19 95 
24. Gyian Okta 4 3 4 4 4 19 95 
25. Rolan Fadilah 3 4 3 4 4 18 90 
26. Irzyad Al Arkan 3 4 4 3 4 19 95 
27. Fadlika Rizqi 3 3 4 3 3 16 60 
28. M  Arya L. 3 3 3 3 3 15 75 
29. Salsa Okta Nabila 3 3 3 3 3 15 75 
30. Bagus Herlambang 3 3 3 3 3 15 75 
31. Summaya Annisa 3 4 4 4 3 18 90 
32. Farah Jihanlabilah 3 4 4 3 3 17 85 
33. Eka Risma Maulia 4 3 4 3 3 17 85 
34. Auladi Arista 3 3 3 2 3 14 70 
35. Muhammad  Dwi I. 3 3 3 3 3 15 75 
36. Is Wahyudi 3 4 4 4 4 19 95 

Jumlah 114 115 117 114 121 581 2894 
Rata-rata 3,17 3,19 3,25 3,17 3,26 16,14 80,39 
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Lampiran 31 

 

 HASIL OBSERVASI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR SERI  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Jumlah  
1 2 3 4 

1. Kualitas gambar    √  
2. Keefektifan penggunaan gambar   √   
3. Penguasaan dalam penggunaan gambar   √   
4. Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran   √   

Skor total   9 4 13 
Nilai 81,25 

 

HASIL OBSERVASI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR SERI  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Jumlah  
1 2 3 4 

1. Kualitas gambar    √  
2. Keefektifan penggunaan gambar    √  
3. Penguasaan dalam penggunaan gambar   √   
4. Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran   √   

Skor total   6 8 14 
Nilai 87,5 

 

Paguyangan, 24 April 2012 

 

Pengamat 

 

 

 

Sulastri, S.Pd.SD. 
19580407 198012 2 002 
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Lampiran 32 

 

HASIL OBSERVASI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR SERI  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah  
1 2 3 4 

1. Kualitas gambar    √  
2. Keefektifan penggunaan gambar   √   
3. Penguasaan dalam penggunaan gambar   √   
4. Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran    √  

Skor total   6 8 14 
Nilai 87,5 

 

HASIL OBSERVASI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR SERI  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah  
1 2 3 4 

1. Kualitas gambar    √  
2. Keefektifan penggunaan gambar    √  
3. Penguasaan dalam penggunaan gambar    √  
4. Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran    √  

Skor total    16 16 
Nilai 100 

 

 

Paguyangan,  1 Mei 2012 

  

Pengamat 

 

       

 

Sulastri, S.Pd.SD. 
19580407198012 2 002 
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Lampiran 33 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan 1 

 

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 kompetensi dasar/indikator             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 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran. 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

4

4

4

3

3

3

3

4

4
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pembelajaran.                                                                                                        

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

  4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan 1`prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 1 =     

3

3

3,6

3

3

3

4

3

3,5

3

3

3

4
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  =      20,1        x100   
      24                                                                                 

  = 83,75 

 

 

     Paguyangan,  23 April 2012 

  

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan                                     Pengamat 

 

 

          

 

       Untung Sunarto, S.Pd.                                          Sulastri, S.Pd.SD. 
      19620306198202 1 003                                    19580407198012 2 002 
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Lampiran 34 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan 2 

 

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 kompetensi dasar/indikator             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 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran. 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

4

4

4

3

4

3

3,33

4

4
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pembelajaran.                                                                                                        

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1     Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

 

  

Nilai APKG 1 =   x 100 

 

4

3

3,8

3

4

3,5

4

3

3,5

4

3

3,5

4
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  =       21,63     x 100                                                                                       
  24 

  =  90,12 

 

 

 

 

 

 

     Paguyangan,  24 April  2012 

 

     

Mengetahui 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan                                         Pengamat 

 

 

       Untung Sunarto, S.Pd.                                              Sulastri, S.Pd.SD. 
      19620306198202 1 003                                         19580407198012 2 002 
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Lampiran 35 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

Siklus I Pertemuan 1 

 
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 

1.2 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 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

       dalam urutan yang logis 

3

3

3

3

3

4

4
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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 

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 

 

 

4

4

3,67

4

4

3

4

3

3,6

4

3

3

4

3,6

4
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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 

5.5   Menampilkan penguasaan bahasa Indonesia 

                                                                                             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 

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 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  =   G+H+I+J+K+L+M  x 100 
         28 
 

3

3

3

4

4

3

3

3,5

4

3

3

3

3,4

4
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  =    23,77      x 100 

28 

   =     84,75                                                             

 

 

 

         Paguyangan, 23 April 2012 

 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan                   Pengamat 

  

 

 

 

    Untung Sunarto, S.Pd.                                                     Sulastri, S.Pd.SD. 
   19620306198202 1 003                                               19580407198012 2 002 
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Lampiran 36 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I Pertemuan 2 

  
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 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

4

3

3,5

4

4

4

4
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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 

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 

 

 

4

3

3,83

4

4

3

4

4

3,8

4

4

3

4

3,6

3
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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 

5.5    Menampilkan pengusaan bahasa Indonesia 

 

                                                                                             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 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  = G+H+I+J+K+L+M  x 100 
       28 

 

4

3

3,5

4

4

3

3

3,5

4

3

4

4
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  =      25,33    x 100 
  28 

   =      90,46                                                                    

 

 

 

         Paguyangan, 24 April 2012 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan                  Pengamat,          

 

 

 

      Untung Sunarto, S.Pd.                                                 Sulastri, S.Pd.SD. 
    19620306198202 1 003                                            19580407198012 2 002 
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Lampiran 37 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan 1 

 

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 kompetensi dasar/indikator             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 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran. 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

4

4

4

4

3

3

3,33

4

4
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pembelajaran.                                                                                                        

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1  Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2     Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 1 =     

4

4

3,8

4

3

3,5

4

3

3,5

4

3

3,5

3
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  =    21,60   x100     
  24                                                                                   

  =  90 

 

 

     Paguyangan, 30 April 2012 

  

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan                                     Pengamat 

 

 

          

 

       Untung Sunarto, S.Pd.                                          Sulastri, S.Pd.SD. 
      19620306198202 1 003                                    19580407198012 2 002 
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Lampiran 38 

 
ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Siklus II Pertemuan 2 

 

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 kompetensi dasar/indikator             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 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran. 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

4

4

4

4

3

4

3,67

4

4
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pembelajaran.                                                                                                        

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1  Menentukan penataan latar pembelajaran 

  4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2     Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 1 =     

4

4

3,8

4

3

3,5

4

3

3,5

4

4

4

3
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  =    22,47   x100     
  24                                                                                   

  =  93,62 

 

 

     Paguyangan, 1 Mei 2012 

  

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan                                     Pengamat 

 

 

          

 

       Untung Sunarto, S.Pd.                                          Sulastri, S.Pd.SD. 
      19620306198202 1 003                                    19580407198012 2 002 
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Lampiran 39 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II Pertemuan 1 

 
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 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

4

4

4

4

4

4

4



216 

 

 

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 

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 

 

 

4

3

3,83

4

4

3

3

4

3,6

4

4

3

4

3,8

3
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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 

5.5    Menampilkan pengusaan bahasa Indonesia 

 

                                                                                             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 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.5 Keefektifan proses pembelajaran 

7.6 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

7.7 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.8 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  = G+H+I+J+K+L+M  x 100 
       28 

 

4

3

3,5

4

4

3

3

3,5

4

3

4

4

3,6

3
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  =      25,83    x 100 
  28 

   =      92,25                                                                    

 

 

 

         Paguyangan, 30 April 2012 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan                  Pengamat,          

 

 

 

      Untung Sunarto, S.Pd.                                                 Sulastri, S.Pd.SD. 
    19620306198202 1 003                                            19580407198012 2 002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

 

Lampiran 40 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

Siklus II Pertemuan 2 

 
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 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

4

4

4

4

4

4

4
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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. 

4.6 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

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 

 

 

4

3

3,83

4

4

3

4

4

3,8

4

4

3

4

3,6

3
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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 

5.5    Menampilkan pengusaan bahasa Indonesia 

 

                                                                                             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 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Keefektifan proses pembelajaran 

Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang 

  2  =  Cukup 

  3  =  Baik 

  4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  = G+H+I+J+K+L+M  x 100 
       28 

 

4

4

4

4

4

3

4

3,75

4

3

4

4

3,6

3
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  =      26,78    x 100 
  28 

   =      95,64                                                                   

 

 

 

          Paguyangan, 1 Mei 2012 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Paguyangan                  Pengamat,          

 

 

 

      Untung Sunarto, S.Pd.                                                 Sulastri, S.Pd.SD. 
     19620306198202 1 003                                            19580407198012 2 002 
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Lampiran 33 
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