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ABSTRAK 

Nawawi, Abdul Rois. 2012. Peningkatan Hasil Belajar Menulis Pengumuman 
Melalui Media Cetak pada  Kelas  IV  SD   Negeri  01   Peguyangan   
Pemalang.  Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas   
Ilmu  Pendidikan,  Universitas   Negeri   Semarang.  Pembimbing I Drs. 
Suwandi,  M.Pd. dan  Pembimbing II Drs. Noto Suharto, M.Pd. 

 
Kata kunci: Hasil Belajar, Media Cetak.  
 

Berdasarkan observasi awal di SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang 
ditemukan masalah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Proses pembelajaran 
berpusat pada guru. Hal ini terlihat ketika guru dalam menyampaikan materi 
dominan menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media pembelajaran. 
Siswa di kelas merasa jenuh dan cenderung bosan serta tidak fokus dalam 
mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD 
Negeri 01 Peguyangan Pemalang, menunjukkan bahwa proses belajar mengajar 
dengan materi menulis pengumuman siswa kelas IV dianggap kurang berhasil. 
Informasi yang diperoleh rata-rata kelas masih di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) sedangkan target KKM kelas harus mencapai 70. Rumusan 
masalah penelitian ini adalah “Apakah melalui media cetak dapat meningkatkan 
hasil belajar menulis pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Peguyangan Pemalang?”. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar menulis pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri 
01 Peguyangan Pemalang.   
 Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 
Peguyangan tahun pelajaran 2011/2012. Siswa kelas IV SD Negeri 01 
Peguyangan berjumlah 47 siswa, terdiri dari 27 laki-laki dan 20 Perempuan. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil Penelitian menunjukkan hasil belajar 
menulis pengumuman menggunakan media cetak mengalami peningkatan. 
Ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 70,21% dan siklus II ketuntasan klasikal 
meningkat menjadi 87,23%. Hasil rata-rata belajar menulis pengumuman pada 
siklus I sebesar 72,38 dan siklus II sebesar 80,13. Aktivitas siswa dalam 
pembelajaran menulis pengumuman melalui media cetak mengalami peningkatan. 
Siklus I rata-rata aktivitas siswa 2,7 dan siklus II menjadi 3,4. Performansi guru 
pada pembelajaran menulis pengumuan menggunakan media cetak mengalami 
peningkatan. Siklus I nilai performansi guru sebesar 66,25 dan berkategori BC 
(cukup baik)  dan pada siklus II meningkat menjadi 75 dan berkategori B (baik). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui media cetak dapat 
meningkatkan hasil belajar menulis pengumuman, aktivitas siswa, dan 
performansi guru. Oleh karena itu, hendaknya guru menggunakan media cetak 
sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

 Bab ini merupakan bab pertama pembuatan skripsi dalam penelitian. 

Pendahuluan bertujuan untuk mendiskripsikan masalah penelitian. Masalah 

penelitian mencakup diskripsi tentang masalah pembelajaran, proses identifikasi 

dan analisis masalah, penyebab/akar terjadinya masalah, serta alasan mengapa 

masalah penting untuk diatasi melalui penelitian.  Pendahuluan dalam penelitian 

terdiri atas beberapa subbab antara lain: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan 

masalah, (3) identifikasi masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat penelitian, 

dan (6) pembatasan masalah.  Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peran  yang sangat besar bagi pembangunan bangsa 

ini dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

handal. Sebagai konsekuensinya pemerintah banyak melakukan kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

ke-4, menyatakan salah satu bentuk pemerintah Negara Indonesia adalah 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) setiap warga 

negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, (2) Pemerintah 

menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.  

Implementasi   amanat  Undang-Undang Dasar  1945  tersebut,  ditetapkan 
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dalam Undang Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan 

bahwa:  

Pendidikan  Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar  menjadi  manusia yang  
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.   

 
 Berdasarkan tujuan  Pendidikan Nasional, pembangunan dalam dunia 

pendidikan perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Salah satunya adalah meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik 

di Indonesia. Tenaga pendidik memegang peranan yang sangat penting dalam 

mencerdaskan anak bangsa. Menurut Sutomo, dkk (1998:2) Tenaga kependidikan 

bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 

mengembangkan, mengolah dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang 

pendidikan. Guru merupakan salah satu penentu keberhasilan setiap usaha 

dibidang pendidikan. Guru sebagai tenaga kependidikan perlu didukung dengan 

berbagai upaya agar menjadi tenaga  kependidikan  yang  profesional dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menyebutkan tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia adalah berkomunikasi secara efektif dan efisien 

baik secara lisan maupun secara tertulis. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi 

dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar baik secara lisan maupun tulis. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 
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tahun 2007, Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal siswa.  Standar kompetensi ini merupakan dasar 

bagi peserta didik untuk memahami dan respon situasi lokal, regional, nasional 

dan global. Melalui Standar Kompetensi ini diharapkan siswa dapat 

mengembangkan kemampuan  dan  minatnya  serta dapat menggali potensi yang 

ada pada diri siswa. Guru juga bisa mengembangkan kompetensi bahasa siswa 

yang ada pada diri siswa dengan memperhatikan kondisi yang ada di lingkungan 

tempat tinggal siswa. 

 Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang studi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia tahun 2007, pembelajaran bahasa diharapkan mampu membantu peserta 

didik untuk  mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat dan menggunakan bahasa 

tersebut dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif 

yang ada dalam dirinya.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan siswa 

dalam belajar Bahasa Indonesia. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran diantaranya adalah perbaikan kurikulum dan materi ajar, 

optimalisasi proses belajar mengajar, serta pengadaan buku-buku dan penyediaan 

alat peraga. Oleh karena itu, sebagai guru diharapkan bisa melakukan 

pembelajaran yang dapat memberikan manfaat bagi siswa. Pembelajaran  

mungkin dapat dilakukan dengan menarik minat dan kemauan siswa agar timbul 

motivasi untuk belajar dari dalam diri siswa. Pemilihan strategi, pendekatan, 
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metode dan media yang tepat juga dapat membantu guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 Tugas utama guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah mengajar, 

mendidik dan melatih siswa untuk mencapai taraf kecerdasan, ketinggian budi 

pekerti, dan keterampilan yang optimal. Guru diharapkan menguasai kemampuan 

dan keahlian agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru dituntut dapat 

menguasai materi pelajaran dan mampu menyajikan pembelajaran dengan baik 

serta mampu menilai kinerja terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Pemilihan 

stategi, model maupun media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik 

perkembangan siswa dan mampu menciptakan keaktifan, kreativitas siswa, 

efektifitas, efesiensi. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar memerlukan penyajian 

yang menarik dan tidak monoton sehingga dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan proses dan hasil belajar. Permasalahan yang ada saat ini dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar adalah kurangnya motivasi anak 

terhadap minat belajar. Hal ini disebabkan guru mungkin tidak bisa 

membangkitkan motivasi dalam diri siswa sehingga menyebabkan siswa merasa 

bosan dan tidak tertarik selama pembelajaran. Langkah-langkah untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan strategi, model, dan 

media pembelajaran yang tepat .  

Pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pembelajaran menulis di  Sekolah 

Dasar sampai saat ini dirasa belum mewujudkan hasil yang maksimal. Hal ini 

dapat dilihat dari kemampuan menulis pengumuman di SD Negeri 01 Peguyangan 

Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia saat ini di SD 
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Negeri 01 Peguyangan masih banyak menghadapi kendala. Hal ini mengakibatkan 

hasil dan proses pembelajaran Bahasa Indonesia belum maksimal. Rendahnya 

hasil belajar menulis pengumuman dibuktikan dengan banyak nilai tes siswa di 

bawah ketentuan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sekolah. Sebanyak 47 

siswa yang mengikuti tes hanya 22 (46,81 %) siswa yang dinyatakan tuntas 

sedangkan 25 siswa (53,19 %) dinyatakan tidak tuntas atau hasil belajar masih di 

bawah KKM sekolah yaitu 70.  

 Pembelajaran menulis pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Peguyangan umumnya siswa masih kesulitan dalam menggunakan tata bahasa, 

mengemukakan ide atau gagasan, ejaan serta isi dalam pengumuman. Rendahnya 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 

pengumuman merupakan akibat dari kegiatan pembelajaran yang kurang inovatif. 

Guru belum menggunakan berbagai media yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran menulis pengumuman. Terkait belum optimalnya hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan,  maka perlu diupayakan pemecahan masalah 

yang tepat. Setelah peneliti melakukan diskusi bersama  guru kelas IV untuk 

memperbaiki proses pembelajaran bahasa Indonesia, maka peneliti akan 

melakukan upaya memperbaiki proses pembelajaran melalui Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK).  

Menurut   Asrori   (2009:16)  Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  memiliki 

manfaat seperti membantu guru memperbaiki kualitas pembelajaran, 

meningkatkan profesionalitas guru, meningkatkan rasa percaya diri guru, dan 

memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 

PTK sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan proses dan hasil 
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pembelajaran di kelas. Melalui PTK guru dapat menemukan pemecahan masalah 

yang timbul di dalam kelas. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang 

penerapan media cetak dalam meningkatkan hasil belajar menulis pengumuman. 

Melalui media pembelajaran ini, diharapkan hasil belajar siswa dalam menulis 

pengumuman dapat meningkat. Media ini bisa berfungsi membangkitkan motivasi 

siswa dalam belajar. Siswa akan merasakan pembelajaran yang langsung 

melibatkan  siswa dengan keadaan nyata yang ada disekitar mereka, sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna. 

Penggunaan media cetak mempunyai keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan media cetak yaitu dapat menghilangkan kejenuhan siswa, dapat 

memancing motivasi siswa dalam mencari ide atau gagasan dalam pembuatan 

sebuah pengumuman. Kelemahan dari media cetak yaitu siswa merasa kurang 

bebas  dalam  berimajinasi  karena  merasa terpaku dengan struktur bahasa yang 

ada dalam media tersebut.  

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN 01 Peguyangan 

Pemalang, menunjukkan bahwa proses belajar mengajar mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas IV dianggap kurang berhasil. Informasi yang diperoleh rata-

rata kelas nilai hasil belajar siswa kelas IV masih di bawah KKM sedangkan 

target Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas harus tercapai minimal 70. Hasil 

pengamatan terhadap suasana pembelajaran di kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan 

Pemalang, selama pembelajaran guru dianggap kurang menarik dalam 
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menyampaikan materi pelajaran. Guru sering tidak menggunakan metode, model 

dan  pembelajaran yang bervariasi. Siswa asyik bercerita sendiri dengan teman 

sebangkunya dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Hasil 

prasiklus menunjukkan dari 47 siswa yang mengikuti tes prasiklus, ketuntasan 

klasikal hanya sebesar 53,19 % sedangkan ketuntasan klasikal harus mencapai 

minimal 75 %. Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa siswa, diketahui 

umumnya siswa belum bisa menyusun kata-kata dalam membuat pengumuman. 

Siswa juga belum bisa menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain dan 

menggunakan tanda baca. Kondisi demikian yang menggugah  peneliti  untuk  

mengangkat  permasalahan  tersebut  sebagai dasar peneliti dengan menggunakan 

penelitian tindakan kelas. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas,  maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya 

hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi menulis 

pengumuman. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar menulis 

pengumuman siswa kelas IV SDN 01 Peguyangan yaitu faktor yang berasal dari 

guru dan faktor yang berasal dari siswa.  Faktor dari guru diantaranya adalah (1) 

model pembelajaran yang digunakan guru tidak bervariasi hanya ceramah dan 

pemberian tugas saja, (2) guru memperlakukan siswa sebagai objek bukan sebagai 

subyek belajar, (3) pemberian materi yang monoton dan membosankan, dan (4) 

guru belum menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. 
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 Faktor yang berasal dari siswa diantaranya adalah (1) siswa merasa bosan 

dan jenuh belajar di kelas, (2) penggunaan ejaan dan tanda baca yang masih salah, 

(3) siswa merasa tidak senang dengan materi menulis pengumuman, (4) 

kesehatan, (5) rendahnya minat dan bakat yang dimiliki siswa, (6) siswa tidak bisa 

memahami materi yang disampaikan guru, (7) siswa belum terbiasa menggunakan 

Bahasa Indonesia dengan baik. 

 

1.4  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang  telah  dikemukakan  di atas,  maka 

peneliti hanya membatasi masalah pada penggunaan media pada pelajaran Bahasa 

Indonesia. Pembatasan masalah dalam penelitian ini disebabkan karena 

keterbatasan waktu dan tenaga peneliti. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah merupakan rincian tentang masalah atau persoalan yang 

perlu dipecahkan dalam penelitian. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang 

perlu dijawab dengan penelitian. Rumusan masalah dilaksanakan setelah masalah 

dapat teridentifikasi. Setelah teridentifikasi, masalah dapat dirumuskan kedalam 

kalimat pertanyaan dengan memperhatikan  kata tanya apa, bagaimana, kapan, 

dimana, siapa, dan mengapa. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah pengunaaan media cetak dapat 

meningkatkan hasil belajar menulis pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri 

01 Peguyangan Pemalang?”. 



9 
 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah, untuk pemecahan masalah dalam penelitian 

ini adalah melalui penggunaan media cetak dapat meningkatkan hasil belajar 

menulis pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang 

melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini akan dilakukan sebanyak 2 

siklus. Setiap siklus direncanakan 2 kali pertemuan. Setiap siklus mempunyai 

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

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diharapakan bisa memecahkan masalah hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan khususnya pada materi menulis 

pengumuman. 

 

1.7 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai peneliti dalam 

penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang suatu pernyataan informasi (data) apa 

yang akan digali  (diketahui) melalui penelitian. Menurut Wardhani (2008:1.7) 

penelitian tindakan kelas (PTK) bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran sehingga proses dan hasil belajar meningkat. Perumusan  tujuan 

penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan 

proses dan hasil perbaikan. Tujuan penelitian terdiri dari 2 tujuan. Tujuan pertama 

adalah  tujuan umum dan tujuan kedua adalah tujuan khusus. Tujuan dalam 

penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut. 
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1.7.1 Tujuan Umum 

 Tujuan  umum  dalam  penelitian  merupakan  tujuan  yang  ingin dicapai 

peneliti secara umum setelah melaksanakan penelitian. Tujuan umum, mengacu 

pada rumusan masalah. Tujuan umum dari penelitian ini untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran pada keterampilan menulis pengumuman melalui  

media cetak pada siswa kelas  IV SD  Negeri  01  Peguyangan  Pemalang  dengan  

menggunakan media cetak. 

 

1.7.2 Tujuan Khusus  

 Tujuan khusus dalam penelitian ini  merupakan  penjabaran dari  tujuan 

umum. Tujuan khusus berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian 

secara khusus. Tujuan khusus pada penelitian yaitu untuk: (1) Meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran keterampilan menulis pengumuman kelas IV SD 

Negeri 01 Peguyangan Pemalang dengan menggunakan media cetak, (2) 

Meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

pengumuman dengan menggunakan media cetak, (3) Meningkatkan performansi 

guru dalam melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media cetak. 

 

1.8 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian merupakan kontribusi (sumbangan) yang diterima dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Setiap penelitian diharapkan mempunyai 

maanfat yang cukup besar. Menurut Sukajati (2008:13) manfaat penelitian 

tindakan kelas (PTK) antara lain: (1) peningkatan inovasi guru, (2) pengembangan 
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kurikulum di tingkat kelas dan sekolah, (3) peningkatan profesionalisme guru. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis 

dan mafaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaaat yang berkaitan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan  yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

Manfaat Praktis berkaitan dengan pihak-pihak yang memerlukannya   guna   

memperbaiki  kinerja  dalam  pekerjaannya. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak seperti siswa, guru sekolah dan peneliti. 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut.  

 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Manfaat 

Teoritis dalam penelitian Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan  

keterampilan  menulis  bahasa Indonesia. 

 

1.8.2 Manfaat Praktis 

  Manfaat  praktis  merupakan manfaat  hasil  penelitian yang  berhubungan  

bagi berbagai pihak yang memerlukan untuk memperbaiki kinerjanya seperti 

sekolah, guru, siswa serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis antara lain: (1) bagi siswa, (2)  bagi 

guru,  dan (3) bagi sekolah. 

 Manfaat penelitian ini bagi siswa antara lain: (1) meningkatnya 
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keterampilan siswa dalam menulis pengumuman, (2) meningkatkan daya 

kreatifiitas siswa dalam berpikir, (3) siswa dapat mengatasi permasalahan yang 

mucul secara bijak, (4) meningkatkan hasil belajar siswa. 

  Manfaat penelitian ini bagi guru antara lain: (1) menambah wawasan 

khasanah tentang menulis pengumuman, (2) sebagai sumber informasi dan 

referensi dalam penegembangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), (3) sebagai 

bahan acuan masukan untuk mengajarkan menulis pengumuman menggunakan 

media cetak. 

  Bagi Sekolah, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai sumber informasi 

tentang penggunaan media pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Kajian pustaka dan landasan teori berisi tentang kerangka teori, kajian 

empiris dan kerangka berfikir yang mendasari penelitian. Teori, temuan dan bahan 

penelitian digunakan sebagai acuan peneliti untuk dijadikan landasan dalam 

mengatasi masalah dalam penelitian. Kerangka teori dan kajian empiris digunakan 

untuk menyusun kerangka berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. 

Hipotesis tindakan dibuat setelah kerangka berfikir dikemukakan untuk 

menggambarkan tingkat keberhasilan yang diharapkan. Bab 2 pada penelitian ini  

akan dibahas: (1) kajian empiris, (2) kerangka teori, dan (3) kerangka berfikir. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

2.1 Kajian Empiris 

 Penelitian di bidang pendidikan telah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti, termasuk penelitian tentang kemampuan siswa dalam keterampilan 

menulis. Akan tetapi, hal tersebut masih perlu untuk diadakan penelitian lebih 

lanjut lagi baik penelitian yang bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. 

Penelitian dibidang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di bidang 

pendidikan. Beberapa penelitian mengenai keterampilan menulis yang telah 

dilakukan dan dapat dijadikan kajian penelitian yaitu: Fita Mustafida (2009), 

Rimungbuloeh (2008), dan Lia Shinta Asmawati (2011). 

 Fita Mustafida (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Pembelajaran 
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Bahasa Indonesia dengan Menggunakan Surat Kabar pada Siswa Kelas V MI 

Mambaul Ulum Kasri Bululawang”. Hasil penelitian ini menunjukan adanya 

peningkatan pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa V MI Mambaul 

Ulum Kasri Bululawang. Ketuntasan klasikal sebelum diadakan penelitian sebesar 

54,83 % setelah diadakan penelitian pada siklus I meningkat menjadi 74,19 %. 

Ketuntasan klasikal pada siklus II meningkat menjadi 90,32 %. 

 Rimungbuloeh (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan 

Media Judul-Judul Berita Surat Kabar untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Wacana Ilmiah Siswa pada Kelas XI-L4.5 SMA Negeri 1 Sragen”. Hasil 

penelitian ini menunjukan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menulis 

wacana ilmiah dengan menggunakan judul-judul berita dari surat kabar. Rata-rata 

hasil belajar menulis wacana ilmiah pada siklus I sebesar 66,67 dan pada siklus II 

meningkat menjadi 80,63. 

 Lia Shinta Asmawati (2011) melakukan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Menggunakan Surat 

Kabar pada Siswa Kelas V-C SD Negeri Bareng 3 Kota Malang”. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan surat kabar dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa kelas V-C SD Negeri Bareng 3 Malang. Nilai rata-

rata kemampuan awal siswa dalam membaca pemahaman sebesar 33,06 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 47,22 %.  Nilai rata-rata kemampuan membaca 

pemahaman setelah dilakukan penelitian mengalami peningkatan. Siklus I nilai 

rata-rata kemampuan membaca pemahaman sebesar 63,75 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 47,22 %. Siklus II meningkat menjadi 83,06 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 88,89 %. 
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 Berdasarkan pengamatan peneliti tentang kajian terdahulu yang berkenaan 

dengan penelitian menulis pengumuman melalui media cetak sampai sekarang 

belum pernah dijumpai. Kajian terdahulu hanya mengupas tentang penggunaan 

media cetak pada pembelajaran Bahasa Indonesia, Sehingga peneliti akan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) peningkatan hasil belajar menulis 

pengumuman melalui media cetak. 

 

2.2 Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan teori-teori yang terkait dalam penelitian. 

Kerangka teori ini digunakan peneliti sebagai dasar atau acuan untuk 

melaksanakan penelitian. Kerangka teori dalam penelitian ini akan menyajikan 

berbagai teori yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan 

penelitian. Teori yang digunakan dari berbagai sumber yang relevan baik dari 

buku maupun dari internet.  Kerangka teori pada penelitian ini antara lain: (1) 

definisi belajar, (2) hasil belajar, (3) pembelajaran bahasa indonesia di Sekolah 

Dasar, (4) pengertian media pembelajaran dan media cetak, (5) hakikat menulis, 

dan (6) hakikat pengumuan. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

2.2.1 Definisi Belajar 

 Belajar dalam kehidupan merupakan proses penting bagi perubahan perilaku 

manusia agar menjadi lebih baik. Menurut Thobroni (2011:16) belajar merupakan 

aktivitas manusia yang sangat vital dan secara terus menerus akan dilakukan 

selama manusia masih hidup. Menurut Morgan (1978) dalam Purwanto (1990:84) 
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belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang 

terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman. Menurut Gagne (1977) dalam 

Anni (2006:2) belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia, 

yang berlangsung selama periode tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak 

berasal dari proses pertumbuhan. Menurut Sumiati (2009:38) secara umum belajar 

dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Berbagai pengertian belajar yang telah diutarakan, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung selama waktu 

tertentu berupa perubahan tingkah laku. Perubahan ini dapat dilihat dari aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor yang dihasilkan dengan melakukan suatu 

aktifitas/kegiatan secara sengaja maupun tidak disengaja. 

 Belajar bagi siswa merupakan perubahan perilaku yang relatif permanen 

dalam perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan. Belajar dalam lingkup 

sekolah, mempunyai peranan penting bagi siswa. Belajar dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas kemampuan siswa diberbagai bidang seperti pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan siswa.    

 

2.2.2 Pengertian Hasil Belajar 

 Setiap pembelajar pasti menginginkan hasil belajar yang baik setelah 

melakukan belajar. Menurut Anni (2006:4) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Menurut 

Suprijono (2011:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Bloom 

(1978) dalam Suprijono (2011:6) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 
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afektif, dan psikomotorik. 

  Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan akibat yang dialami oleh seorang yang telah melakukan 

aktivitas belajar yang berdampak pada perubahan keterampilan kognitif, afektif 

dan psikomotornya. Agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara maksimal, 

maka dalam kegiatan pembelajaran guru harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. faktor intern berasal dari dalam 

siswa, contonya jasmaniah dan psikologis siswa. Faktor intern berasal dari luar 

diri siswa seperti lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

  Hasil belajar dapat ditingkatkan dengan cara pemberian motivasi. Menurut 

Dawson Huncock “motivation he defined as the force that energizes, directs and 

sustains behavior toward a goal.” (Pintrich and Schunk, 1996). Motivasi adalah 

kekuatan yang memberikan energi, mengarahkan dan memelihara perilaku 

menuju sasaran. Motivasi sangat berperan dalam pembelajaran. Motivasi dapat 

mendorong siswa minat siswa untuk belajar. Salah satu cara untuk menarik minat 

siswa adalah penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran. Penggunaaan 

media yang tepat dapat membuat siswa termotivasi, sehingga hasil belajar yang 

diperoleh siswa dapat maksimal. 

 

2.2.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

  Menurut Susilana (2009:1) pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai positif dengan memanfaatkan sebagai sumber untuk belajar. 
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Pembelajaran di Sekolah Dasar saat ini semakin berkembang pesat, dari 

pembelajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan sistem 

modern. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekedar mengajar tetapi lebih 

kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang beraneka 

ragam. 

  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 

2007, pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil 

karya kesastraan manusia Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

yang diutarakan, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah mempersiapkan siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan 

benar. Siswa diharapkan mempunyai keterampilan Berbahasa Indonesia sehingga 

terampil menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.  

  Pembelajaran bahasa di Sekolah Dasar mencakup empat aspek 

keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca dan keterampilan menulis. Keempat aspek keterampilan inilah yang 

harus dikuasi siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar. Terampil berbahasa bermakna terampil menyimak, berbicara, membaca 

dan menulis dalam Bahasa Indonesia. Proses pembelajaran di SD diharapkan 

bertumpu ke siswa sebagai subyek belajar bukan sebagai obyek belajar. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan dalam kehidupan sehari-hari siswa baik 

lisan maupun tulis dalam konteks Bahasa Indonesia. Pemakaian Bahasa Indonesia 

dalam kehidupan siswa seperti melalui penggunaan wacana tulis dan wacana 
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lisan. Wacana tulis berkembang melalui surat kabar, majalah, persuratan, buku 

pengetahuan, dan lain-lain. Wacana lisan berkembang melalui percakapan sehari-

hari, televisi, radio, pidato, dan sebagainya. 

 

2.2.4 Pengertian Media Pembelajaran dan Media Cetak 

  Media dalam kegiatan belajar dan mengajar digunakan guru untuk 

membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Media dalam proses 

pembelajaran, dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar guru dan dapat 

digunakan sendiri oleh siswa untuk membantu memahami materi pelajaran. Kata 

media berasal dari Bahasa Latin, yang bentuk tunggalnya medium. Romiszowski 

(1988) dalam Wibawa (1992:7) mendefinisikan media ialah pembawa pesan yang 

berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang/benda) kepada 

penerima pesan. Daryanto (2011:4) membatasi pengertian media dalam dunia 

pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan 

pembelajaran. Gagne (1975) dalam Arsyad (1997:4) secara implisit mengatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri antara lain buku, tape recorder, 

kaset, video kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer. Menurut Mc Luhan (1964) dalam Wibawa (1992:7) 

media itu ialah semua saluran pesan yang dapat digunakan sebagai sarana 

komunikasi dari seorang ke orang lain yang tidak ada dihadapannya. Menurut 

Enakrire (2012), “Media refers to the delivery of information in intuitive, multi-

sensory ways,through the integration of distinct media such as texts, graphics, 

computer animation, motion video, and sound.”. Media mengacu pada 
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penyampaian informasi dalam intuitif, dengan berbagai cara yang multiindera, 

melalui integrasi media yang berbeda seperti teks, grafis, animasi komputer, video 

gerak dan suara. Beberapa pengertian media yang telah diutarakan dapat 

disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan 

(bahan pembelajaran) untuk mencapai tujuan tertentu.  

  Fungsi media pada pembelajaran, media dapat membantu siswa mengatasi 

masalah apabila benda yang diamati terlalu kecil. Media berperan sebagai 

pengganti benda asli dalam pembelajaran dan memperlancar interaksi antara guru 

dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih optimal. Menurut Arsyad 

(2002:25) manfaat praktis penggunaan media pembelajaran di dalam proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: (1) Media Pembelajaran dapat 

memperjelas penyajian pesan dan informasi, (2) Media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, (3) Media Pembelajaran dapat 

mengatasi keterbatasan indera, ruang dan  waktu, (4) Media  pembelajaran  dapat 

memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa.  

  Beberapa pendapat tentang pengklasifikasian jenis media pembelajaran 

sampai saat ini belum ada pembakuan. Menurut Sumiati (2009:160) media 

pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri tertentu antara lain: (1) 

berdasarkan kemampuan indera, (2) berdasarkan daya atau kemampuan 

liputannya, (3) berdasarkan pengguna atau pemakai yang memanfaatkan media 

pembelajaran, (4) berdasarkan kerumitan (kekomplekan) dan biayanya, (5) 

berdasarkan pembuatan dan pemanfaatannya, (6) berdasarkan dimensinya, dan (7) 

berdasarkan proyeksinya. Menurut Bretz (1971) dalam Wibawa (1992:20) 

mengelompokan media antara lain: (1) media audio visual gerak, (2) media audio 
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visual diam, (3) media audio visual gerak, (4) media visual gerak, (5) media visual 

diam, (6) media audio, dan (7) media cetak. 

  Menurut Pawit (1988:46) media cetak adalah segala macam penerbitan yang 

dicetak seperti majalah dan koran. Media cetak dapat diartikan segala produk 

cetak berupa lembaran kertas yang beisi informasi atau pesan untuk disampaikan 

kepada orang. Menurut Rahmawati (2010) media cetak merupakan suatu media 

yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Menurut Ahira (2011) 

media cetak merupakan merupakan saluran informasi masyarakat disamping 

media elektronik dan media digital. Beberapa pengertian media cetak yang telah 

diutarakan dapat disimpulkan bahwa media cetak adalah suatu media yang 

dihasilkan dari bahan cetak dan bersifat visual. Media Media cetak digunakan 

sebagai pemberi informasi secara umum. Media cetak hadir dalam bentuk 

majalah, surat kabar, dan buku-buku yang dapat membantu kita dalam 

memperoleh informasi. Media cetak pada saat ini sangat beragam penggunaanya, 

mulai dari sebagai sumber berita atau informasi maupun sebagai media 

pembelajaran. 

  Media cetak mempunyai peran penting di dalam proses pembelajaran. 

Media cetak bisa berfungsi sebagai media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan 

guru selama proses pembelajaran. Media cetak sebagai berfungsi untuk 

memperjelas materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Informasi-

informasi yang terdapat di media cetak sangat membantu siswa untuk 

memperoleh informasi yang  diperlukan dalam pembelajaran. Melalui media 

cetak, siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga siswa 

aktif dalam proses pembelajaran.  



22 
 

 

2.2.5 Hakikat Menulis 

  Menurut Tarigan (1986) dalam Muchlisoh (1996:254) menulis adalah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran 

grafik itu. Menurut Rofi’uddin (2001:193) menulis diartikan sebagai kemampuan 

menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang 

lain dengan menggunakan bahasa tulis. Menurut Supriadi (2002) dalam Doyin 

(2009:14) menulis merupakan suatu proses kreatif yang lebih banyak melibatkan 

cara berfikir menyebar/divergen daripada memusat/konvergen. Menurut 

Muchlisoh (1996:254) menulis adalah suatu kegiatan atau aktivitas dari seorang 

penulis menyampaikan suatu gagasan secara tidak langsung kepada orang lain 

dengan menggunakan lambang grafik yang dapat dipahami oleh penulis dan 

pembaca. Berdasarkan pengertian menulis yang telah diutarakan, dapat 

disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan menyampaikan pesan kepada pihak 

tertentu melalui simbol-simbol tulisan. Kegiatan menulis di Sekolah Dasar dapat 

melatih kreativitas siswa dan daya nalar siswa.  

  Kegiatan menulis terkait dengan kegiatan lainnya seperti kegiatan membaca, 

kebahasaan, mendengarkan dan berbicara. Savage (1989) dalam Zuchdi (2001:55) 

berpendapat bahwa menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. Keterampilan menulis mempunyai peran yang 

sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar. Salah satu tujuan pembelajaran menulis di Sekolah Dasar yaitu untuk 

menjadikan siswa memiliki kemampuan atau keterampilan Berbahasa Indonesia 
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yang baik dan benar khususnya keterampilan menulis. Keterampilan menulis 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ditempatkan sejajar dengan keterampilan 

berbicara, menyimak, dan membaca. Keterampilan menulis bisa diperoleh setelah 

keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Hal ini menyebabkan 

keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dianggap penting 

oleh siswa Sekolah Dasar. 

  Keterampilan menulis di Sekolah Dasar bertujuan agar siswa memiliki 

keterampilan dalam melakukan jenis kegiatan yang berkaitan dengan menulis. 

Keterampilan menulis yang dimiliki seperti menulis puisi, pantun, pengumuman 

membuat laporan, petunjuk, dan lain-lain. Salah satu alternatif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran menulis yang telah diutarakan, guru haruslah kreatif dalam 

memilih model, metode, dan media yang tepat. Guru tidak terpaku pada waktu 

dan target yang ada di dalam kurikulum Bahasa Indonesia, akan tetapi guru harus 

fleksibel dengan kondisi yang dihadapi dalam pembelajaran.  

 

2.2.6 Hakikat Pengumuman 

  Menurut Nur’aini (2008:101) pengumuman adalah proses atau cara, 

perbuatan mengumumkan. Pengumuman juga bisa diartikan pesan atau informasi 

yang disampaikan oleh pihak tertentu kepada umum. Pengumuman berbeda 

dengan iklan, pengumuman hanya menyampaikan pesan atau informasi yang 

berguna untuk kepentingan umum. Pengumuman bersifat umum, artinya isi 

pengumuman untuk diketahui oleh banyak orang. Warsidi (2007:103) 

mengelompokan jenis-jenis pengumuman sebagai berikut: (a) laporan kegiatan 

atau acara, (b) berita pernikahan, ulang tahun, kelahiran, dan peresmian, (c) berita 
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duka, (d) pengumuman pemenang, (e) lowongan pekerjaan atau penerimaan siswa 

baru, (f) pemberitahuan dan instansi pemerintah, (g) iklan, (h) pengumuman orang 

hilang. 

  Pembuatan pengumuman harus memperhatikan bagian-bagian 

pengumuman. Menurut Nur’aini (2008:108), bagian-bagian pengumuman terdiri 

dari: (1) tujuan pengumuman, (2)  isi pengumuman, (3) sasaran pengumuman, (4) 

media yang digunakan, (5) bahasa pengumuman, dan (6) bentuk pengumuman. 

 

2.3 Kerangka berfikir 

  Keberadaan mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dianggap 

penting dan perlu diberikan di Sekolah Dasar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dapat berfungsi untuk membekali siswa agar mempunyai kemampuan 

berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar baik secara 

lisan maupun tulis. Guru hendaknya menggunakan berbagai media yang 

bervariasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia agar bisa membangkitkan 

motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi dan minat 

yang tinggi dapat meningkatkan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar. 

  Kenyataan yang terjadi saat proses pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 

IV SD Negeri 01 Peguyangan menunjukan hal yang berbeda. Guru masih 

dominan menggunakan metode ceramah, terpaku pada buku paket dan guru belum 

memberikan kegiatan yang bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Kurang 

aktifnya siswa dalam mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia, disebabkan 
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karena guru masih menjadikan siswa sebagai obyek pendidikan bukan sebagai 

subyek pendidikan. Guru dalam menyampaikan materi belum menggunakan 

berbagai media sebagai alat peraga sehingga menyebabkan rendahnya hasil 

belajar siswa.  

  Berdasarkan hasil analisis data nilai tes yang diperoleh siswa, yaitu nilai 

terendah  hasil belajar menulis pengumuman sebesar 43 dan nilai tertinggi 82 

dengan tingkat ketuntasan 46,81 % atau 22 siswa yang memenuhi KKM. 

Sebanyak 53,19 % atau 25 siswa dinyatakan tidak tuntas karena hasil belajar 

menulis pengumuman belum mencapai KKM yaitu sebesar 70. Rata-rata kelas 

hasil belajar menulis pengumuman sebesar 64,68. Rata-rata hasil belajar menulis 

pengumuman sangat jauh dari KKM untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 

70. Rendahnya hasil belajar menulis pengumuman merupakan akibat dari kegiatan 

pembelajaran yang kurang mengaktifkan siswa, serta dimungkinkan guru kurang 

terampil dalam memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. 

  Cara untuk memperbaiki masalah tersebut, guru perlu melakukan perbaikan 

dalam meningkatkan proses dan hasil belajar seperti pemilihan metode dan media 

pembelajaran yang tepat. Perbaikan dalam proses mengajar dilakukan dengan 

tujuan agar hasil pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis 

pengumuman dapat meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar 

menulis pengumuman  adalah penggunaaan media cetak. 

  Media cetak dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran menulis pengumuman. Media cetak dapat memperjelas informasi-

informasi yang dibutuhkan siswa dalam menulis pengumuman. Pengumuman 

yang terdapat di media cetak dapat membantu siswa dalam menulis pengumuman. 
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Siswa dapat melihat langsung penggunaan ejaan dan tanda baca yang ada di 

dalam pengumuman yang dimuat di media cetak. Siswa juga dapat melihat isi 

gagasan pengumuman, organisasi isi, dan tata bahasa yang digunakan dalam 

pengumuman. Melalui pengamatan terhadap pengumuman yang ada di media 

cetak diharapkan siswa dapat menulis pengumuman dengan baik dan benar.  

  Penggunaan media cetak dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa 

mengatasi kebosanan. Melalui media cetak siswa akan lebih tertarik untuk 

melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Siswa dapat mengatasi rasa 

kebosanan karena melalui media cetak daya kreatifitas siswa dapat berkembang. 

Ketertarikan siswa mengikuti pembelajaran akan menimbulkan motivasi yang 

tinggi dalam belajar dan menyebabkan hasil belajar menulis pengumuman akan 

meningkat. Media cetak dipandang mampu menciptakan aktivitas belajar siswa 

yang tinggi serta mengatasi masalah dalam pembelajaran menulis pengumuman.  

  Penggunaan media cetak pada materi pelajaran menulis pengumuman, 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam proses pembelajaran 

dan meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Berdasarkan uraian permasalahan dan solusi tindakan di atas maka 

dilaksanakan penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Menulis 

Pengumuman Melalui Media Cetak pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 

Peguyangan”. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan kajian empiris, kajian teori dan kerangka berfikir yang telah 
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dijabarkan, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah penggunaan media cetak 

dapat meningkatkan hasil belajar menulis pengumuman pada siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Peguyangan Pemalang. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dan tata cara yang dilakukan 

peneliti selama melaksanakan penelitian. Peneliti akan menjelaskan tentang 

langkah-langkah dan tata cara yang dilakukan peneliti sesuai dengan prosedur dan 

tata cara dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Metode penelitian pada 

penelitian ini terdiri atas: (1) jenis dan desain penelitian, (2) subyek penelitian, (3) 

waktu dan tempat penelitian, (4) tahapan penelitian, (5) jenis data, (6) teknik 

pengumpulan data, (7) instrumen penelitian, (8) teknik  analisis data, dan (9) 

indikator keberhasilan. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Menurut Asrori (2009:6) penelitian tindakan kelas dapat 

didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan 

melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan 

praktik pembelajaran di kelas secara lebih berkualitas sehingga siswa dapat 

memperoleh hasil belajar dengan baik. Arikunto (2009:3) mendefinisikan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang disengaja munculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama. Beberapa pengertian penelitian tindakan kelas yang telah 

diutarakan dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu 
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SIKLUS I

SIKLUS II

penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah sesuai dengan sistematika 

PTK. Menurut Arikunto (2009:19) rancangan penelitian tindakan kelas dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

   

  (Arikunto, dkk  2009:16) 

Gambar 3.1. Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

Arikunto (2009:16) mengemukakan bahwa secara garis besar terdapat empat 

tahapan dalam penelitian yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, 

dan (4) observasi. Desain penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini 

antara lain: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) observasi. 

 

3.2 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan 

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. Siswa 

kelas IV berjumlah 47 siswa yang terdiri dari 27 laki-laki dan 20 perempuan. 

Daftar nama siswa selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 1. Peneliti memilih 

kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang sebagai sumber data karena dalam 

Perencanaan

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan

Perencanaan

Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan

? 
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wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV, diperoleh informasi bahwa 

kelas IV banyak mengalami kesulitan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Kesulitan yang dialami siswa sebagian besar pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu pada keterampilan menulis. Siswa masih belum bisa 

menggunakan tata bahasa yang benar, ejaan dan tanda baca yang tepat. 

Berdasarkan fakta inilah maka peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas 

(PTK) sebagai upaya peningkatan hasil belajar menulis pengumuman melalui 

media cetak pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang. 

 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan April  sampai dengan 

bulan Mei. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Peguyangan yang 

beralamat di jalan Sengkuyung no. 32 Desa Peguyangan Kecamatan 

Bantarbolang. Peneliti memilih SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang karena 

peneliti sebagai guru wiyata bhakti di SD Negeri 01 Peguyangan. Peneliti ingin 

meningkatkan mutu pendidikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya keterampilan menulis pengumuman.  

 

3.4 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh 

peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tahapan dalam penelitian ini dibuat  

sebanyak  4 tahapan setiap siklusnya. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
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siklus. Setiap satu siklus terdiri dari dua pertemuan, akhir pertemuan setiap 

siklusnya dilakukan evaluasi belajar untuk mengetahui hasil belajar menulis 

pengumuman.  Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu: (1) perencanaan, (2) 

tindakan, (3) pengamatan atau observasi, dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut. 

 

3.4.1 Siklus I 

  Siklus 1 terdiri terdiri dari 2 pertemuan, dan evaluasi siklus dilakukan pada 

setiap pertemuan kedua. Setiap siklus melalui 4 tahapan, yaitu: (1) perencanaan, 

tahap ini merupakan rencana yang akan dilakukan sebelum pelaksanakan 

tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, tahap ini merupakan implementasi dari 

perencanaan yang dibuat pada tahap perencanaan, (3) observasi, tahap ini 

merupakan bagian-bagian yang harus diamati pada saat proses pembelajaran dan 

sesuai dengan tujuan penelitian, dan (4) refleksi, dalam tahap ini diadakan diskusi 

antara peneliti dan observer. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

3.4.1.1 Perencanaan 

 Perencanaan yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah menyiapkan 

proses pembelajaran menulis pengumuman melalui media cetak. Langkah-

langkah perencanaan dalam penelitian ini antara lain: 

(1) Mengidentifikasi  masalah  hasil  prasiklus  sebelum  menggunakan  

media cetak pada materi menulis pengumuman, mendiagnosis masalah, 

dan mengembangkan pemecahan masalah. 

(2) Merancang rencana pembelajaran siklus I dengan materi menulis 
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pengumuman.  

(3) Merancang  lembar  kegiatan  siswa, alat dan media pembelajaran yaitu  

media cetak. 

(4) Menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa dan performansi guru 

siklus I. 

(5) Menyusun tes formatif I. 

 

3.4.1.2 Pelaksanaan 

 Pelaksanaan  merupakan   kegiatan  melakukan   penelitian   dari   bentuk 

implementasi rencana yang  telah  dibuat peneliti. Pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh peneliti. Tindakan yang 

dilakukan  dalam  tahap pelaksanaan siklus I yaitu: 

(1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

(2) Menyiakan alat peraga, media dan lembar kegiatan siswa siklus I. 

(3) Melakukan presensi siswa sebelum pelajaran dimulai. 

(4) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(5) Menjelaskan materi tentang definisi pengumuman, jenis-jenis 

pengumuman, dan langkah-langkah membuat pengumuman. 

(6) Membuat contoh pengumuman. 

(7) Membagi siswa dalam kelompok untuk mengerjakan LKS. 

(8) Membahas Lembar Kegiatan Siswa (LKS) siklus I.  

(9) Membagi soal tes formatif siklus I kepada siswa. 

(10) Membahas jawaban tes formatif siklus I. 

(11)  Membuat simpulan materi yang telah diberikan. 
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3.4.1.3 Observasi 

 Pengamatan  dilakukan  dengan  mengadakan  kolaborasi dengan guru kelas 

 IV. Sesuai dengan tujuan pada penelitian ini , maka pengamatan difokuskan pada: 

(1)  hasil belajar siswa menulis pengumuman kelas IV yang meliputi: rata-rata 

kelas belajar menulis pengumuman dan ketuntasan klasikal belajar menulis 

pengumuman (2) aktivitas belajar siswa, (3) performansi guru dalam menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan performansi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

3.4.1.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisa segala kegiatan yang telah 

dilakukan pada siklus I. Menurut Sugandi (2007:45) refleksi adalah cara berfikir 

tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir kebelakang tentang apa-apa yang 

sudah lalu. Analis data dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif dengan 

observer. Refleksi sebagai bahan evaluasii serta menyimpulkan kesimpulan yang 

didapat dari penelitian dan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk rancanga 

tindakan selanjutnya. Hasil refleksi digunakan untuk melihat gambaran tentang 

dampak yang diperoleh dari pelaksanaan siklus I yang telah dilakukan. Data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan pada siklus I. Data yang sudah terkumpul kemudian disimpulkan 

bagaimana hasil pembelajaran menulis pengumuman pada siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Peguyangan, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan 

performansi guru selama mengajar. Hasil refleksi ini digunakan sebagai acuan 

untuk merencanakan tindakan pada siklus II. 
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3.4.2 Siklus II 

 Setelah dilaksanakan siklus I maka penelitian dilanjutkan pada siklus II 

dengan berdasarkan hasil refleksi siklus I. Siklus II terdiri terdiri dari 2 

pertemuan. Tes formatif dilakukan pada setiap pertemuan kedua. Setiap siklus 

melalui 4 tahapan, yaitu (1) perencanaan, tahap ini merupakan rencana yang akan 

dilakukan guru sebelum tahap pelaksanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, 

tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan yang dibuat pada tahap 

perencanaan, (3) observasi, tahap ini merupakan bagian-bagian yang harus 

diamati pada saat proses pembelajaran dan sesuai dengan tujuan penelitian, dan 

(4) refleksi, dalam tahap ini diadakan diskusi antara peneliti dan observer. Tahap 

ini peneliti mengadakan analisis data untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang 

telah ditetapkan itu tercapai, sehingga dapat ditentukan diperlukan siklus 

berikutnya atau tidak. 

 

3.4.2.1 Perencanaan 

 Berdasarkan refleksi pada siklus I, peneliti merumuskan permasalahan 

secara opersional terutama penggunaan media cetak pada pembelajaran menulis 

pengumuman. Perencanaan siklus II yang dilakukan peneliti adalah menyiapkan 

proses pembelajaran menulis pengumuman melalui media cetak dengan langkah-

langkah: 

(1) Mengidentifikasi masalah hasil belajar siklus I pada materi menulis 

pengumuman, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan pemecahan 

masalah. 

(2) Merancang rencana  pembelajaran    siklus  II   dengan     materi    menulis 
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pengumuman.  

(3) Merancang  lembar  kegiatan  siswa, alat dan media pembelajaran yaitu  

media cetak. 

(4) Menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa dan performansi guru siklus 

II. 

(5) Menyusun tes formatif II. 

 

3.4.2.2 Pelaksanaan 

 Pelaksanaan merupakan  kegiatan melakukan penelitian dari bentuk 

implementasi rencana yang telah dibuat. Tindakan yang dilakukan dalam tahap 

pelaksanaan pada siklus II yaitu: 

(1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II. 

(2) Menyiakan alat peraga, media dan lembar kegiatan siswa siklus II. 

(3) Melakukan presensi siswa sebelum pelajaran dimulai. 

(4) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(5) Menanyakan materi yang telah dipelajari pada siklus I tentang definisi 

pengumuman, jenis-jenis pengumuman, dan langkah-langkah membuat 

pengumuman. 

(6) Menjelaskan penggunaan ejaan dan tanda baca yang digunakan dalam 

menulis pengumuman. 

(7) Membuat contoh pengumuman. 

(8) Membagi siswa dalam kelompok untuk mengerjakan LKS siklus II. 

(9) Membahas Lembar Kegiatan Siswa (LKS) siklus II.  

(10) Membagi soal tes formatif siklus II kepada siswa. 
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(11) Membahas jawaban tes formatif siklus II. 

(12) Membuat simpulan materi yang telah diberikan. 

 

3.4.2.3 Observasi 

 Pengamatan dilakukan dengan mengadakan kolaborasi dengan guru kelas 

IV. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: (1)  hasil 

belajar siswa menulis pengumuman kelas IV, (2) aktivitas belajar siswa, (3) 

performansi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 

3.4.2.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisa segala kegiatan yang telah 

dilakukan pada siklus II. Analisis data dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif 

dengan observer. Hasil refleksi digunakan untuk melihat gambaran tentang 

dampak yang diperoleh dari pelaksanaan siklus II yang telah dilakukan. Data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan pada siklus II. Data yang sudah terkumpul kemudian disimpulkan 

bagaimana hasil pembelajaran menulis pengumuman kelas IV, aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran dan performansi guru selama mengajar. Hasil refleksi 

siklus II, peneliti dapat menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau 

tidak. Apabila hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan performansi guru 

sesuai indikator dan meningkat, maka penggunaan media cetak yang digunakan 

dapat meningkatkan pembelajaran menulis pengumuman siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Peguyangan Pemalang. 
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3.5 Data Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kuantitatif berupa data hasil belajar menulis pengumuman 

siswa menggunakan media cetak melalui tes menulis pengumuman siklus I dan 

tes menulis pengumuman siklus II. Data kualitatif berupa aktivias siswa dan 

performansi guru pada siklus I dan Siklus II. Penilaian performansi guru dinilai 

menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 1) dalam merancang 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 

2) dalam Pelaksanaan Pembelajaran. Subbab ini akan membahas jenis data dan 

sumber data. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

3.5.1 Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa menulis 

pengumuman siklus I dan Siklus II. Data kuantitatif dalam penelian ini yaitu 

lembar observasi dan lembar penilaian performansi guru. Lembar penilaian 

performansi yang digunakan ada 2 macam. Pertama lembar Alat Penilaian 

Kemampuan Guru dalam merancang RPP (APKG 1), dan Alat Penilain 

Kemampuan Guru dalam pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Uraian 

selengkapnya sebagai berikut. 

 

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

 Menurut Arikunto (2009:131)  Data  kuantitatif  merupakan  data  yang  
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dapat dianalisis secara diskriptif. Peneliti menggunakan analisis stastik diskriptif. 

Misalnya, mencari rerata, persentase keberhasilan belajar. Data  kuantitatif   pada  

penelitian ini adalah  hasil belajar siswa menulis pengumuman yaitu tes prasiklus, 

tes formatif  pada siklus I dan tes formatif pada siklus II. Data kuantitatif ini 

diambil dengan teknik tes yaitu melalui tes tertulis terhadap keterampilan menulis 

pengumuman.  

 

3.5.1.2 Data Kualitatif  

 Menurut Arikunto (2009:131) data kualitatif yaitu data yang berupa  

informasi berbentuk kalimat yang memberikan gambaran yang dapat dianalisis 

secara kualitatif. Data kualitatif penelitian ini berupa daftar keaktifan siswa dan 

performansi guru dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

pelaksanaan pembelajaran. Data kualitatif diambil dengan menggunakan teknik 

nontes, yaitu melalui observasi. 

 

3.5.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini antara lain guru  Kelas IV SD Negeri 01 

Peguyangan. Data yang diperoleh berupa hasil pengamatan performansi guru pada 

saat pembelajaran berlangsung melalui lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru 

dalam merancang RPP (APKG 1), dan Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Siswa  kelas  IV SD Negeri 01 Peguyangan, 

data  berupa hasil belajar menulis pengumuman dan lembar aktivitas siswa. 

Dokumen, data yang diperoleh berupa nilai hasil evaluasi siswa. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan digunakan untuk mendapatkan data yang relevan 

dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data berguna bagi peneliti 

untuk mengetahui peningkatan dalam penelitian. Peningkatan penelitian seperti 

hasil belajar menulis pengumuman, aktivitas siswa dan performansi guru. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian peningkatan hasil belajar menulis pengumuman 

pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan menggunakan teknik tes dan 

teknik non tes. Uraian mengenai teknik pengumpulan data selengkapnya sebagai 

berikut. 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis pengumuman. 

Tes dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada setiap akhir siklus I dan siklus II. 

Bentuk tes yang digunakan yaitu tes tertulis dengan cara siswa diminta membuat 

pengumuman. Tes tertulis ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam menulis pengumuman. Penilaian difokuskan pada kesesuaian pengumuman 

yang dibuat siswa dengan isi gagasan yang dikemukakan, organisasi isi, tata 

bahasa, ejaan, dan tanda baca. 

 Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi 

dan lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Lembar observasi 

digunakan untuk menilai aktivitas siswa selama pembelajaran. Lembar Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG) digunakan untuk menilai performansi 

peneliti pada saat merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  dan 

untuk menilai performansi peneliti saat mengajar. Penilaian performansi guru ini 

dilakukan oleh observer. 
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3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen merupakan alat pengumpul data yang digunakan peneliti dalam 

memperoleh data. Instrumen dalam penelitian berupa tes dan non tes. Instrumen 

tes berupa tes menulis pengumuman dan istrumen non tes berupa observasi, 

wawancara, dan penilaian performansi guru. Instrumen non tes digunakan untuk 

memperoleh data tentang perubahan perilaku siswa, performansi guru dalam 

mengajar, dan pendapat atau tanggapan siswa tentang proses pembelajaran 

menulis pengumuman. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

instrumen tes dan instrumen non tes.  Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

3.7.1 Instrumen Tes 

 Menurut Rasyid (2009:11) tes merupakan sejumlah pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban, atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan 

dengan tujuan mengukur tingkat kemempuan seseorang. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes menulis pengumuman. Ada lima aspek yang 

dijadikan objek penilaian. Kelima aspek tersebut yaitu: (1) isi gagasan yang 

dikemukakan, (2) organisasi isi, (3) tata bahasa, (4) ejaan, dan (4) tanda baca. Soal 

tes siklus I yang dikerjakan siswa adalah “Buatlah sebuah pengumuman tentang 

kegiatan pentas seni untuk memperingati HUT SDN 01 Peguyangan yang ke-30. 

Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 22 maret 2011 pukul 09.00 WIB di halaman 

SDN 01 Peguyangan. Sehubungan dengan kegiatan itu setiap kelas mengirimkan 

wakilnya, dan mendaftakan diri pada ketua kelas. Pengumuman ini dibuat oleh 

Dino Susanto selaku panitia tanggal 12 Maret 2012”.  
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 Soal tes pada siklus II adalah “Buatlah sebuah pengumuman tentang lomba 

baca puisi untuk siswa SDN 01 Peguyangan. Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 

28 April 2012 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di halaman SDN 01 

Peguyangan. Syarat mengikuti lomba adalah puisi hasil karya sendiri dan puisi 

bertemakan kemerdekaan. Bagi siswa yang berminat dapa menghubungi Bapak 

Agus Setyanto. Pendaftaran paling lambat tanggal 25 April 2012. Pengumuman 

ini dibuat oleh bapak Agus Setyanto dan ditandatangani oleh kepala sekolah SD 

Negeri 01 Peguyangan Ibu Sri Widiyanti, S.Pd.”. Aspek yang dinilai  dan skor 

penilaian dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1. Aspek Penilaian Menulis Pengumuman 

 

Keterangan aspek yang dinilai dan skor penilaian tiap aspek menulis 

pengumuman dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Isi gagasan yang dikemukakan 

      (a) Jika isi gagasan sesuai dengan tema=21-30 

      (b) Jika isi gagasan kurang sesuai dengan tema= 11-20 

      (c) Jika isi gagasan tidak sesuai dengan tema= 1-10 

(2) Organisasi isi 

No Nama Siswa Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 1 2 3 4 5 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
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      (1) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya saling berkaitan= 21-25 

      (2) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya kurang berkaitan= 11-20 

      (3) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya tidak berkaitan= 1-10 

(3) Tata bahasa 

      (1) Jika pemilihan kata sesuai dengan tema= 16-20 

      (2) Jika pemilihan kata kurang sesuai dengan tema= 6-15 

      (3) Jika pemilihan kata tidak sesuai dengan tema= 1-5 

(4) Ejaan 

     (1) Jika ejaan yang digunakan sudah tepat= 11-15 

     (2) Jika ejaan yang digunakan kurang tepat= 6-10 

     (3) Jika ejaan yang digunakantidak tepat= 1-5 

(5) Tanda baca 

     (1) Jika tanda baca yang digunakan benar= 8-10 

     (2) Jika tanda baca yang digunakan sedikit salah= 4-7 

     (3) Jika tanda baca yang digunakan banyak salah= 1-3 

 Berdasarkan aspek-aspek penilaian di atas, skor maksimal untuk 

keseluruhan aspek adalah 100. Nilai akhir tes tersebut adalah jumlah skor yang 

diperoleh siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Berikut adalah rumus untuk 

menghitung nilai akhir siswa.             

       Skor yang diperoleh 
Nilai akhir =          x 100 
           Skor maksimal 

 Hasil Penilaian terhadap aspek-aspek menulis pengumuman di atas dapat 

dikategorikan dalam tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Kategori Keberhasilan Siswa. 

 

3.7.2 Instrumen Nontes 

 Instrumen Nontes dibuat peneliti pada siklus I dan Siklus II. Instrumen 

nontes yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi siswa dan 

lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Lembar Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG) yang digunakan dalam penelitian peningkatan hasil 

menulis pengumuman melalui media cetak pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Peguyangan ada dua macam. Pertama, Lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru 

dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. APKG 1 digunakan untuk 

menilai performansi guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Kedua Lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. APKG 2 digunakan untuk menilai performansi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

3.7.2.1 Pedoman Observasi atau pengamatan 

 Lembar observasi digunakan untuk menilai aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis pengumuman. Aspek yang diamati dalam 

observasi ini lebih ditekankan pada aktivitas siswa selama mengikuti 

No Kategori Rentang Nilai 
1 Baik sekali 91-100 
2 Baik 81-90 
3 Cukup 70-80 
4 Kurang 51-69 
5 Kurang sekali 0-50 
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pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati pada kegiatan observasi antara lain: (1) 

perhatian siswa saat mendengarkan materi yang disampaiakan guru, (2) keaktifan 

siswa bertanya dan menjawab pertanyaan, (3) kerja sama siswa saat bekerja 

kelompok, (4) keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja, (5) 

ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas, dan (6) keseriusan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 Berdasarkan aspek-aspek aktivitas siswa, diskriptor atau aspek penilaian 

yang diperoleh siswa dapat dilihat pada tabel 3.3. 

 
Tabel 3.3 Contoh Pengisian Lembar Observasi 

 

Keterangan: 

1 = Perhatian siswa terhadap penjelasan materi yang disampaikan guru, 

indikatornya siswa  fokus terhadap materi yang disampaikan guru. 

2 = Keaktifan  siswa  dalam bertanya  dan  menjawab  pertanyaan,  indikatornya 

bahwa   siswa   berani   bertanya   tentang  materi   yang   diberikan   dan  

siswa  mau menjawab pertanyaan yang guru berikan. 

3 = Kerjasama  siswa  pada  saat  bekerja kelompok, indikatornya siswa mau 

bekerja  sama dengan setiap anggota kelompok belajar. 

4 = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja, indikatornya siswa 

 
No 

 
Nama Siswa 

Aspek yang Diamati Jumlah NA 1 2 3 4 5 6 
1 Dedi Yusuf √ √ √ √ √ √ 6 4 
2 Lulu Dwiyanti √ √ √  √ √ 5 4 
3 Moh. Bambang √   √  √ 3 2 
4 Moh. Wiranto  √     1 1 
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mau maju kedepan untuk mempresetasikan hasil kerja siswa. 

5 = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas, indikatornya siswa dengan 

tekun dalam menyelesaikan tugas. 

6 = Keseriusan  siswa  dalam  mengikuti  pembelajaran,  indikatornya siswa 

fokus sampai akhir pembelajaran. 

Berdasarkan lembar observasi di atas, maka skor maksimal yang diperoleh 

siswa adalah 6. Nilai akhir yang diperoleh siswa maksimal 5. Kriteria aktivitas 

siswa dapat dilihat pada tabel 3.4. 

 
Tabel 3.4. Kriteria Aktivitas Siswa Kelas IV 

 

3.7.2.2 Pedoman Penilaian Kemampuan Guru 

 Penilaian     performansi     guru    pada    penelitian    ini    menggunakan   

Alat  Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG) terdiri atas dua macam yaitu Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 1 

)  dan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 2). Alat Penilaian Kemampuian 

Guru (APKG 1)  digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Lembar Alat Penilaian Kemampuan 

Guru  dinilai setiap 1 siklus sekali sedangkan lembar Alat Penilaian Kemampuan 

No. 
Jumlah Aspek yang 

Diperoleh 
Jumlah Skor 

yang Diperoleh
Kategori Kriteria 

1 5-6 4 A Sangat Aktif 
2 3 3 B Aktif 
3 2 2 C Cukup Aktif 
4 1 1 D Kurang Aktif 
5 0 0 E Tidak Aktif 
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Guru II dilaksanakan setiap pertemuan tiap-tiap siklus. Penilaian lembar Alat 

Penilaian Kemampuan Guru dalam merancang RPP (APKG 1) ini dilakukan oleh 

observer pada saat pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai dalam 

Alat Penilaian Kemampuan Guru 1 antara lain: (1) merumuskan kompetensi dasar 

atau indikator, (3) dapat mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran dan sumber belajar, (4) merancang pengelolaan kelas, (5) 

merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, (6) tampilan 

dokumen rencana pembelajaran. Kriteria penilaian kemampuan guru dapat dilihat 

pada tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5. Penilaian Performansi Guru 
 

 
(Pedoman Akademik UNNES 2010:50) 
 

 Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 2) dalam pelaksanaan 

pembelajaran digunakan  untuk  menilai  performansi  guru  selama melaksanakan 

pembelajaran. Penilaian Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 2) ini 

dilakukan oleh observer pada saat pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang 

dinilai dalam Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 2) antara lain: (1) 

No. Rentang Nilai Kategori 
1 85-100 A 
2 80-85 AB 
3 70-80 B 
4 65-70 BC 
5 60-65 C 
6 55-60 CD 
7 50-55 D 
8 ≤50 E 
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mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, (3) menelola interaksi kelas, (4) bersikap terbuka dan juga luwes 

serta dapat membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar, (5) 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, (6) melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, (7) kesan 

umum kinerja guru/calon guru. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data digunakan untuk mengolah data dalam penelitian. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data 

kuantitatif  dan  teknik  analisis  data  kualitatif. Teknik analisis data kuntitatif 

digunakan untuk menganalisis data hasil belajar menulis pengumuman yang 

dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. Teknik analisis data kualitatif digunakan 

untuk menganalisis data berupa pengamatan. Teknik kualitatif dalam penelitian 

ini digunakan pada observasi siswa dan performansi guru. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut.  

 

3.8.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif merupakan data-data yang berbentuk bilangan. Teknik 

analisis data kuantitatif  digunakan  untuk  mengukur  hasil  belajar  siswa  setelah  

mengikuti pembelajaran. Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data 

hasil belajar siswa adalah sebagai berikut:  

(1) Untuk menentukan nilai akhir belajar yang diperoleh masing-masing   siswa  
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           (BSNP: 25) 

           Keterangan: 

           NA = Nilai Akhir 

           SP   = Skor Perolehan 

           SM = Skor Maksimal 

 (2) Untuk menentukan rata-rata kelas: 

  (Sudjana, 2010: 125) 

      Keterangan: 

      M = Nilai Rata-Rata Kelas 

        X     = Jumlah Nilai Akhir yang Diperoleh Siswa 

      = Jumlah Siswa   

(3) Untuk menentukan presentase tuntas belajar siswa                 

 

    (Andrijati dalam Susilawati, 2010: 54) 

 

3.8.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

 Teknik analisis data  kuantitatif  diambil  dengan  menganalisis  hasil 

observasi aktivitas siswa dan performansi guru. Hasil akhir yang diperoleh 

kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kriteria penilaian. Rumus-rumus yang 

digunakan dalam untuk mengolah data kualitatif pada penelitian menulis 

pengumuman antara lain: 

(1)  Menghitung Aktivitas Siswa  
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  skor perolehan 
      NA=                                x 100 
   Skor maksimal  

 Keterangan:  

      NA= Nilai Akhir 

 Perhitungan  nilai    akhir   tersebut   kemudian   dikonversikan   pada  

kriteria  penilaian pada tabel 3.6 

    
   Tabel 3.6. Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa Kelas IV 

 

 (2)  Menghitung nilai performansi guru 

           A+B+C+D+E+F 
APKG 1=  

    6  
    
   P+Q+R+S+T+U+V 

APKG 2=  
    7  
               1(APKG1)+3(APKG2)  
  

Nilai akhir performansi guru=                     x 25 
         4 
 Keterangan: 

     APKG 1= alat penilaian kemampuan guru dalam menyusun RPP 

      APKG 2= alat penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

Perhitungan nilai akhir tersebut kemudian dikonversikan pada kriteria 

penilaian pada tabel 3.7. 

No. Aspek yang Dimiliki Nilai Keaktifan Siswa Kriteria 
1 5-6 A Sangat Aktif 
2 4 B Aktif 
3 3 C Cukup Aktif 
4 2 D Kurang Aktif 
5 1 E Tidak Aktif 
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  Tabel 3.7. Kriteria Penilaian Performansi Guru 

 

(3) Menghitung ketidakhadiran siswa: 

    jumlah siswa yang tidak hadir 
      KhS =                                                      x 100 % 
         jumlah seluruh siswa 
      Keterangan:  

      KhS= Ketidakhadiran Siswa 

 Perhitungan nilai akhir tersebut kemudian dikonversikan pada kriteria  

penilaian pada tabel 3.8. 

 
 Tabel 3.8. Kriteria Presensi Siwa 

 
 

3.9 Indikator Keberhasilan 

 Kriteria keberhasilan menulis pengumuman menggunakan media cetak 

dapat dikatakan berhasil apabila: 

NO RENTANG NILAI KATEGORI 
1 86-100 A 
2 81-85 AB 
3 71-80 B 
4 66-70 BC 
5 61-65 C 
6 56-60 CD 
7 51-55 D 
8 <50 E 

No. Jumlah Kehadiran (%) Kriteria 
1 98-100 Sangat Baik 
2 94-97 Baik 
3 90-93 Cukup Baik 
4 ≤90 Kurang Baik 



51 
 

 

(1) Rata-rata kelas minimal 70 

(2) Persentase   tuntas   belajar   klasikal  minimal  75 %  (minimal  siswa  yang   

memperoleh nilai nilai > 70 sebanyak 75 %. 

(3) Ketidakhadiran siswa maksimal 10 % 

(4) Keaktifaan klasikal kelas minimal 70 % 

(5) Kriteria performansi guru minimal B (>70) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitiaan yang telah dilakukan. 

Hasil penelitian meliputi hasil prasiklus serta hasil setiap siklus tindakan dan 

refleksinya. Peneliti akan menguraikan aspek keberhasilan dan kelemahan yang 

terjadi pada penelitian meliputi aspek perubahan yang terjadi pada hasil belajar 

siswa, aktivitas siswa dan performansi guru dalam penelitian. Bab ini terdiri atas: 

(1) deskripsi data, (2) hasil penelitian, (3) pembahasan, dan (4) implementasi hasil 

penelitian. Uraian sebagai berikut: 

 

4.1 Deskripsi Data 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) peningkatan hasil belajar menulis 

pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang 

dilaksanakan dalam 2 siklus.  Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti 

melakukan prasiklus terlebih dahulu. Subbab ini akan menjelaskan tentang 

deskripsi data berupa deskripsi data prasiklus dan deskripsi data setiap siklus. 

Deskripsi data pada penelitian ini antara lain: (1) deskripsi data prasiklus, (2) 

deskripsi data siklus I, dan (3) deskripsi data siklus II. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut 

 

4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus 

 Sebelum melaksanakan tindakan Siklus I, peneliti melakukan tes prasiklus 
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terlebih dahulu. Tes prasiklus berfungsi untuk mengetahui kondisi awal siswa  

tentang keterampilan menulis pengumuman. Nilai pada tes prasiklus digunakan 

peneliti untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa dalam menulis 

pengumuman. Setelah peneliti mengetahui kelemahan-kelamahan siswa, peneliti 

mengadakan tindakan perbaikan pada siklus I dan siklus II. Tes  yang  digunakan 

dalam prasiklus adalah tes esai. Tes esai  digunakan  peneliti  untuk  mengetahui 

kemampuan siswa dalam menulis pengumuman. Jumlah siswa yang mengikuti tes 

prasiklus sebanyak 47 siswa yang terdiri dari 27 laki-laki dan 20 perempuan. 

 Nilai rata-rata tes menulis pengumuman pada prasiklus siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Peguyangan hanya mencapai 64,68. Rata-rata tersebut belum mencapai 

KKM SD Negeri 01 Peguyangan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 70. 

Oleh karena itu, rata-rata kelas IV dalam aspek menulis pengumuman perlu 

ditingkatkan. Rekapitulasi hasil belajar menulis pengumuman prasiklus dapat 

dibaca pada tabel 4.1. Hasil belajar menulis pengumuman prasiklus selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 4 

 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Belajar Menulis Pegumuman Prasikus 

 

No Kategori Nilai Jumlah 
Siswa Persentase (%) Jumlah 

Nilai 
1 Baik sekali 91-100 - - - 
2 Baik 81-90 2 4,26 166 
3 Cukup 70-80 20 42,55 1.466 
4 Kurang 51-69 16 34,04 971 
5 Kurang sekali < 51 9 19,15 437 

Jumlah  47 100 3.040 
Rata-rata    64,68 
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Siswa yang mengikuti tes prasiklus sebanyak 47 siswa.  Nilai hasil belajar 

menulis pengumuman pada prasiklus belum ada (0 %) siswa yang masuk dalam 

kategori baik sekali, hanya ada 2 (4,26 %) siswa yang masuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui 20 (42,55 %) siswa yang masuk dalam 

kategori cukup, sebanyak 16 (34,04 %) siswa yang masuk dalam kategori kurang, 

dan 9 (19,15 %) siswa masuk dalam kategori sangat kurang. Sebanyak 47 siswa 

yang mengikuti tes prasiklus hanya 22 (46,81 %) siswa yang memenuhi KKM 

dalam aspek menulis, sedangkan 25 (53,19 %) siswa belum memenuhi KKM. 

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

perbaikan pembelajaran menulis pengumuman. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Siklus I 

 Data siklus I diambil setelah penelitian siklus I  dilaksanakan. Pelaksanaan 

penelitian siklus I sebanyak 2 pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 25 April 2012 dan pertemuan kedua dilaksankanakan pada tanggal 26 

April 2012.  Deskripsi data siklus I pada penelitian ini meliputi hasil belajar 

menulis pengumuman siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang siklus 

I, observasi aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan siklus I, 

performansi guru siklus I, refleksi siklus I dan revisi siklus I. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Belajar Menulis Pengumuman Siswa Kelas IV Siklus I 

 Hasil belajar menulis pengumuman siklus I diperoleh setelah dilaksanakan 

pembelajaran menulis pengumuman pada siklus I. Siswa yang mengikuti tes pada 
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siklus I berjumlah 47 siswa. Hasil belajar menulis pengumuman pada siklus I 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 12. Rekapitulasi hasil belajar menulis 

pengumuman siklus I dapat dibaca pada tabel 4.2.  

 
Tabel 4.2. Rekapitulasi   Hasil  Belajar   Menulis  Pengumuman  Siswa  Kelas  IV  
               Siklus I 

  

 Berdasarkan tabel 4.2, sudah ada 3 (6,38 %)  siswa  yang  masuk dalam  

kategori baik sekali. Siswa yang masuk kategori baik sebanyak 8 (17,02 %) siswa, 

dan 22 (46,81 %) siswa masuk dalam kategori cukup. Sebanyak 47 siswa yang 

mengikuti tes pada siklus I masih ada 10 (21,28 %) siswa masuk kategori kurang 

dan, 4 (8,51 %) siswa masuk kategori kurang sekali. Rata-rata hasil belajar siswa  

siklus I sebesar 72,38. Hasil analisis Siklus I dapat disimpulkan sebanyak 33 

(70,21 %) siswa dinyatakan tuntas dan sebanyak 14 (29,79 %) siswa yang belum 

tuntas karena hasil belajar belum memenuhi KKM, sehingga perlu dilakukan 

siklus 2 untuk memperbaiki hasil belajar. 

 

4.1.2.2 Hasil Observasi Siklus I 

 Pengambilan data melalui observasi bertujuan untuk mengetahui perilaku 

siswa selama proses pembelajaran menulis pengumuman dengan menggunakan 

No Kategori Nilai Jumlah 
Siswa 

Persentase 
(0 %) 

Jumlah 
Nilai 

1 Baik sekali 91-100 3 6,38 274 
2 Baik 81-90 8 17,02 673 
3 Cukup 70-80 22 46,81 1.638 
4 Kurang 51-69 10 21,28 618 
5 Kurang sekali < 51 4 8,51 199 

Jumlah  47 100 3.402 
Rata-rata    72,38 
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media cetak. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan kepada siswa kelas IV yang berjumlah 47 siswa. Ada 6 

Aspek yang diamati yaitu: (1) perhatian siswa saat mendengarkan materi yang 

disampaiakan guru, (2) keaktifan siswa bertanya dan menjawab pertanyaan, (3) 

kerja sama siswa saat bekerja kelompok, (4) keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja, (5) ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas, 

dan (6) keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

 Rata-rata observasi siswa kelas IV selama mengikuti pembelajaran menulis 

pengumuman pada siklus I sebesar  2,7 dari 6 aspek yang diamati. Keaktifan 

klasikal siswa kelas IV pada siklus I hanya 53,19 % sedangkan target yang akan 

dicapai minimal 70 %. Rata-rata observasi perilaku siswa selama pembelajaran 

yang hanya 2,7 dan keaktifan klasikal kurang dari 70 % masih dirasa belum begitu 

bagus. Peneliti dan observer menyimpulkan masih banyak perilaku-perilaku siswa 

yang harus diperbaiki. Peneliti harus terus memberikan motivasi-motivasi 

terhadap siswa supaya dalam pertemuan berikutnya siswa bisa memperbaiki 

perilakunya. Diharapkan dengan perilaku siswa yang semakin baik, nilai rata-rata 

observasi perilaku siswa dapat meningkat. Observasi perilaku siswa dan rata-rata 

observasi perilaku siswa pada siklus I selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 

14. 

 Berdasarkan hasil observasi siklus, perilaku siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung tercatat sebanyak 47 siswa dengan serius 

memperhatikan penjelasan guru. Saat guru memberikan kesempatan bertanya dan 

merespon pertanyaan yang diberikan guru tercatat ada 20 siswa yang berusaha 
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menjawab pertanyaan guru dan bertanya. Siswa yang lain hanya diam atau bahkan 

ada yang bercerita sendiri. 

 Saat pemberian tugas kelompok sebanyak 34 siswa dari 9 kelompok yang 

terlihat berusaha menyelesaikan tugas secara kelompok. Setelah tugas kelompok 

selesai dikerjakan, guru memberi kesempatan siswa untuk membacakan hasil 

kerjanya di depan siswa. Siswa yang berusaha maju di depan kelas hanya 23 dari 

kesempatan yang diberikan guru sedangkan yang lain belum berani. 

 Saat menyelesaikan tugas individu hanya 23 siswa yang terlihat tekun 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Sedangkan siswa yang lain ada yang 

berbicara dengan teman sebangkunya atau jalan-jalan untuk melihat pekerjaan 

temannya.  

 Keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 33 siswa 

sedangkan 14 siswa masih belum bisa berkosentrasi. Siswa pada pertengahan 

pembelajaran sudah tidak fokus pada pelajaran. Ada yang berbicara dengan teman 

sebangku ada juga yang bermain-main sendiri. 

 

4.1.2.3 Hasil Performansi Guru Siklus I 

 Performansi   guru   dalam   penelitian ini  dinilai  dengan  menggunakan 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 1), dan Alat Penilaian Kemampuan 

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Hasil penilaian kemampuan 

guru dalam merancang RPP  siklus I dapat dibaca selengkapnya pada lampiran 15, 

dan rekapitulasi hasil penilaian performansi guru dalam merancang RPP dapat 

dibaca pada tabel 4.3.  
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Tabel 4.3.Rekapitulasi   Penilaian  Kemampuan  Guru  dalam  Merancang  RPP 
Siklus I  

 

 
     

 Berdasarkan tabel 4.3,  Rata-rata  kemampuan  guru  dalam  merancang  

rencana pelaksanaan pembelajaran menulis pengumuman pada  siklus  I sebesar 

2,8. Nilai performansi guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sebesar 70 dan kriteria nilai performansi guru dalam merancang RPP 

adalah BC (cukup baik). Rata-rata tersebut dianggap masih rendah dan belum 

memenuhi indikator keberhasilan sehingga perlu ditingkatkan pada siklus II.  

 Rata-rata kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 2,6 dari 

7 aspek yang terdapat dalam lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 2). 

Nilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 65 dan berkriteria 

C (cukup). Melihat indikator keberhasilan yang dicapai hanya 65 masih dirasa 

kurang oleh peneliti sehingga peneliti perlu mengadakan perbaikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. Diharapkan untuk pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil 

Penilaian Kemampuan Guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I dapat 

No Indikator Skor 
Perolehan Nilai Akhir 

1 Merumuskan kompetensi dasar /indikator 3  
 

   2,8 
          x 100 
     4 
 
  = 70 

2 
Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran dan sumber 
pembelajaran 

3 

3 Merencanakan skenario kegiatan  
pembelajaran 2,8 

4 Merancang pengelolaan kelas 2,5 

5 Merencanakan prosedur, jenis,  dan  
menyiapkan alat penilaian 3 

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 2,5 
Jumlah 16,8 

Rata-rata 2,8 
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dibaca pada tabel 4.4 dan hasil Penilaian Kemampuan Guru siklus I selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 17 dan 18. 

 
Tabel 4.4.Hasil  Penilaian  Kemampuan  Guru  dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 

 

 Hasil penilaian performansi guru merancang RPP siklus I sebesar 70 dan 

berkriteria BC. Nilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran sebesar 

65 dan berkriteria C. Hasil akhir performansi pada siklus I sebesar 66,25 dan 

berkriteria BC. Indikator keberhasilan performansi guru pada penelitian ini 

sebesar minimal 71 dan berkategori B. 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

 Peneliti  dan  observer  melakukan  refleksi  tentang  keseluruhan  proses 

pembelajaran menulis pengumuman siklus I. Peneliti dan observer menyimpulkan 

No Indikator 
Skor Perolehan 
pada Pertemuan 

Nilai Akhir 

I II  
 
2,6 
      x 100 
 4 
 
= 65 

1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 2 2,5 
2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 2,7 2,7 
3 Mengelola interaksi kelas 2,4 2,8 

4 
Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 
mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar 

2,6 2,8 

5 
Mendemonstrasikan kemampuan khusus 
dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa 
Indonesia 

2,2 2,4 

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 

2,5 3 

7 Kesan umum kinerja guru/calon guru 2,5 2,8 
Jumlah 16,9 19 

Rata-rata 2,4 2,7 



60 
 

 

dan merinci dampak serta hasil tentang penggunaan media cetak pada 

pembelajaran menulis pengumuman. Kesimpulannya yaitu terdapat banyak 

kekurangan pada pembelajaran menulis pengumuman melalui penggunaan media 

cetak. Kekurangan dapat dilihat dari hasil belajar menulis pengumuman, aktivitas 

siswa dan performansi guru pada siklus I yang masih rendah. 

 Berdasarkan hasil belajar menulis pengumuman siklus I menunjukkan 

bahwa masih ada 14 siswa (29,79 %) dinyatakan belum tuntas, karena hasil 

belajar menulis pengumuman belum mencapai KKM yaitu 70. Rata-rata hasil 

belajar menulis pengumuman siklus I sebesar 72,38.  Rata-rata hasil belajar 

menulis pengumuman sudah mencapai target yang ingin dicapai yaitu 70, akan 

tetapi ketuntasan klasikal masih belum mencapai target yang ingin dicapai yaitu 

ketuntasan klasikal sebesar 75 %. Rata-rata hasil observasi siswa kelas IV selama 

mengikuti pembelajaran sebesar 2,7. Keaktifan klasikal aktivitas siswa kelas IV 

pada siklus I sebesar 53,19 % sedangkan target yang akan dicapai minimal 70 % 

dari semua siswa kelas IV. Peneliti menyimpulkan keaktifan klasikal pada siklus I 

belum berhasil.  

Hasil penilaian performansi guru dalam merancang RPP sebesar 2,8. Nilai 

performansi guru pada PKG 1 sebesar 70 dan berkategori BC. Rata-rata penilaian 

performansi guru pada pelaksanaan pembelajaran siklus I sebesar 2,6. Nilai 

performansi guru pada pelaksanaan pembelajaran sebesar 65 dan berkategori C. 

Nilai akhir performansi guru pada siklus I sebesar 66,25. Kriteria performansi 

guru pada siklus I berkategori BC sedangkan target yang akan dicapai minimal 

berkategori B. Peneliti menyimpulkan Hasil performansi pada siklus I belum 

berhasil. 
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Respon siswa pada saat pembelajaran berlangsung masih kurang, siswa 

kurang inisiatif bertanya atau menjawab pertanyaan. Waktu pembelajaran kurang 

sistematis, terkesan guru tergesa-gesa saat pembelajaran berlangsung. Siswa 

sebagian besar belum bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru 

sehingga menyebabkan hasil belajar siswa dalam menulis pengumuman 

menggunakan media cetak masih rendah. 

 

4.1.2.5 Revisi Siklus I 

 Berdasarkan hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru dapat 

diketahui bahwa pembelajaran menulis pengumuman menggunakan media cetak 

belum berhasil. Hasil belajar yang diperoleh belum mencapai kriteria yang 

ditentukan yaitu persentase ketuntasan klasikal sebesar 75 %. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan untuk mencapai indikator keberhasilan hasil belajar yaitu: (1) guru 

akan melakukan pendekatan secara individual terhadap siswa yang memperoleh 

hasil belajar di bawah KKM, (2)  guru mencari beberapa contoh pengumuman 

yang ada di media cetak, (3) guru dalam menyampaikan materi harus lebih jelas 

sehingga siswa memahami penjelasan yang disampaikan guru. 

 Aktivitas belajar siswa perlu ditingkatkan agar persentase klasikal aktivitas 

siswa sebesar 70 %. Siklus I keaktifan klasikal kelas IV SD Negeri 01 

Peguyangan dalam menulis pengumuman masih rendah sehingga perlu 

ditingkatkan. Hal-hal yang perlu diperhtikan untuk meningkatkan aktivitas hasil 

belajar yaitu: (1) guru harus bisa mengendalikan kondisi kelas, (2) guru harus bisa 

memberikan motivasi siswa sehingga siswa berani untuk bertanya, menjawab 

pertanyaan dan memberikan pendapat, (3) pada kegiatan kerja kelompok guru 
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sering memberikan bimbingan kepada siswa tentang tata cara mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 Hasil performansi guru dalam pembelajaran  menulis pengumuman perlu 

ditingkatkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya: (1) guru meningkatkan 

pengetahuan tentang materi pengumuman, (2) guru diharapkan dapat memberikan 

motivasi siswa agar mau aktif dalam mengikuti pembelajaran, (3) guru dapat 

mengendalikan kondisi kelas.  

 

4.1.3 Deskripsi Data Siklus II 

 Siklus II dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 17 Mei 2012. 

Penelitian yang dilakukan pada siklus II meliputi pengambilan data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil belajar menulis pengumuman siklus 

II. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil observasi siswa dan 

performansi guru dalam merancang RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Deskripsi 

data siklus II pada penelitian ini meliputi: (1) hasil belajar menulis pengumuman 

siswa kelas IV siklus II,  (2) observasi, (3) performansi guru, (4) refleksi dan (5) 

revisi. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

4.1.3.1 Hasil Belajar Menulis Pengumuman Siswa Kelas IV Siklus II 

 Hasil belajar siklus II, merupakan hasil belajar yang diperoleh setelah 

dilaksanakan pembelajaran menulis pengumuman pada siklus II. Siswa yang 

mengikuti tes pada siklus II berjumlah 47. Hasil belajar menulis pengumuman 

siklus II selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 20 dan rekapitulasi hasil 

belajar menulis pengumuman siklus II dapat dibaca pada tabel 4.5 
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Tabel 4.5. Rekapitulasi Hasil Belajar Menulis Pengumuman Kelas IV Siklus II                                   

  

 Berdasarkan tabel 4.5 sudah ada 9 (19,15 %) siswa yang masuk dalam 

kategori baik sekali. Siswa yang masuk dalam kategori baik sebanyak 14 (29,79 

%) siswa dari 47 siswa kelas IV. Sebanyak 18 (38,29 %) siswa masuk dalam 

kategori cukup, sebanyak 6 (12,77 %) siswa masuk kategori kurang. Rata-rata 

hasil belajar menulis pengumuman pada siklus II sebesar 80,13. Hasil analisis 

siklus II dapat disimpulkan bahwa hanya 6 (12,77 %) siswa dinyatakan belum 

tuntas karena hasil belajar masih di bawah KKM, sedangkan 41 (87,23 %) siswa 

dinyatakan tuntas. Ketuntasan klasikal pada siklus II sebesar 87,23 %. 

 

4.1.3.2. Hasil Observasi Siklus II 

 Pengambilan data melalui observasi bertujuan untuk mengetahui perilaku 

siswa selama proses pembelajaran menulis pengumuman dengan menggunakan 

media cetak. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan kepada siswa kelas IV yang berjumlah 47 siswa. Ada 6 

Aspek yang diamati yaitu: (1) perhatian siswa saat mendengarkan materi yang 

disampaiakan guru, (2) keaktifan siswa bertanya dan menjawab pertanyaan, (3) 

No Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) Jumlah Nilai 
1 Baik sekali 91-100 9 19,15 830 
2 Baik 81-90 14 29,79 1.202 
3 Cukup 70-80 18 38,39 1.375 
4 Kurang 51-69 6 12,77 359 
5 Kurang sekali < 51 - - - 

Jumlah  47 100 3.766 
Rata-rata    80,13 
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kerja sama siswa saat bekerja kelompok, (4) keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja, (5) ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas, 

dan (6) keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran.Hasil observasi perilaku 

siswa saat mengikuti pembelajaran pada siklus II selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 22. 

 Rata-rata observasi perilaku siswa kelas IV selama pelaksanaan siklus II 

sebesar 3,4,  dan keaktifan klasikal sebesar 76,60 %. Jumlah siswa yang tidak 

tuntas sebesar 23,40 %. Keaktifan klasikal yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

minimal sebesar 70 % dari 47 siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan yang 

mengikuti pembelajaran menulis pengumuman. Keaktifan klasikal siklus II pada 

pembelajaran menulis pengumuman sudah memenuhi target yang ingin dicapai.  

 Perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung tercatat sebanyak 

47 siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru. Saat guru memberikan 

kesempatan bertanya dan merespon pertanyaan yang diberikan guru tercatat ada 

32 siswa yang berusaha menjawab pertanyaan guru dan bertanya. Sementara 

siswa yang lain hanya diam hanya sedikit siswa yang berbicara sendiri. 

 Saat pemberian tugas kelompok sebanyak 35 siswa atau 9 kelompok saja 

yang terlihat berusaha menyelesaikan tugas secara kelompok. Setelah tugas 

kelompok selesai dikerjakan, guru memberi kesempatan siswa untuk membacakan 

hasil kerjanya di depan siswa. Sebanyak 31 siswa yang berusaha untuk maju di 

depan kelas dari kesempatan yang guru berikan sedangkan yang lain belum 

berani. 

 Sebanyak 30 siswa yang terlihat tekun menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru dalam menyelesaikan tugas individu, sedangkan lainnya masih kurang 
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berkonsentrasi. Tingkat keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran dari awal 

sampai akhir pembelajaran ada 40 siswa. Hanya 7 siswa saja yang masih belum 

bisa berkonsentrasi. Berdasarkan hasil observasi siklus II peneliti dan observer 

menyimpulkan bahwa aktifitas siswa selama mengikuti pembelajaran dinyatakan 

berhasil karena sudah memenuhi target yang ingin dicapai. 

 

4.1.3.3 Hasil Performansi Guru Siklus II 

 Performansi  guru  pada siklus II  dinilai   dengan   menggunakan   Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat Penilaian Kemampuan Guru yang 

digunakan ada dua yaitu Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (APKG 1) dan Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Hasil penilaian performansi guru dalam 

penyusunan RPP siklus II dapat dibaca pada lampiran 23, dan rekapitulasi 

performansi guru dalam penyusunan RPP dapat dibaca pada tabel 4.6.  

 
Tabel 4.6. Rekapitulasi   Penilaian  Kemampuan   Guru   dalam  Penyusunan RPP   

Siklus  II 

 

No Indikator 
Skor 

Perolehan 
Nilai 

1 Merumuskan kompetensi dasar /indicator 3,5   3,3 
           x 100  
    4 
 
= 82,5 

2 
Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 
media pembelajaran dan sumber pembelajaran 3,3 

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 3,2 
4 Merancang pengelolaan kelas 3 

5 Merencanakan   prosedur,  jenis,  dan  menyiapkan  
alat penilaian 

3,5 

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 
Jumlah 20  

Rata-rata 3,3  
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 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukan kemampuan guru dalam merancang 

pembelajaran rata-rata sebesar 3.3. Nilai performansi guru dalam merancang RPP 

sebesar 82,5 dan berkategori AB (baik sekali). Melihat penilaian kemampuan guru 

dalam merancang rencana pembelajaran  sudah memenuhi indikator yang ingin 

dicapai, maka peneliti dan observer menyimpulkan bahwa kemampuan guru 

dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berhasil. 

 Rata-rata kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 2,9. 

Melihat indikator keberhasilan yang dicapai, maka peneliti dan kolabolator 

menyimpulkan bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil, karena sudah memenuhi target yang diinginkan. Penilaian 

performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dibaca pada tabel 4.7. 

Hasil PKG II dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II selengkapnya dapat 

dibaca pada lampiran 25 dan 26. 

 
Tabel 4.7. Rekapitulasi Hasil Penilaian   Performansi   Guru   dalam  Pelaksanaan    
  Pembelajaran  Siklus   II 

No Indikator 
Skor Perolehan pada Siklus II 

Nilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 
Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

2,5 3,3 
 
2,9 
       x 100 
  4 
 
= 72,5 

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 2,7 3,2 
3 Mengelola interaksi kelas 2,8 3,2 

4 
Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

2,8 3 

5 
Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus  dalam pembelajaran mata 
pelajaran Bahasa Indonesia 

2,4 3,2 

6 Melaksanakan evaluasi proses dan 
hasil belajar 

3 3 

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru 2,8 3 
Jumlah 19 21,9 

Rata-rata 2,7 3,1 
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 Hasil penilaian performansi guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (APKG 1) menulis pengumuman siklus II sebesar 82,5 dan 

performansi guru dalam merancang RPP berkriteria AB. Nilai performansi guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran menulis pengumuman pada siklus II sebesar 

72,5 dan performansi guru dalam pelaksanaan pembelelajaran berkriteria B. Hasil 

akhir performansi pada siklus II sebesar 75 dan berkriteria B. Indikator 

keberhasilan performansi guru pada penelitian ini sebesar minimal 71 dan 

berkategori B. 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

 Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya materi menulis pengumuman 

menggunakan media cetak secara garis besar sudah mengalami peningkatan. 

Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil rata-rata tes akhir yang diperoleh siswa 

yaitu 80,13. Pemahaman siswa terhadap materi sudah cukup baik dari siklus 

sebelumnya. Siswa sudah dapat fokus saat pembelajaran berlangsung, tidak ada 

lagi siswa yang mengobrol dan menganggu temannya. Keaktifan siswa juga 

meningkat ditunjukkan dengan keberanian siswa bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh teman lain pada saat diskusi berlangsung. 

Perhatian siswa sangat baik terlihat dari penjelasan yang didengarkan dengan baik 

tanpa mengobrol. Peneliti dan observer menyimpulkan bahwa hasil penelitian 

sudah berhasil. Hasil rata-rata observasi siswa sebesar 3,4 dan keaktifan klasikal 

siswa kelas IV sebesar 3,4. Keaktifan klasikal pada siklus II sebesar 76,60 %, 

hanya 23,60 % yang belum tuntas. Hasil Penilaian kemampuan guru dalam 
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merancang RPP sebesar 3,3 dan rata-rata penilaian performansi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran sebesar 2,9. Nilai akhir performansi guru pada siklus II 

sebesar 75. Kategori performansi pada siklus II adalah B (baik).  

 

4.1.3.5 Revisi Siklus II 

 Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II terlihat peningkatan pada hasil 

belajar menulis pengumuman, aktivitas siswa, dan performansi guru. Hasil 

belajar, aktivitas siswa dan performansi guru sudah mencapai indikator 

keberhasilan penelitian sehingga penelitian tidak dilanjutkan pada siklus 

berikutnya cukup dilaksanakan sampai siklus 2. Peneliti dan observer 

menyimpulkan bahwa, penelitian peningkatan menulis pengumuman pada siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang dapat dikatakan berhasil karena 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian diperoleh setelah peneliti melakukan penelitian. Penelitian 

dilaksanaka sebanyak dua siklus, siklus I dan siklus II. Hasil penelitian diperoleh 

dari pelaksanaan siklus I dan siklus II yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil 

penelitian peningkatan hasil belajar menulis pengumuman melalui media cetak 

pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang meliputi: (1) hasil 

belajar menulis pengumuman siswa kelas IV, (2) ketuntasan klasikal siswa kelas 

IV, (3) hasil observasi, dan (4) performansi guru. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut. 
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4.2.1 Hasil Belajar Menulis Pengumuman Siswa Kelas IV 

 Hasil belajar menulis pengumuman siswa kelas IV setelah dilakukan 

penelitian telah mengalami peningkatan. Rata-rata hasil belajar pada pembelajaran 

menulis pengumuman setelah diadakan penelitian pada siklus I mengalami 

peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari nilai rata-rata prasiklus yang 

tadinya hanya mencapai nilai 64,68, setelah diadakan tindakan penelitian pada 

siklus I rata-rata hasil belajar naik menjadi 72,38. Rata-rata hasil belajar menulis 

pengumuman setelah diadakan siklus I mengalami peningkatan sebesar 7,7. Nilai 

rata-rata kelas pada siklus I sudah berada di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) SD Negeri 01 Peguyangan pada aspek menulis yaitu diatas 70. Rata-rata 

hasil belajar siklus I sudah diatas KKM, akan tetapi siwa yang tuntas belajar 

masih belum bisa memenuhi kriteria ketuntasan klasikal yaitu 75 %. Rata-rata 

hasil belajar pada siklus I tersebut masih dianggap peneliti belum maksimal dan 

penelitian perlu dilanjutkan pada siklus II. 

 Rata-rata kelas hasil siklus II sebesar 80,13. Rata-rata kelas setelah 

dilakukan penelitian tindakan kelas telah mengalami peningkatan. Peningkatan ini 

dapat dilihat pada nilai rata-rata siklus I yang tadinya hanya mencapai nilai 72,38, 

setelah diadakan tindakan pada siklus II rata-rata kelas naik menjadi 80,13. 

Pembelajaran menulis pengumuman setelah diadakan siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 7,8. Nilai rata-rata kelas pada siklus II sudah berada di atas 

KKM SD Negeri 01 Peguyangan pada aspek menulis yaitu diatas 70 sehingga 

penelitian dapat dikatakan berhasil. Hasil belajar Prasiklus, siklus I, dan Siklus II 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28. Rekapitulasi hasil belajaran siswa 

dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Rekapitulasi Hasil Belajar Menulis Pengumuman Siswa Kelas IV 

 

4.2.2 Ketuntasan Klasikal Siswa Kelas IV 

 Berdasarkan hasil penelitian peningkatan hasil belajar menulis pengumuman 

pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Pemalang yang telah dilakukan, 

ketuntasan klasikal pada  siklus I sebesar 70,21 %. Sebanyak  47 siswa kelas IV 

yang mengikuti tes formatif siklus I 33 (70,21 %) siswa dinyatakan tuntas belajar. 

Sebanyak 14 (29,79 % ) siswa dinyatakan belum tuntas belajar karena hasil 

belajar menulis pengumuman belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Hasil belajar menulis pengumuman 14 (29,79 %) siswa masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan SD Negeri 01 Peguyangan 

yaitu sebesar 70. Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I mengalami 

peningkatan dibandingkan ketuntasan pada prasiklus. Ketuntasan klasikal siswa 

kels IV pada tes prasiklus sebesar 46,81 %. Peningkatan persentase ketuntasan 

klasikal siswa kelas IV pada siklus I sebesar 23,40 %. 

 Ketuntasan klasikal pada pembelajaran menulis pengumuman siklus II 

mengalami peningkatan dibandingkan dari pembelajaran menulis pengumuman 

siklus I. Ketuntasan klasikal pada siklus II sebesar 87,23 %, sedangkan 12,77 % 

dinyatakan belum tuntas. Peningkatan ketuntasan pada pembelajaran menulis 

pengumuman siklus II sebesar 17,02 %. Siswa yang tuntas pada pembelajaran 

menulis pengumuman siklus II sebanyak 41 (87,23 %) siswa dari 47 siswa yang 

No Hasil Belajar Menulis Pengumuman Rata-rata Keterangan 
1 Prasiklus 64,68 - 
2 Siklus I 72,38 Ada Peningkatan 
3 Siklus II 80,13 Ada Peningkatan 
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mengikuti tes formatif siklus II, sedangkan 6 (12,77 %) siswa dinyatakan belum 

tuntas karena nilai hasil belajar belum memenuhi KKM yang telah ditentukan 

yaitu sebesar 70. Daftar ketuntasan klasikal siswa kelas IV selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 32. Rekapitulasi ketuntasan klasikal kelas IV dapat dilihat 

pada tabel 4.9. 

 
Tabel 4.9. Rekapitulasi Ketuntasan Klasikal Siswa Kelas IV 

 

4.2.3 Hasil Observasi 

 Hasil observasi   atau   pengamatan    dalam    penelitian  ini  mengalami 

peningkatan. Siklus I rata-rata nilai aktivitas siswa pada pembelajaran menulis 

pengumuman sebesar 2,7 kemudian pada siklus II menjadi 3,4. Peningkatan 

aktivitas siswa sebesar 0,7.  Keaktifan klasikal pada siklus I sebesar 53,19 % dan 

pada siklus II meningkat menjadi 76,60 %. Peningkatan keaktifan klasikal pada 

penelitian ini sebesar 23,41 %. Rata-rata kategori siswa kelas IV pada pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I memperoleh cukup aktif dan pada siklus II menjadi 

aktif. Hasil aktivitas siswa kelas IV dalam pembelajaran menulis pengumuman 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 29. Rekapitulasi hasil aktivitas siswa 

kelas IV dapat dilihat pada tabel 4.10. 

 
 
 

No. 
Ketuntasan 

Klasikal 
Tuntas (0 %) 

Tidak Tuntas 
(0 %) 

Keterangan 

1 Prasiklus 46,81 53,19  
2 Siklus I 71,21 29,79 Ada Peningkatan 
3 Siklus II 87,24 12,76 Ada Peningkatan 
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Tabel 4.10. Rekapitulasi Aktivitas Siswa Kelas  IV dalam  Pembelajaran  Menulis    
                 Pengumuman 

 

  
4.2.4 Hasil Penilaian Performansi Guru 

 Penerapan pembelajaran menulis pengumuman menggunakan media cetak 

di SD Negeri 01 Peguyangan dapat meningkatkan performansi guru dalam 

mengajar. Terbukti hasil  performansi  guru  dalam  penelitian  ini  mengalami  

peningkatan. Hasil penilaian kemampuan guru dalam menyusun RPP (PKG 1) 

pada siklus I sebesar 2,8 dan hasil PKG 1 pada siklus II meningkat menjadi 3,3. 

Hasil penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran (PKG 2)  juga 

mengalami peningkatan. Hasil PKG 2 pada siklus I sebesar 2,6 kemudian pada 

siklus II meningkat menjadi 2,9. Nilai akhir performansi guru pada siklus I 

sebesar 66,25 dan berkategori BC (cukup baik). Siklus II meningkat menjadi 75 

dan berkategori B (baik). Rekapitulasi performansi guru dalam mengajar dapat 

dilihat pada tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11. Rekapitulasi  Hasil  Penilaian   Kemampuan   Guru   dalam  Mengajar  
                 Siklus  I dan Siklus II 

 

 

No. Ketuntasan 
Klasikal Tuntas (0 %) Tidak Tuntas (0 

%) 

Rata-rata 
Aktivitas 

Siswa 
Keterangan 

1 Siklus I 53,19 46,81 2,7  
2 Siklus II 76,60 23,40 3,4  

No. Kategori 
PKG 

Ket. 
I II 

1 SIKLUS I 2,8 2,5 Ada Peningkatan 
2 SIKLUS II 3,3 2,9 Ada Peningkatan 
3 Nilai rata-rata PKG 1 dan 2 3,1 2,7 Ada Peningkatan 



73 
 

 

4.3 Pembahasan 

 Pembahasan penelitian ini berisi tentang argumentasi-argumentasi atau 

tanggapan peneliti tentang hasil penelitian yang ditemukan dan dihubungkan 

dengan teori. Penelitian peningkatan hasil belajar menulis pengumuman pada 

siswa kelas IV sd Negeri 01 Peguyangan Pemalang dilaksanakan selam dua 

siklus. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dalam melakukan 

penelitian menulis pengumuman menggunakan media cetak, peneliti pada subbab 

ini akan akan menjelaskan: (1) Pemaknaan temuan penelitian, dan (2) Impiklasi 

hasil penelitian. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut.    

 

4.3.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Makna temuan penelitian ini adalah tercapainya tujuan penelitian yang ingin 

dicapai peneliti. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar menulis 

pengumuman siswa kelas IV, aktivitas siswa dan performansi guru. Peningkatan 

hasil belajar menulis pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Peguyangan dapat ditingkatkan melalui media cetak. Peningkatan rata-rata hasil 

belajar menulis pengumuman dalam penelitian ini sebesar 15,45. Keaktifan 

klasikal aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan 

sebesar 23,41 %. Nilai akhir performansi guru dalam mengajar mengalami 

peningkatan sebesar 8,75. 

 Hasil penelitian pada siklus I diketahui bahwa siswa kelas IV SD Negeri 01 

Peguyangan dalam menulis pengumuman masih mengalami kesulitan. Umumnya, 

pada siklus I siswa masih kesulitan dalam menggunakan struktur tata bahasa dan 
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tanda baca. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan media cetak 

dalam menulis pengumuman. Pembelajaran menulis pengumuman menggunakan 

media cetak dapat digambarkan sebagai berikut: (1) siswa merasa tertarik 

mengikuti pembelajaran saat guru menggunakan media  cetak dalam pembelajaran 

menulis pengumuman, (2) siswa mencari pengumuman di dalam media cetak 

sehingga siswa merasa termotivasi untuk memahami materi menulis 

pengumuman, (3) siswa menggunakan media cetak untuk menambah pengetahuan 

materi tentang menulis pengumuman, (4) siswa merasa senang mengikuti 

pembelajaran menulis pengumuman menggunakan media cetak.   Hasil 

belajar menulis pengumuman dalam 2 siklus menggunakan media cetak 

mengalami peningkatan. Siklus I, ketuntasan klasikal baru menunjukan 70,21 %  

dari yang ditetapkan yaitu 75 %. Baru 33 (70,21 %) siswa yang tuntas dari 47 

siswa, sedangkan 14 (29,79 %) siswa dinyatakan belum tuntas. Siklus II 

ketuntasan klasikal menjadi 87,23 %, hanya 6 siswa (12,77 %) yang tidak tuntas 

belajar menulis pengumuman. Sebanyak 41 siswa pada siklus II dinyatakan tuntas 

belajar. Rata-rata hasil pengamatan aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran 

mengalami peningkatan. Rata-rata hasil pengamatan pada siklus I sebesar 2,7 dan 

siklus II meningkat sebesar 3,4. Keaktifan klasikan siswa kelas IV dalam 

mengikuti pembelajaran menulis pengumuman pada siklus I sebesar 53,19 % dan 

pada siklus II meningkat menjadi 76,60 %. Indikator keberhasilan yang ditentukan 

adalah 70 %. Performansi guru tiap siklus meningkat, siklus I rata-rata sebesar 2,7 

dan siklus II meningkat sebesar 3,1. Nilai akhir performansi guru pada siklus I 

sebesar 66,25 dan berkategori BC (cukup baik), siklus II nilai akhir performansi 

guru mengalami peningkatan menjadi 75 dan berkategori B (baik). Indikator 
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keberhasilan untuk performansi guru adalah minimal B. 

 Penelitian peningkatan hasil belajar menulis pengumuman melalui media 

cetak pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan telah dinyatakan berhasil 

karena sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan. 

  

4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Implikasi hasil penelitian merupakan dampak  atau akibat yang ditimbulkan  

dari pelaksanaan penelitian. Akibat atau dampak dari hasil penelitian dapat 

diterima oleh peneliti maupun subyek penelitian. Implikasi hasil penelitian ini 

yaitu penggunaan media cetak sangat mendukung pada pembelajaran menulis 

pengumuman.   

 Bagi siswa, melalui penggunaan media cetak pada pembelajaran menulis 

pengumuman dapat membantu siswa untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran menulis pengumuman. Melalui media cetak, 

siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga siswa aktif 

dalam proses pembelajaran. 

 Bagi guru, penerapan media cetak pada pembelajaran menulis pengumuman 

dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Guru dapat memperoleh 

informasi-informasi yang tidak diperoleh pada buku pendamping materi. Melalui 

penggunaaan media cetak, kreativitas guru dapat meningkat dalam  menggunakan  

media pembelajaran yang beranekaragam.   

 Bagi sekolah, penggunaan media cetak pada pembelajaran menulis 

pengumuman dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 

kualitas akademik SD Negeri 01 Peguyangan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 Bab 5 merupakan bab terakhir dalam pembuatan skripsi. Bab ini terdiri 

dari simpulan dan saran. Simpulan diperoleh dari hasil analisis pada bab 4. 

Menurut Sutama (2010) dalam Astati (2011:37) simpulan merupakan sintesis dari 

berbagai temuan penelitian, bersifat terpadu dan menyeluruh, mengemukakan 

seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran merupakan tindak lanjut dari 

simpulan berupa anjuran atau ajakan baik yang menyangkut segi positif maupun 

negatif. Menurut Wardhani (2008:5.43) saran merupakan pikiran yang diajukan 

oleh peneliti untuk menindak lanjuti hasil penelian. Uraian simpulan dan saran 

dalam penelitian ini selengkapnya sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan hasil belajar menulis 

pengumuman menggunakan media cetak pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Peguyangan Pemalang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Ada peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh pada pembelajaran 

menulis pengumuman dengan menggunakan media cetak. Peningkatan hasil 

belajar dapat dilihat dari persentase ketuntasan klasikal dan rata-rata hasil belajar. 

Siklus I ketuntasan klasikal sebesar 70,21 % dan siklus II ketuntasan klasikal 

sebesar 87,23 %. Hasil rata-rata belajar menulis pengumuman siklus I sebesar 



77 
 

 

72,38 dan siklus II sebesar 80,13. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar 

dan ketuntasan belajar menulis pengumuman mengalami peningkatan, dan 

indikator keberhasilan penelitian melebihi kriteria yang akan dicapai.  

Ada peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis pengumuman 

menggunakan media cetak. Hal ini diketahui dengan hasil observasi yang 

menunjukkan terjadi perubahan aktivitas siswa ke arah yang lebih aktif sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna.  Siswa terlihat aktif bertanya kepada guru, 

menjawab soal yang diberikan guru, kerjasama siswa dalam berdiskusi, serta 

merespon jawaban temannya. Berdasarkan hasil observasi siklus I rata-rata 

aktivitas siswa sebesar 2,7 dan siklus II sebesar 3,4. Hasil akhir penilaian aktivitas 

siswa adalah masuk kriteria aktif. 

Ada peningkatan performansi guru pada pembelajaran menulis 

pengumuman menggunakan media cetak. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

performansi guru tiap siklusnya yang selalu meningkat. Siklus I hasil rata-rata 

performansi guru sebesar 2,7 dan siklus II sebesar 3,1. Kriteria performansi pada 

siklus I sebesar 66,25 dan berkategori BC (cukup baik), pada siklus II meningkat 

menjadi 75 dan berkategori B (baik). 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan  yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut. 

Hendaknya guru terus menggali potensi siswa guna meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis pengumuman. Melalui penggalian 
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potensi ini, diharapkan guru dapat mengetahui kelebihan yang ada pada siswa 

sehingga guru dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa. Salah satu 

cara untuk menggali potensi siswa dapat dilakukan dengan penggunaan media 

pembelajaran yang tepat. 

Guru hendaknya dapat mengembangkan media pembelajaran yang kreatif 

yang dapat meningkatkan keterampilan menulis pengumuman. Media yang 

bervariatif dapat membantu siswa dalam membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam mengikuti  

pembelajaran.  Media yang bervariatif juga dapat menarik perhatian siswa untuk 

berkonsentasi terhadap materi pelajaran yang disampaikan guru.  

 Penelitian   tindakan  kelas   hendaknya  dilakukan  oleh    guru    untuk 

memperbaiki/meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Melalui 

penelitian guru dapat mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

proses belajar mengajar. Penelitian tindakan kelas bisa mengembangkan dan 

meningkatkan performansi guru dalam mengajar serta dapat memberikan inovasi 

baru dalam melakukan pembelajaran di sekolah. 
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Lampiran 1 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SDN 01 PEGUYANGAN TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 

 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Dedi Yusuf L 
2 Lulu Dwiyanti P 
3 Moh. Bambang L 
4 Moh. Wiranto L 
5 Rustani L 
6 Siti Fatimah P 
7 Slamet Adi S L 
8 Surya Maulana L 
9 Warman L 
10 Aditya Ari P L 
11 Agustin Soni G L 
12 Ayu Setyaningsih P 
13 Azah Lena M P 
14 Azis Prianto L 
15 Baihaqi Vio B L 
16 Choerul Anam L 
17 Danu Hartawan L 
18 Deni Aprilyanto L 
19 Deni Triadi S L 
20 Dewi Kartika R P 
21 Dian Wigianti P 
22 Eli Rahmawati P 
23 Faza Fauzan L 
24 Fia Emah L P 
25 Hermawan M L 
26 Ilham Wiguna L 
27 Inas Saputra L 
28 Khanifah A P 
29 Lisa Anasari P 
30 M. Khoulul R L 
31 Puput Anggun P 
32 Ria Harmonis P 
33 Ridho Nur F L 
34 Rizki Irmanda L 
35 Roy Hanafi L 
36 Rosyada Amalia P 
37 Saeful Anwar L 
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Keterangan 
L : 27 
P : 20 
 
 

Kepala Sekolah  
SDN 01 Peguyangan 

 
 
 
 

Sri Widiyanti, S.Pd.SD. 
NIP 19681012 199208 2 001 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 Shela Fediani P 
39 Septi Ade R L 
40 Siti Kholipah P 
41 Siti Maesaroh P 
42 Sulistyowati R P 
43 Tegar Iman F L 
44 Titi Ayu  W P 
45 Tri Susanti P 
46 Wahyu Abdul L 
47 Wigia Febriani P 
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Lampiran 2 

DAFTAR HADIR SISWA 

 
No Nama Siswa 

Siklus I Siklus II 
Pert. I Pert. 2 Pert. 1 Pert. 2 

1 Dedi Yusuf Hadir Hadir Hadir Hadir 
2 Lulu Dwiyanti Hadir Hadir Hadir Hadir 
3 Moh. Bambang Hadir Hadir Hadir Hadir 
4 Moh. Wiranto Hadir Hadir Hadir Hadir 
5 Rustani Hadir Hadir Hadir Hadir 
6 Siti Fatimah Hadir Hadir Hadir Hadir 
7 Slamet Adi S Hadir Hadir Hadir Hadir 
8 Surya Maulana Hadir Hadir Hadir Hadir 
9 Warman Hadir Hadir Hadir Hadir 
10 Aditya Ari P Hadir Hadir Hadir Hadir 
11 Agustin Soni G Hadir Hadir Hadir Hadir 
12 Ayu Setyaningsih Hadir Hadir Hadir Hadir 
13 Azah Lena M Hadir Hadir Hadir Hadir 
14 Azis Prianto Hadir Hadir Hadir Hadir 
15 Baihaqi Vio B Hadir Hadir Hadir Hadir 
16 Choerul Anam Hadir Hadir Hadir Hadir 
17 Danu Hartawan Hadir Hadir Hadir Hadir 
18 Deni Aprilyanto Hadir Hadir Hadir Hadir 
19 Deni Triadi S Hadir Hadir Hadir Hadir 
20 Dewi Kartika R Hadir Hadir Hadir Hadir 
21 Dian Wigianti Hadir Hadir Hadir Hadir 
22 Eli Rahmawati Hadir Hadir Hadir Hadir 
23 Faza Fauzan Hadir Hadir Hadir Hadir 
24 Fia Emah L Hadir Hadir Hadir Hadir 
25 Hermawan M Hadir Hadir Hadir Hadir 
26 Ilham Wiguna Hadir Hadir Hadir Hadir 
27 Inas Saputra Hadir Hadir Hadir Hadir 
28 Khanifah A Hadir Hadir Hadir Hadir 
29 Lisa Anasari Hadir Hadir Hadir Hadir 
30 M. Khoulul R Hadir Hadir Hadir Hadir 
31 Puput Anggun Hadir Hadir Hadir Hadir 
32 Ria Harmonis Hadir Hadir Hadir Hadir 
33 Ridho Nur F Hadir Hadir Hadir Hadir 
34 Rizki Irmanda Hadir Hadir Hadir Hadir 
35 Roy Hanafi Hadir Hadir Hadir Hadir 
36 Rosyada Amalia Hadir Hadir Hadir Hadir 
37 Saeful Anwar Hadir Hadir Hadir Hadir 
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Peneliti 
 
 
 

Abdul Rois Nawawi 
NIM 1402408229 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

38 Shela Fediani Hadir Hadir Hadir Hadir 
39 Septi Ade R Hadir Hadir Hadir Hadir 
40 Siti Kholipah Hadir Hadir Hadir Hadir 
41 Siti Maesaroh Hadir Hadir Hadir Hadir 
42 Sulistyowati R Hadir Hadir Hadir Hadir 
43 Tegar Iman F Hadir Hadir Hadir Hadir 
44 Titi Ayu  W Hadir Hadir Hadir Hadir 
45 Tri Susanti Hadir Hadir Hadir Hadir 
46 Wahyu Abdul Hadir Hadir Hadir Hadir 
47 Wigia Febriani Hadir Hadir Hadir Hadir 

Jumlah 47 47 47 47 
Persentase 100 % 100 % 100 % 100 % 



 

Lampiran  3                   
     Silabus Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV SD Negeri 01 Peguyangan Semester 2 

                                                                                                                                                                                                               

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Indikator  Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8.Menulis 

Mengungkapkan 
pikiran,perasaan
, dan informasi 
secara tertulis 
dalam bentuk 
pantun anak 

8.2  Menulis 
pengumuman     
dengan bahasa 
yang baik dan 
benar serta   
memperhatikan 
penggunaan 
ejaan 

Ejaan 
dan 
tanda 
baca 

• Menyusun naskah 
pengumuman  
dengan penggu‐naan 
ejaan dan tanda baca 
yang sesuai 

• Menulis naskah 
pengumuman sendiri

• Siswa mengiden‐
tifikasi cara menulis 
pengumuman. 

• Siswa membaca 
naskah pengumuman 
yang tersusun acak. 

• Siswa menyusun 
naskah pengumuman 
dengan 
memperhatikan 
penggunaan ejaan 
dan tanda baca yang 
sesuai. 

• Siswa menulis naskah 
pengumu‐man 
sendiri dengan 
bahasa yang baik dan 
memperhatikan 
penggunaan ejaan 
yang sesuai. 

Teknik 
nontes: 
perbuatan 

Bentuk: 
produk 

 

Instrumen: 
daftar tugas 
dan lembar 
penilaian 
produk. 

buatlah naskah 
pengumu‐man 
sendiri dengan 
bahasa yang baik 
dan memperhatikan 
peng‐gunaan ejaan 
yang sesuai ! 

 

8 x 35 
menit 

Buku   

  Bahasa 
Indonesia 
membuat
ku cerdas 

*Surat 
kabar 

*Majalah 
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Kepala Sekolah SDN 01 Peguyangan 
 
 
 
 

Sri Widiyanti, S.Pd.SD. 
NIP 19681012 199208 2 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Karakter siswa yang diharapkan :   Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ), Tanggung jawab ( responsibility ) 

Berani ( courage ) dan Ketulusan ( Honesty ) 



 

Lampiran 4 
 
HASIL BELAJAR MENULIS PENGUMUMAN PRASIKLUS SISWA KELAS IV 

SD NEGERI 01 PEGUYANGAN 
 

 

No 

 

       Nama Siswa 

Aspek yang Dinilai 
Nilai Akhir 

1 2 3 4 5 

1 Dedi Yusuf 15 15 15 10 5 60 
2 Lulu Dwiyanti 22 15 10 10 8 65 
3 Moh. Bambang 24 20 10 10 8 72 
4 Moh. Wiranto 15 10 10 5 5 50 
5 Rustani 12 10 8 8 5 73 
6 Siti Fatimah 18 12 10 8 4 52 
7 Slamet Adi S 18 10 12 10 6 56 
8 Surya Maulana 10 10 10 10 7 47 
9 Warman 22 18 14 12 6 70 
10 Aditya Ari P 18 16 14 9 5 62 
11 Agustin Soni G 12 10 10 6 5 43 
12 Ayu Setyaningsih 20 16 15 12 7 70 
13 Azah Lena M 20 20 10 12 7 69 
14 Azis Prianto 18 18 16 10 6 68 
15 Baihaqi Vio B 24 18 15 10 7 74 
16 Choerul Anam 10 10 10 5 5 48 
17 Danu Hartawan 24 20 16 10 7 77 
18 Deni Aprilyanto 22 18 14 12 7 73 
19 Deni Triadi S 18 16 10 10 6 60 
20 Dewi Kartika R 18 20 12 11 7 78 
21 Dian Wigianti 20 16 13 9 7 65 
22 Eli Rahmawati 20 20 14 10 6 70 
23 Faza Fauzan 15 10 10 10 5 50 
24 Fia Emah L 24 20 14 12 6 76 
25 Hermawan M 20 15 10 10 5 60 
26 Ilham Wiguna 22 17 14 12 7 72 
27 Inas Saputra 24 18 12 12 7 73 
28 Khanifah A 16 10 10 8 6 50 
29 Lisa Anasari 22 18 16 13 7 76 
30 M. Khoulul R 22 16 16 10 6 70 
31 Puput Anggun 16 15 15 8 6 62 
32 Ria Harmonis 24 18 16 10 7 75 
33 Ridho Nur F 14 12 10 8 6 50 
34 Rizki Irmanda 15 15 12 8 7 60 
35 Roy Hanafi 24 20 16 10 8 78 
36 Rosyada Amalia 22 20 12 10 6 70 
37 Saeful Anwar 14 12 10 8 6 51 
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Peneliti 
 
 
 

Abdul Rois Nawawi 
NIM 1402408229 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Shela Fediani 20 17 14 12 7 70 
39 Septi Ade R 16 12 8 8 6 50 
40 Siti Kholipah 20 22 16 12 7 77 
41 Siti Maesaroh 18 16 10 8 5 57 
42 Sulistyowati R 20 14 10 10 6 60 
43 Tegar Iman F 22 18 12 12 8 72 
44 Titi Ayu  W 16 10 10 8 5 49 
45 Tri Susanti 18 16 15 9 6 64 
46 Wahyu Abdul 24 20 16 12 8 82 
47 Wigia Febriani 26 20 17 13 8 84 

Jumlah 3040 
Rata-rata 64,68 
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Lampiran 5 

Hasil Jawaban Soal Prasiklus Siswa Kelas IV 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD Negeri 01 Peguyangan 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/semester :  IV (empat) / 2 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Tanggal : Pertemuan I  : 25 April 2012 

  Pertemuan II  : 26 April 2012          

A. Standar  Kompetensi   

 8. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk pantun anak 

B. Kompetensi Dasar  

8.2 Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta   

memperhatikan penggunaan ejaan  

C. Indikator 

1. Menulis pengumuman dengan menggunakan ejaan. yang sesuai. 

2. Menulis pengumuman dengan menggunakan tanda baca yang sesuai. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang pengumuman, siswa dapat menulis 

pengumuman sendiri dengan ejaan yang benar. 
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2. Melalui penjelasan guru tentang penggunaan tanda baca siswa dapat 

menggunakan tanda baca dalam menulis pengumuman.  

E. Materi Ajar 

Menulis Pengumuman 

 Tujuan membuat pengumuman adalah untuk memberitahukan 

informasi/berita kepada orang lain. Pengumuman dapat dibuat secara tertulis, 

kemudian ditempelkan atau dibacakan. Topik atau hal-hal yang ingin 

diumumkan sebaiknya ditentukan terlebih dahulu. Agar sebuah pengumuman  

lebih jelas dan mudah dipahami isinya, maka bahasa yang digunakan harus 

singkat dan padat. 

Membuat Pengumuman 

Langkah-langkah membuat pengumuman sebagai berikut 

a. Susunlah dahulu kalimat pembuka pengumuman.  Gunakan kalimat pasif 

sebagai kalimat pembuka pengumuman ! 

 Contoh:  

 Diberitahukan kepada .... 

 Diumumkan kepada .... 

b. Pada kalimat pembuka, sebutkan untuk siapa pengumuman itu ditujukan. 

c. Kemudian, tulislah isi pengumuman yang terdiri atas hari, tanggal, waktu, 

tempat, dan keperluannya. 

d. Akhiri pengumuman dengan menginformasikan hal-hal yang belum 

tertulis pada isi pengumuman. 

e. Akhiri dengan ucapan terima kasih 
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f. Tulislah nama pembuat pengumuman beserta jawabannya. misalnya 

kepala sekolah, ketua RT, atau ketua panitia. 

g. Bubuhkan nama dan tanda tangan pembuat pengumuman. 

 Dalam menulis pengumuman ada hal-hal yang perlu kamu ketahui. 

Hal-hal tersebut sebagai berikut: 

1. Isi pengumuman berupa ajakan pelaksanaan suatu kegiatan dan 

pemberitahuan tentang suatu hal. 

2. Pengumuman yang berisi pemberitahuan biasanya termuat dalam surat 

kabar atau majalah. 

3. Isi pengumuman sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana. 

4. Pengumuman ditulis dengan tanda baca yang sesuai. 

5. Pengumuman diakhiri dengan ucapan terima kasih. 

 

Ejaan dalam pengumuman 

 Pada saat membuat pengumuman, tanda baca perlu diperhatikan. 

Beberapa ejaan yang digunakan dalam pengumuman sebagai berikut: 

a. Penggunaan huruf kapital 

 Huruf kapital dalam pengumuman diantaranya digunakan sebagai 

berikut: 

 1) Nama sekolah atau instansi yang terdapat dalam kop surat 

pengumuman. 

 2) Alamat sekolah atau instansi pada kop surat pengumuman 

3) Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam kalimat 

pengumuman 
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4) Huruf kapital digunakan untuk menyebutkan nama hari dan bulan. 

5) Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan atau 

pangkat yang diikuti nama orang. 

6) Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur nama 

orang. 

b. Penggunaan tanda titik dua (:), tanda pisah (-), dan tanda koma (,) 

  Dalam pemgumuman, tanda titik dua (:) sering digunakan sesudah 

kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Tanda pisah (-) dalam 

pengumuman dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai 

atau sampai dengan. Tanda koma (,) misalnya digunakan diantara unsur-

unsur dalam suatu perincian. Contoh pemakaian ketiga tanda tersebut sebagai 

berikut: 

hari  : Senin, 

tanggal  : 17 Agustus 2009 

waktu  : pukul 21.00-selesai, 

tempat  : lapangan SD Tunas Bangsa. 

Contoh Pengumuman 1 
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Contoh pengumuman 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Pengumuman 3 
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Contoh Pengumuman 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Mengucapkan salam 

b. Presensi 
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c. Menyiapkan alat pembelajaran 

d. Apersepsi, Guru menunjukan salah satu pengumuman penerimaan 

siswa baru yang ada di surat kabar. 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Menjelaskan  materi tentang menulis pengumuman. 

b) Guru menunjukan sebuah pengumuman dan melakukan tanya jawab 

tentang pengumuman  

2. Kegiatan siswa 

a) Memperhatikan penjelasan guru tentang materi menulis pengumuman. 

b) Memperhatikan contoh yang diberikan oleh guru. 

c) Menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh guru mengenai 

pengumuman. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Membagi siswa menjadi 7 kelompok dengan anggota masing-masing 

kelompok 6-7 siswa 

b) Memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing kelompok 

untuk dikerjakan secara bersama-sama. 

c) Menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa.  

2. Kegiatan siswa 
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a) Menempatkan diri pada masing-masing kelompok yang telah dibagi 

oleh guru. 

b) Mengerjakan tugas kelompok yang dibagikan oleh guru. 

c. Konfirmasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Guru menunjuk masing-masing  kelompok untuk menuliskan hasil 

pekerjaan kelompoknya di papan tulis. 

b) Memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban. 

c) Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang telah diajukan. 

2. Kegiatan siswa 

a) Siswa yang mewakili kelompoknya membacakan hasil pekerjaannya di 

depan kelompok lain. 

b) Menanggapi jawaban dari kelompok lain. 

c) Menanyakan materi yang belum jelas. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Kegiatan guru 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2) Menutup pelajaran 

b. Kegiatan siswa 

1) Mencatat kesimpulan pembelajaran 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 
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a. Mengucapkan salam 

b. Presensi 

c. Menyiapkan alat pembelajaran 

d. Apersepsi, beberapa siswa membaca kesimpulan materi pengumuman pada 

pertemuan yang lalu. 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Menjelaskan kembali materi menulis pengumuman. 

b) Guru menunjukan teks pengumuman dan melakukan tanya jawab tentang 

pengumuman  

2. Kegiatan siswa 

a) Memperhatikan penjelasan guru tentang materi menulis pengumuman. 

b) Memperhatikan contoh yang diberikan oleh guru. 

c) Menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh guru mengenai pengumuman. 

b. Elaborasi (30 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Membagi soal evaluasi kepada siswa 

b) Menjelaskan cara mengerjakan soal evaluasi. 

  2. Kegiatan siswa 

a) Mempersiapkan diri untuk mengerjakan soal evaluasi. 

b) Mengerjakan soal evaluasi. 
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c. Konfirmasi (10 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Guru menganalisis salah satu hasil jawaban evaluasi siswa. 

b) Memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi jawaban. 

c) Menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. 

2. Kegiatan siswa 

a) Siswa mendengarkan penjelasan hasil analisis yang disampaikan guru. 

b) Menanggapi hasil analisis jawaban yang disampaikan oleh guru. 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran menulis 

pengumuman yang telah dilaksanakan. 

b. Guru menutup pelajaran. 

H. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber: 

 a. Umri Nuraeni dan Indriyani.2007.  Bahasa Indonesia untuk Sekolah   

    Dasar Kelas IV. Depdiknas: BSE. Halaman 118-119. 

 b. Edi Warsidi dan Fariki. 2008. Bahasa Indonesia Membuat Cerdas.  

    Depdiknas: BSE. Halaman 78-79 

 c. Kaswan Darmadi dan Rita Nirbaya.  2007. Bahasa Indonesia untuk  

    SD dan MI Kelas IV. Depdiknas: BSE. Halaman 126 

 2. Media: 

 Teks Pengumuman 

 Surat Kabar 
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I. Penilaian  

a. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

b. Jenis penilaian : Tes tertulis 

c. Bentuk tes : Uraian 

d. Alat penilaian : Terlampir 

e. Skor penilaian :  Nilai = ( Jumlah perolehan skor : skor maksimal ) 

x 100 

 

Peguyangan, 25 April 2012 
          Observer        Peneliti 
 
 
 
 
 
 Suwarsih, S.Pd.SD.   Abdul Rois Nawawi 
 NIP 19740424 199903 2 009   NIM 1402408229 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah SDN 01 Peguyangan 

 
 
 
 

Sri Widiyanti, S.Pd.SD. 
NIP 19681012 199208 2 001 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) SIKLUS I 

 

Nama Kelompok : 

Anggota   : 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/tanggal  :  

 

 

1. Perhatikan naskah pengumuman berikut ini ! 

 

 pengumuman  

Seluruh siswa Kelas IV sd Negeri Pratama yang akan mengikuti 

Karyawisata keKebun Binatang bandung diharapkan segera  

mendaftarkan diri paling lambat tanggal 24 Nopember 2007, kepada  Ibu 

Fatrah azhari, dengan membawa surat izin dari orangtua. Terima kasih 

 

Bandung 19 Nopember 2007 

Kepala sekolah, 

 

 

Masihin akbar SPd. 

 

Betulkanlah penulisan teks pengumuman di atas dengan ejaan dan 

tanda baca yang sesuai ! 
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KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS I 

 

Nama Kelompok : 

Anggota  : 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/tanggal  :  

 

 

Pengumuman 

 

 Seluruh siswa Kelas IV SD Negeri Pratama yang akan mengikuti 

Karyawisata ke Kebun Binatang Bandung diharapkan segera mendaftarkan diri 

paling lambat tanggal 24 November 2007, kepada  Ibu Fatrah Azhari, dengan 

membawa surat izin dari orang tua. Terima kasih. 

 

 

 

Bandung, 19 November 2007 

Kepala Sekolah, 

 

 

Masihin Akbar, S.Pd. 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Siklus  : 1 

Standar Kompetensi  : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara 

tertulis dalam bentuk pantun anak 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah  Nomor 
Soal 

8.2 Menulis 
pengumuman dengan 
bahasa yang baik dan 
benar serta   
memperhatikan 
penggunaan ejaan 

Menulis 
pengumuman 
 

Essay C1,C2,C3 1 

  

Keterangan: 

C1 : ingatan 

C2 : pemahaman 

C3 : penerapan/aplikasi 
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SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

 

Nama    : 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/tanggal :  

 

 

1. Buatlah sebuah pengumuman tentang kegiatan pentas seni untuk memperingati 

HUT SDN 01 Peguyangan yang ke-30. Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 22 

maret 2011 pukul 09.00 WIB di halaman SDN 01 Peguyangan. Sehubungan 

dengan kegiatan itu setiap kelas mengirimkan wakilnya, dan mendaftakan diri 

pada ketua kelas. Pengumuman ini dibuat oleh Dino Susanto selaku panitia 

tanggal 12 Maret 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

CONTOH KUNCI JAWABAN SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

 

1.     Pengumuman 

  Untuk memperingati ulang tahun SD Peguyangan yang ke-30, 

sekolah mengadakan pentas seni yang akan diselenggarakan pada: 

 hari, tanggal   : Sabtu, 12 Maret 2012  

 waktu   : Pukul 09.00 WIB 

 tempat   : Halaman SDN 01 Peguyangan 

 acara   : Pentas Seni HUT SDN 01 Peguyangan yang ke-30 

  Sehubungan dengan itu, diharapkan setiap kelas untuk 

mengirimkan wakilnya. Bagi yang berminat, segera mendaftarkan diri 

pada ketua kelas masing-masing. 

        

 

Peguyangan, 12 Maret 2012 

        Panitia 

 

        Dino Susanto 
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ASPEK DAN DESKRIPTOR PENILAIAN MENULIS PENGUMUMAN 

 

 

Keterangan aspek yang dinilai dan deskriptor penilaian tiap aspek menulis 

pengumuman dapat dijelaskan sebagi berikut: 

(1) Isi gagasan yang dikemukakan 

      (a) Jika isi gagasan sesuai dengan tema=21-30 

      (b) Jika isi gagasan kurang sesuai dengan tema= 11-20 

      (c) Jika isi gagasan tidak sesuai dengan tema= 1-10 

(2) Organisasi isi 

      (1) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya saling berkaitan= 21-25 

      (2) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya kurang berkaitan= 11-20 

      (3) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya tidak berkaitan= 1-10 

(3) Tata bahasa 

      (1) Jika pemilihan kata sesuai dengan tema= 16-20 

      (2) Jika pemilihan kata kurang sesuai dengan tema= 6-15 

      (3) Jika pemilihan kata tidak sesuai dengan tema= 1-5 

(4) Ejaan 

     (1) Jika ejaan yang digunakansudah tepat= 11-15 

No Nama Siswa 
Aspek Yang Dinilai 

Jumlah Skor 
1 2 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        



106 
 

 

     (2) Jika ejaan yang digunakan kurang tepat= 6-10 

      (3) Jika ejaan yang digunakantidak tepat= 1-5 

(5) Tanda baca 

      (1) Jika tanda baca yang digunakan benar= 8-10 

      (2) Jika tanda baca yang digunakan sedikit salah= 4-7 

      (3) Jika tanda baca yang digunakan banyak salah= 1-3 
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Lampiran 7  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS SIKLUS II 

 

Sekolah  : SD Negeri 01 Peguyangan 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/semester :  IV (empat) / 2 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Tanggal : Pertemuan I  : 16 Mei 2012 

  Pertemuan II  :  17 Mei 2012         

A. Standar  Kompetensi   

 8. Menulis 

  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk pantun anak 

B. Kompetensi Dasar  

8.2 Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta   

memperhatikan penggunaan ejaan  

C. Indikator 

1. Menulis pengumuman dengan menggunakan ejaan. yang sesuai. 

2. Menulis pengumuman dengan menggunakan tanda baca yang sesuai. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru tentang pengumuman, siswa dapat menulis 

pengumuman sendiri dengan ejaan yang benar. 
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2. Melalui penjelasan guru tentang penggunaan tanda baca siswa dapat 

menggunakan tanda baca dalam menulis pengumuman.  

E. Materi Ajar 

Menulis Pengumuman 

 Tujuan membuat pengumuman adalah untuk memberitahukan 

informasi/berita kepada orang lain. Pengumuman dapat dibuat secara tertulis, 

kemudian ditempelkan atau dibacakan. Topik atau hal-hal yang ingin 

diumumkan sebaiknya ditentukan terlebih dahulu. Agar sebuah pengumuman  

lebih jelas dan mudah dipahami isinya, maka bahasa yang digunakan harus 

singkat dan padat. 

Membuat Pengumuman 

Langkah-langkah membuat pengumuman sebagai berikut 

a. Susunlah dahulu kalimat pembuka pengumuman.  Gunakan kalimat pasif 

sebagai kalimat pembuka pengumuman ! 

 Contoh:  

 Diberitahukan kepada .... 

 Diumumkan kepada .... 

b. Pada kalimat pembuka, sebutkan untuk siapa pengumuman itu ditujukan. 

c. Kemudian, tulislah isi pengumuman yang terdiri atas hari, tanggal, waktu, 

tempat, dan keperluannya. 

d. Akhiri pengumuman dengan menginformasikan hal-hal yang belum 

tertulis pada isi pengumuman. 

e. Akhiri dengan ucapan terima kasih 
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f. Tulislah nama pembuat pengumuman beserta jawabannya. misalnya 

kepala sekolah, ketua RT, atau ketua panitia. 

g. Bubuhkan nama dan tanda tangan pembuat pengumuman. 

  Dalam menulis pengumuman ada hal-hal yang perlu kamu ketahui. Hal-

hal tersebut sebagai berikut: 

1. Isi pengumuman berupa ajakan pelaksanaan suatu kegiatan dan 

pemberitahuan tentang suatu hal. 

2. Pengumuman yang berisi pemberitahuan biasanya termuat dalam surat 

kabar atau majalah. 

3. Isi pengumuman sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana. 

4. Pengumuman ditulis dengan tanda baca yang sesuai. 

5. Pengumuman diakhiri dengan ucapan terima kasih. 

Ejaan dalam pengumuman 

  Pada saat membuat pengumuman, tanda baca perlu diperhatikan. 

Beberapa ejaan yang digunakan dalam pengumuman sebagai berikut: 

 a. Penggunaan huruf kapital 

   Huruf kapital dalam pengumuman diantaranya digunakan sebagai berikut: 

1) Nama sekolah atau instansi yang terdapat dalam kop surat 

pengumuman. 

2) Alamat sekolah atau instansi pada kop surat pengumuman 

3) Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam kalimat 

pengumuman 

4) Huruf kapital digunakan untuk menyebutkan nama hari dan bulan. 
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5) Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan atau 

pangkat yang diikuti nama orang. 

6) Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur nama 

orang. 

 b. Penggunaan tanda titik dua (:), tanda pisah (-), dan tanda koma (,) 

 Dalam pemgumuman, tanda titik dua (:) sering digunakan sesudah 

kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Tanda pisah (-) dalam 

pengumuman dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti 

sampai atau sampai dengan. Tanda koma (,) misalnya digunakan diantara 

unsur-unsur dalam suatu perincian.  

  

Contoh Pengumuman 1 

PENGUMUMAN 
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 Contoh pengumuman 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh Pengumuman 3 
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Contoh Pengumuman 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 menit) 



113 
 

 

a. Mengucapkan salam 

b. Presensi 

c. Menyiapkan alat pembelajaran 

d. Apersepsi, Guru menunjukan salah satu pengumuman penerimaan 

siswa baru yang ada di surat kabar. 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Menjelaskan  materi tentang menulis pengumuman. 

b) Guru menunjukan sebuah pengumuman dan melakukan tanya 

jawab tentang pengumuman  

2. Kegiatan siswa 

a) Memperhatikan penjelasan guru tentang materi menulis 

pengumuman. 

b) Memperhatikan contoh yang diberikan oleh guru. 

c) Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru mengenai 

pengumuman. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 

masing-masing kelompok 2-3 siswa 

b) Memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan secara bersama-sama. 
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c) Menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa.  

  2. Kegiatan siswa 

a) Menempatkan diri pada masing-masing kelompok yang telah dibagi 

oleh guru. 

b) Mengerjakan tugas kelompok yang dibagikan oleh guru. 

c. Konfirmasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Guru menunjuk masing-masing  kelompok untuk menuliskan hasil 

pekerjaan kelompoknya di papan tulis. 

b) Memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban. 

c) Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang telah diajukan. 

2. Kegiatan siswa 

a) Siswa yang mewakili kelompoknya membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelompok lain. 

b) Menanggapi jawaban dari kelompok lain. 

c) Menanyakan materi yang belum jelas. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Kegiatan guru 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

2) Menutup pelajaran 

b. Kegiatan siswa 

1) Mencatat kesimpulan pembelajaran 
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Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Mengucapkan salam 

b. Presensi 

c. Menyiapkan alat pembelajaran 

d. Apersepsi, beberapa siswa membaca kesimpulan materi pengumuman 

pada pertemuan yang lalu. 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Menjelaskan kembali materi menulis pengumuman. 

b) Guru menunjukan teks pengumuman dan melakukan tanya jawab 

tentang pengumuman  

2. Kegiatan siswa 

a) Memperhatikan penjelasan guru tentang materi menulis 

pengumuman. 

b) Memperhatikan contoh yang diberikan oleh guru. 

c) Menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh guru mengenai 

pengumuman. 

b. Elaborasi (30 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Membagi soal evaluasi kepada siswa 

b) Menjelaskan cara mengerjakan soal evaluasi. 
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  2. Kegiatan siswa 

a) Mempersiapkan diri untuk mengerjakan soal evaluasi. 

b) Mengerjakan soal evaluasi. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Guru menganalisis salah satu hasil jawaban evaluasi siswa. 

b) Memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi jawaban. 

c) Menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. 

2. Kegiatan siswa 

a) Siswa mendengarkan penjelasan hasil analisis yang disampaikan 

guru. 

b) Menanggapi hasil analisis jawaban yang disampaikan oleh guru. 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

menulis pengumuman yang telah dilaksanakan. 

b. Guru menutup pelajaran. 

H. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber: 

 a. Umri Nuraeni dan Indriyani.2007.  Bahasa Indonesia untuk Sekolah   

    Dasar Kelas IV. Depdiknas: BSE. Halaman 118-119. 

 b. Edi Warsidi dan Fariki. 2008. Bahasa Indonesia Membuat Cerdas.  

    Depdiknas: BSE. Halaman 78-79 

 c. Kaswan Darmadi dan Rita Nirbaya.  2007. Bahasa Indonesia untuk  

    SD dan MI Kelas IV. Depdiknas: BSE. Halaman 126 
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 d. Fitriani Lestari. Buku Panduan Pendidik Bahasa Indonesia untuk SD  

    dan MI. Jakarta: Intan Pariwara. Halaman 125-126 

 2. Media: 

 Teks Pengumuman 

 Surat Kabar 

I. Penilaian  

f. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

g. Jenis penilaian : Tes tertulis 

h. Bentuk tes : Uraian 

i. Alat penilaian : Terlampir 

j. Skor penilaian :  Nilai = ( Jumlah perolehan 

skor : skor maksimal ) x 100 

Peguyangan, 16 Mei 2012 
          Observer        Peneliti 
 
 
 
 
 
 Suwarsih, S.Pd.SD.   Abdul Rois Nawawi 
 NIP 19740424 199903 2 009   NIM 1402408229 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah SDN 01 Peguyangan 

 
 
 
 

Sri Widiyanti, S.Pd.SD. 
NIP 19681012 199208 2 001 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) SIKLUS II 

Nama Kelompok  : 
Nama Anggota  : 
Kelas/Semester  : IV/2 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Hari/tanggal  :  

 
1. Perhatikan naskah pengumuman berikut ini ! 

 
yuk, Ikut Lomba Bercerita 

tentang Hewan 
 

Bagi kalian yang berani, ikutilah lomba bercerita tentang hewan untuk tingkat 
sekolah dasar. 
  
Tema Lomba:  
Lindungilah Kami! 
 
Waktu Lomba  
Lomba akan dilaksanakan di Taman safari Bogor  
Minggu, 29 januari 2012 
 
Kategori Lomba: 
A: Kelas I s.d. iii  
B: Kelas IV s.d. VI 
 
Biayanya Lomba: 
Biaya lomba untuk setiap peserta Rp 50 000,00 (sudah termasuk kaus unik 
bertema hewan) 

Hadiah untuk para pemenang: 
• Juara 1 (uang tunai Rp 1.000.000,00 +  piagam) 
• Juara 2 (uang tunai Rp 750.0000,00 + piagam) 
• Juara 3 (uang tunai Rp 500.0000,00 + piagam) 

  
Tempat Pendaftaran: 
Untuk keterangan dan pendaftaran, hubungi Yayasan sayang Hewan  
Jalan Mekarjati 2, bandung, (022) 7813234. 

Betulkanlah penulisan teks pengumuman di atas dengan ejaan dan 
tanda baca yang sesuai ! 
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KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS II 

 

Yuk, Ikut Lomba Bercerita 
tentang Hewan 

 
Bagi kalian yang berani, ikutilah lomba bercerita tentang hewan untuk tingkat 
sekolah dasar. 
  
Tema Lomba:  
Lindungilah Kami! 
 
Waktu Lomba:  
Lomba akan dilaksanakan di Taman Safari Bogor  
Minggu, 29 Januari 2008 
 
Kategori Lomba: 
A: Kelas I s.d. III  
B: Kelas IV s.d. VI 
 
Biaya Lomba: 
Biaya lomba untuk setiap peserta Rp 50.000,00 (sudah termasuk kaus unik 
bertema hewan) 

Hadiah untuk Pemenang: 
• Juara 1 (uang tunai Rp 1.000.000,00 +  piagam) 
• Juara 2 (uang tunai Rp 750.0000,00 + piagam) 
• Juara 3 (uang tunai Rp 500.0000,00 + piagam) 

  
Tempat Pendaftaran: 
Untuk keterangan dan pendaftaran, hubungi Yayasan Sayang Hewan, 
Jalan Mekarjati 2, Bandung, (022) 7813234. 
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KISI-KISI TES FORMATIF SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Siklus  : 1 

Standar Kompetensi  : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara 

tertulis dalam bentuk pantun anak 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah  Nomor 
Soal 

8.2 Menulis 
pengumuman dengan 
bahasa yang baik dan 
benar serta   
memperhatikan 
penggunaan ejaan 

Menulis 
pengumuman 
 

Essay C1,C2,C3 1 

  

Keterangan: 

C1 : ingatan 

C2 : pemahaman 

C3 : penerapan/aplikasi 
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SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

Nama   : 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/tanggal  :  

 

1. Buatlah sebuah pengumuman tentang lomba baca puisi untuk siswa SDN 01 

Peguyangan. Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 mulai pukul 09.00 

WIB sampai dengan selesai di halaman SDN 01 Peguyangan. Syarat mengikuti 

lomba adalah puisi hasil karya sendiri dan puisi bertemakan kemerdekaan. Bagi 

siswa yang berminat dapa menghubungi Bapak Agus Setyanto. Pendaftaran paling 

lambat tanggal 25 April 2012. Pengumuman ini dibuat oleh bapak Agus Setyanto 

dan ditandatangani oleh kepala sekolah SD Negeri 01 Peguyangan Ibu Sri 

Widiyanti, S.Pd. 
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CONTOH KUNCI JAWABAN TES FORMATIF SIKLUS II 

 

PENGUMUMAN 

 

  Diberitahukan kepada seluruh siswa SD Negeri 01 Peguyangan bahwa      

  pada: 

 hari, tanggal : Sabtu, 28 April 2012 

 pukul  : 09.00 - Selesai 

 tempat  : Halaman SDN 01 Peguyangan 

 Akan diadakan lomba membaca puisi. Syarat mengikuti lomba adalah 

sebagai berikut: 

 1. puisi hasil karya sendiri 

  2. puisi bertemakan kemerdekaan 

   Bagi yang berminat dapat menghubungi Bapak Agus Setyanto. 

Pendaftaran paling lambat tanggal 25 April 2012. 

 

       Peguyangan, 1 April 2012 

       Kepala Sekolah 

           

 

       Sri Widiyanti, S.Pd. 
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ASPEK DAN DESKRIPTOR PENILAIAN MENULIS PENGUMUMAN 

 

 

Keterangan aspek yang dinilai dan deskriptor penilaian tiap aspek menulis 

pengumuman dapat dijelaskan sebagi berikut: 

(1) Isi gagasan yang dikemukakan 

      (a) Jika isi gagasan sesuai dengan tema=21-30 

      (b) Jika isi gagasan kurang sesuai dengan tema= 11-20 

      (c) Jika isi gagasan tidak sesuai dengan tema= 1-10 

(2) Organisasi isi 

      (1) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya saling berkaitan= 21-25 

      (2) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya kurang berkaitan= 11-20 

      (3) Jika organisasi kalimat satu dengan lainnya tidak berkaitan= 1-10 

(3) Tata bahasa 

      (1) Jika pemilihan kata sesuai dengan tema= 16-20 

      (2) Jika pemilihan kata kurang sesuai dengan tema= 6-15 

      (3) Jika pemilihan kata tidak sesuai dengan tema= 1-5 

(4) Ejaan 

     (1) Jika ejaan yang digunakansudah tepat= 11-15 

No Nama Siswa 
Aspek Yang Dinilai 

Jumlah Skor 
1 2 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
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     (2) Jika ejaan yang digunakan kurang tepat= 6-10 

      (3) Jika ejaan yang digunakantidak tepat= 1-5 

(5) Tanda baca 

      (1) Jika tanda baca yang digunakan benar= 8-10 

      (2) Jika tanda baca yang digunakan sedikit salah= 4-7 

      (3) Jika tanda baca yang digunakan banyak salah= 1-3 
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1.  MAHASISWA :  
2. NIM :  
3. SEKOLAH TEMPAT UJIAN :  
4. KELAS/SEMESTER :  
5. MATA PELAJARAN :  
6. WAKTU :  
7. HARI/TANGGAL  :   

Lampiran 8 

LEMBAR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran      1       2          3    4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

 hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

kecakapan hidup (life skill) 

        Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

 materi pembelajaran 
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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 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 
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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 IPKG I = R 

 A + B + C + D + E + F 
R  =                     
= 
                           6 
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Lampiran 9 
 

DESKRIPTOR ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG 1)  

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. 

 

 Indikator :1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill) 

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. 
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 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran.  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

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 : 
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 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. 

 

 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. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

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.  
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d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual) 

 

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 : 

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 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

 

 

 

  

 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 . 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi  kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak  pada  deskriptor  

sebagai berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 
Tiga sampai empat deskriptor tampak 
Lima sampai enam deskriptor tampak 
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci.  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana 
kegiatan terstruktur dan mandiri 
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 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentangcara memotivasi 

siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

 Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

  

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

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. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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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 . 

 

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. 

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 
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c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

 

 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. 

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 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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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 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

  

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 

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. 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

 

 

 

 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

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 

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 
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 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. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10 
 

LEMBAR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 
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. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

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 

34.1 Menyiapkan alat, media,  

 dan sumber belajar. 

 
1.  MAHASISWA :  
2. NIM :  
3. SEKOLAH TEMPAT UJIAN :  
4. KELAS/SEMESTER :  
5. MATA PELAJARAN :  
6. WAKTU :  
7. TANGGAL  :   
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1.2 Melaksanakan tugas harian kelas      

  

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = B 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 
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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 = C 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 mengembangkan sikap positif siswa  

 terhadap belajar, 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 = D 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

1.  Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 
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2.  Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

3.  Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat  

4.  Menerapkan pembentuk wacana, 

Sosiokultutal dan strategi komunikatif secara 

   Tepat 

5.  Memupuk kegemaran membaca    

Rata-rata butir 5 = 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 = F 

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 = G 

Nilai APKG 2 

 

T= A+B+C+D+E+F+G
7
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Lampiran 11 

DESKRIPTOR ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG 2)  

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 

 

 

 

 

 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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

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 

). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

 

 

 

 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan 

(kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan.

   

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

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 : 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. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

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 

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  
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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. 

  

 

 

 

 

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. 

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 
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e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat 

secara optimal. 

f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak 

terjadi stagnasi. 

 

 

 

 

 

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 deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat / lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 
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3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

   Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

 

 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 
 

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. 
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 Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Pembicaraan lancar. 

 b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

 c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan 

dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

 d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

 

 

  

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

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. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 3.4  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.  

  

 

  

 

 

 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. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 
 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

 

 

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 
 

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. 
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*)  Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d 

tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian 

terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif 

berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, 

sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 

yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 

salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi 

nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila 

keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai 

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak 

diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 

 

 

 

 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

mengahapi kesulitan. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

  

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

Skala Penilaian Penjelasan  

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.  
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*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai 

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkanpenyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan 

dalam belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

 

  

 

 

 Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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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. 

 

 

 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator  : 5.4 Mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dan bernalar. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

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.  
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 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. 

  

 

 

 

 

 

 Indikator  : 5.5 Memupuk kegemaran membaca 

 Penjelasan : Kegemaran membaca merupakan salah  satu kunci 

keberhasilan seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

     Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia haruslah 

memungkinkan tumbuhnya kegemaran membaca. 

     Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru untuk 

mengelola berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan 

kegemaran membaca. 

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). 
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 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. 

 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

Indikator  : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

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. 
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 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

 

 

 

 

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 

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. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah 

atauasing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 

 

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 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak

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. 
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 *)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 12 
 
HASIL BELAJAR MENULIS PENGUMUMAN SIKLUS I SISWA KELAS IV SD 

NEGERI 01 PEGUYANGAN 
 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Nilai Akhir 
1 2 3 4 5 

1 Dedi Yusuf 18 20 15 10 7 70 
2 Lulu Dwiyanti 24 18 13 10 8 73 
3 Moh. Bambang 25 20 12 10 8 75 
4 Moh. Wiranto 20 15 10 10 7 62 
5 Rustani 18 15 12 12 6 63 
6 Siti Fatimah 22 20 15 12 7 76 
7 Slamet Adi S 22 14 14 12 8 70 
8 Surya Maulana 15 10 10 8 6 49 
9 Warman 22 16 16 10 8 72 
10 Aditya Ari P 22 18 14 11 6 71 
11 Agustin Soni G 13 10 10 8 6 50 
12 Ayu Setyaningsih 20 16 16 12 8 72 
13 Azah Lena M 23 20 15 12 8 78 
14 Azis Prianto 24 19 16 10 7 76 
15 Baihaqi Vio B 25 22 15 12 7 81 
16 Choerul Anam 15 11 10 8 6 50 
17 Danu Hartawan 24 20 16 12 7 79 
18 Deni Aprilyanto 25 20 17 12 8 82 
19 Deni Triadi S 23 20 10 10 7 70 
20 Dewi Kartika R 27 23 17 13 8 88 
21 Dian Wigianti 22 20 16 12 7 77 
22 Eli Rahmawati 25 22 15 12 7 81 
23 Faza Fauzan 16 16 12 9 7 60 
24 Fia Emah L 25 23 16 12 7 83 
25 Hermawan M 22 16 12 10 6 66 
26 Ilham Wiguna 24 20 15 12 8 79 
27 Inas Saputra 24 22 14 12 8 80 
28 Khanifah A 16 10 10 8 6 50 
29 Lisa Anasari 26 22 16 13 8 85 
30 M. Khoulul R 24 19 17 12 8 80 
31 Puput Anggun 20 17 16 10 7 70 
32 Ria Harmonis 25 22 18 13 8 86 
33 Ridho Nur F 18 12 12 10 6 58 
34 Rizki Irmanda 20 16 12 10 7 65 
35 Roy Hanafi 28 23 18 13 9 91 
36 Rosyada Amalia 24 20 12 12 6 74 
37 Saeful Anwar 20 15 10 8 7 60 
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Peneliti 
 
 
 

Abdul Rois Nawawi 
NIM 1402408229 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 Shela Fediani 22 20 15 12 7 76 
39 Septi Ade R 20 20 12 12 7 71 
40 Siti Kholipah 26 25 17 14 9 91 
41 Siti Maesaroh 18 16 12 12 6 64 
42 Sulistyowati R 20 18 15 10 7 70 
43 Tegar Iman F 25 20 14 12 8 79 
44 Titi Ayu  W 17 12 10 10 6 55 
45 Tri Susanti 18 16 15 10 6 65 
46 Wahyu Abdul 28 23 18 14 9 92 
47 Wigia Febriani 26 22 18 13 8 87 

Jumlah      3402 
Rata-rata      72,38 
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Lampiran 13 

Hasil Jawaban Siswa Menulis Pengumuman Siklus I 
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Lampiran  14 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 
 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

NA 
1 2 3 4 5 6 

1 Dedi Yusuf √  √  √ √ 3 
2 Lulu Dwiyanti √    √ √ 2 
3 Moh. Bambang √ √ √ √  √ 4 
4 Moh. Wiranto √  √  √  2 
5 Rustani √  √ √  √ 3 
6 Siti Fatimah √  √  √  2 
7 Slamet Adi S √   √  √ 2 
8 Surya Maulana √  √   √ 2 
9 Warman √  √  √  2 
10 Aditya Ari P √  √   √ 2 
11 Agustin Soni G √  √ √  √ 3 
12 Ayu Setyaningsih √ √    √ 2 
13 Azah Lena M √ √ √ √ √ √ 4 
14 Azis Prianto √ √     1 
15 Baihaqi Vio B √ √ √ √ √ √ 4 
16 Choerul Anam √  √    1 
17 Danu Hartawan √  √  √ √ 3 
18 Deni Aprilyanto √ √ √   √ 3 
19 Deni Triadi S √ √  √  √ 3 
20 Dewi Kartika R √ √ √ √ √ √ 4 
21 Dian Wigianti √  √  √  2 
22 Eli Rahmawati √   √ √ √ 3 
23 Faza Fauzan √  √ √   2 
24 Fia Emah L √ √ √ √ √ √ 4 
25 Hermawan M √     √ 1 
26 Ilham Wiguna √ √ √  √ √ 4 
27 Inas Saputra √ √ √ √ √ √ 4 
28 Khanifah A √  √ √   2 
29 Lisa Anasari √  √ √   2 
30 M. Khoulul R √    √ √ 2 
31 Puput Anggun √ √ √   √ 3 
32 Ria Harmonis √ √ √ √ √ √ 4 
33 Ridho Nur F √  √    1 
34 Rizki Irmanda √  √ √   2 
35 Roy Hanafi √ √  √  √ 3 
36 Rosyada Amalia √  √  √ √ 3 
37 Saeful Anwar √  √  √  2 
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Abdul Rois Nawawi 
NIM 1402408229 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Shela Fediani √ √  √  √ 3 
39 Septi Ade R √  √   √ 2 
40 Siti Kholipah √ √ √ √ √ √ 4 
41 Siti Maesaroh √ √   √  2 
42 Sulistyowati R √  √  √ √ 3 
43 Tegar Iman F √ √  √ √ √ 4 
44 Titi Ayu  W √  √  √  2 
45 Tri Susanti √  √ √ √ √ 4 
46 Wahyu Abdul √ √  √  √ 3 
47 Wigia Febriani √ √ √ √ √ √ 4 

Jumlah 47 20 34 23 25 33 127 
Rata-rata       2,7 
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Lampiran 15 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1   2      3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

 hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

kecakapan hidup (life skill) 

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 

1.  MAHASISWA : ABDUL ROIS NAWAWI 

2. NIM : 1402408229 

3. SEKOLAH TEMPAT UJIAN : SD NEGERI 01 PEGUYANGAN 

4. KELAS/SEMESTER : IV/2 

5. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU : - 

7. HARI/TANGGAL  :  ‐ 
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 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 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- 
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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 

    

    

 

   

 

         Observer 

 

 
      Suwarsih, S.Pd. SD. 

 

Nilai IPKG I = R 

 A + B + C + D + E + F 
R  =                    
                           6 
  
      +         +        +        +      +       
 = 
    6 
 
= 
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            NIP 19740424 199903 2 009 
 

Lampiran 16 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU DALAM 
MERANCANG RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

MENULIS PENGUMUMAN SIKLUS I 

No Indikator Skor Perolehan Jumlah Rata-
rata 

1 

Merumuskan kompetensi dasar /indikator    
1.1. Merumuskan kompetensi dasar / 
indikator hasil belajar 3 

6 3 1.2 Merancang dampak pengiring 
berbentuk kecakapan hidup (life skill) 3 

2 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran dan sumber 
pembelajaran 

   

2.1 Mengembangkan dan 
mengorganisasikan materi pembelajaran 3 

9 3 2.2 Menentukan dan mengembangkan 
media pembelajaran 3 

2.3 Memilih sumber belajar 3

3 

Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran    

3.1 Menentukan jenis kegiatan 
pembelajaran 2 

14 2,8 

3.2 Menyusun langkah-langkah 
pembelajaran 3 

3.3 Menentukan alokasi waktu 
pembelajaran 3 

3.4 Menentukan cara-cara memotifasi 
siswa 3 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 3

4 

Merancang pengelolaan kelas    
4.1 Menentukan penataan latar 
pembelajaran 2 

5 2,5 4.2 Menentukan cara-cara 
pengorganisasian siswa agar dapat 
berpartisipasi dalam kegiatan 
pembelajaran 

3 

5 

Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian    

5.1 Menentukan prosedur dan jenis 
penilaian 3 

6 3 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci 
jawaban 3 

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran    
6.1 Kebersihan dan kerapian 2 5 2,5
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Lampiran 17 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

PERTEMUAN I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

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. 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 3 
Jumlah 45 45 16,8 

Rata-rata 2,8 2,8 2,8 

 

1.  MAHASISWA : ABDUL ROIS NAWAWI 

2. NIM : 1402408229 

3. SEKOLAH TEMPAT UJIAN : SD NEGERI 01 PEGUYANGAN 

4. KELAS/SEMESTER : IV/2 

5. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU : 07.30-08.40 WIB 

7. HARI/TANGGAL  :  RABU, 25 APRIL 2012 
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              1        2

           3        4 

34.2 Menyiapkan alat, media,  

 dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas      

  

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = B 
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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 = C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 mengembangkan sikap positif siswa  

 terhadap belajar, 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  
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 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

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  Memupuk kegemaran membaca    

Rata-rata butir 5 = 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 = F 
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                               Rata-rata butir 7 = G 

 

Nilai APKG 2 

 

T= A+B+C+D+E+F+G
7

   

           +        +       +       +       +        +     
   =      

7 
   

   = 

 

 

Observer 

 
 
 
   Suwarsih, S.Pd. SD. 
          NIP 19740424 199903 2 009 
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Lampiran 18 

LEMBAR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 
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. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

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.  MAHASISWA : ABDUL ROIS NAWAWI 

2. NIM : 1402408229 

3. SEKOLAH TEMPAT UJIAN : SD NEGERI 01 PEGUYANGAN 

4. KELAS/SEMESTER : IV/2 

5. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU : 09.30-10.40 WIB 

7. HARI/TANGGAL  :  KAMIS, 26 APRIL 2012 



179 
 

 

           1

    2      3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

 dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas      

  

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = B 
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3. Mengelola interaksi kelas 

3.6 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.1 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.2 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.3 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.4 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 mengembangkan sikap positif siswa  

 terhadap belajar, 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  
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 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

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  Memupuk kegemaran membaca    

Rata-rata butir 5 = 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 = F 
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2  Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                               Rata-rata butir 7 = G 

Nilai APKG 2 

 

T= A+B+C+D+E+F+G
7

 

           +        +       +       +       +        +     
   =      

7 
   

   = 

 

Observer 

 

 
  Suwarsih, S.Pd. SD. 
          NIP 19740424 
199903 2 009 
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Lampiran 19 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU DALAM 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

No Indikator 

Rata-rata 
Skor 

Perolehan 
pada 

Pertemuan 

Jumlah Rata-
rata 

I II 

1 

Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran     
1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 
belajar 2 2,5 4,5 2,3 
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

2 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2,7 2,7 5,4 2,7 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai 
dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 
2.3 Menggunakan alat bantu (media)  
pembelajaran yang sesuai dengan  tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan 
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dalam urutan yang logis
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
Secara individual, kelompok, atau klasikal 
2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 
efisien 

3 

Mengelola interaksi kelas 

2,4 2,8 5,2 2,6 

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 

4 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 
mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar 

2,6 2,8 5,4 2,7 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 
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yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan 
dan kekurangannya 
4.5 Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

5 

Mendemonstrasikan kemampuan khusus  
dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

2,2 2,4 4,6 2,3 

5.1Mencapai tujuan komunikatif yang 
diinginkan 
5.2 Memiliki unsur makna dalam urutan 
logis 
5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan 
yang tepat  
5.4Menerapkan pembentuk wacana, 
sosiokultutal dan strategi komunikatif secara 
tepat 
5.5 Memupuk kegemaran membaca 

6 

Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 

2,5 3 5,5 2,8 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 
pembelajaran 
6.2 Melaksanakan   penilaian  pada  akhir 
pembelajaran 

7 

Kesan umum kinerja guru/ calon guru

2,5 2,8 5,3 2,7 
7.1 Keefektifan proses pembelajaran 
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

Jumlah 16,9 19 35,9 18,1 
Rata-rata 2,4 2,7 2,6 2,6 
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Lampiran 21 

HASIL BELAJAR MENULIS PENGUMUMAN SIKLUS II SISWA KELAS 
IV  SD NEGERI 01 PEGUYANGAN 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Nilai Akhir 
1 2 3 4 5 

1 Dedi Yusuf 20 20 15 12 8 75 
2 Lulu Dwiyanti 25 20 15 10 8 78 
3 Moh. Bambang 26 22 16 10 8 82 
4 Moh. Wiranto 22 16 14 10 8 70 
5 Rustani 24 22 15 12 8 81 
6 Siti Fatimah 22 20 15 12 7 76 
7 Slamet Adi S 24 18 14 14 8 78 
8 Surya Maulana 16 12 10 10 7 55 
9 Warman 23 18 16 11 8 76 
10 Aditya Ari P 25 20 15 12 8 80 
11 Agustin Soni G 18 14 10 10 6 58 
12 Ayu Setyaningsih 26 22 16 12 8 84 
13 Azah Lena M 28 23 18 14 9 92 
14 Azis Prianto 24 22 16 12 8 82 
15 Baihaqi Vio B 27 23 16 12 8 86 
16 Choerul Anam 18 12 10 9 7 56 
17 Danu Hartawan 25 22 16 13 9 85 
18 Deni Aprilyanto 26 23 18 13 8 88 
19 Deni Triadi S 25 22 14 10 8 79 
20 Dewi Kartika R 28 23 18 14 9 92 
21 Dian Wigianti 25 23 18 12 8 86 
22 Eli Rahmawati 28 24 16 13 9 90 
23 Faza Fauzan 20 20 13 10 8 71 
24 Fia Emah L 28 23 18 13 9 91 
25 Hermawan M 24 18 13 12 7 74 
26 Ilham Wiguna 26 22 18 12 8 86 
27 Inas Saputra 28 23 17 13 9 90 
28 Khanifah A 20 16 12 10 7 65 
29 Lisa Anasari 28 23 18 13 9 91 
30 M. Khoulul R 28 23 18 13 8 90 
31 Puput Anggun 22 20 16 12 8 78 
32 Ria Harmonis 29 24 18 14 9 94 
33 Ridho Nur F 20 13 14 11 7 65 
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Peneliti 
 
 
 

Abdul Rois Nawawi 
NIM 1402408229 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Rizki Irmanda 24 17 12 12 8 73 
35 Roy Hanafi 28 24 18 13 9 92 
36 Rosyada Amalia 26 22 16 12 8 84 
37 Saeful Anwar 24 18 14 12 9 77 
38 Shela Fediani 24 20 16 12 8 80 
39 Septi Ade R 24 20 14 12 8 78 
40 Siti Kholipah 27 25 18 14 9 93 
41 Siti Maesaroh 22 16 14 12 8 72 
42 Sulistyowati R 26 20 16 10 8 80 
43 Tegar Iman F 28 23 16 13 8 88 
44 Titi Ayu  W 18 13 12 10 7 60 
45 Tri Susanti 24 20 16 12 8 80 
46 Wahyu Abdul 29 23 18 14 9 93 
47 Wigia Febriani 28 23 18 14 9 92 

Jumlah      3766 
Rata-rata      80,13 
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Lampiran 21 

Hasil Jawaban Tes Formatif Menulis Pengumuman Siklus II 
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Lampiran 22 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 
 
 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

NA 
1 2 3 4 5 6 

1 Dedi Yusuf √ √ √  √ √ 4 
2 Lulu Dwiyanti √   √ √ √ 3 
3 Moh. Bambang √ √ √ √  √ 4 
4 Moh. Wiranto √  √  √  2 
5 Rustani √  √ √  √ 3 
6 Siti Fatimah √ √ √  √  3 
7 Slamet Adi S √ √ √ √ √ √ 4 
8 Surya Maulana √  √ √   2 
9 Warman √ √ √ √ √  4 
10 Aditya Ari P √ √ √ √  √ 4 
11 Agustin Soni G √  √ √ √ √ 4 
12 Ayu Setyaningsih √ √  √  √ 3 
13 Azah Lena M √ √ √  √ √ 4 
14 Azis Prianto √ √ √  √  3 
15 Baihaqi Vio B √ √ √ √ √ √ 4 
16 Choerul Anam √  √ √   2 
17 Danu Hartawan √ √ √ √ √ √ 4 
18 Deni Aprilyanto √ √ √  √ √ 4 
19 Deni Triadi S √ √  √ √ √ 4 
20 Dewi Kartika R √ √ √ √ √ √ 4 
21 Dian Wigianti √  √  √ √ 2 
22 Eli Rahmawati √ √  √ √ √ 4 
23 Faza Fauzan √  √   √ 2 
24 Fia Emah L √ √ √  √ √ 4 
25 Hermawan M √   √  √ 2 
26 Ilham Wiguna √ √ √  √ √ 4 
27 Inas Saputra √ √ √ √ √ √ 4 
28 Khanifah A √  √   √ 2 
29 Lisa Anasari √ √ √ √ √ √ 4 
30 M. Khoulul R √ √  √ √ √ 4 
31 Puput Anggun √ √ √  √ √ 4 
32 Ria Harmonis √ √ √ √ √ √ 4 
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33 Ridho Nur F √  √   √ 2 
34 Rizki Irmanda √  √ √  √ 3 
35 Roy Hanafi √ √ √ √  √ 4 
36 Rosyada Amalia √ √ √  √ √ 4 
37 Saeful Anwar √  √ √   2 
38 Shela Fediani √ √ √ √  √ 4 
39 Septi Ade R √   √  √ 2 
40 Siti Kholipah √ √  √ √ √ 4 
41 Siti Maesaroh √ √  √ √ √ 4 
42 Sulistyowati R √ √ √  √ √ 4 
43 Tegar Iman F √ √  √ √ √ 4 
44 Titi Ayu  W √    √ √ 2 
45 Tri Susanti √ √  √ √ √ 4 
46 Wahyu Abdul √ √ √ √ √ √ 4 
47 Wigia Febriani √ √ √ √ √ √ 4 
Jumlah 47 32 35 31 30 40 160 
Rata-rata       3,4 
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Lampiran 23 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1   2      3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

 hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

 

1.  MAHASISWA : ABDUL ROIS NAWAWI 

2. NIM : 1402408229 

3. SEKOLAH TEMPAT UJIAN : SD NEGERI 01 PEGUYANGAN 

4. KELAS/SEMESTER : IV/2 

5. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU : 07.30-08.40 WIB 

7. HARI/TANGGAL  :  RABU, 16 MEI 2012 
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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 pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

 memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 
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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 IPKG I = R 

 A + B + C + D + E + F 
R  =                    
                           6 
  
      +         +        +        +      +       
 = 
    6 
 
= 
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         Observer 

 

 
        Suwarsih, S.Pd. SD. 
                NIP 19740424 199903 2 009 
 
Lampiran 24 
 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU DALAM MERANCANG 
RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN MENULIS 

PENGUMUMAN SIKLUS II 
 

No Indikator Skor 
Perolehan 

Jumlah Rata-
rata 

1 

Merumuskan kompetensi dasar /indikator    
1.1Merumuskan kompetensi dasar /indikator 
hasil belajar 

3 
7 3,5 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk 
kecakapan hidup (life skill) 

4 

2 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran dan sumber 
pembelajaran 

   

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi pembelajaran 4 

10 3,3 2.2 Menentukan dan mengembangkan media 
pembelajaran 

3 

2.3 Memilih sumber belajar 3 

3 

Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran 

 

17 3,4 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 4 
3.2 Menyusun langkah-langkah 
pembelajaran 

3 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 4 
3.4 Menentukan cara-cara memotifasi siswa 3 
3.5 Menyiapkan pertanyaan 3 

4 

Merancang pengelolaan kelas  

6 3 
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 3 
4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 
siswa agar dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan pembelajaran 

3 

5 
Merencanakan prosedur, jenis, dan 
menyiapkan alat penilaian 

 
7 3,5 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 3 
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Lampiran 25 
 

LEMBAR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 
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. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

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. 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci 
jawaban 

4 

6 
Tampilan dokumen rencana pembelajaran  

7 3,5 6.1 Kebersihan dan kerapian 3 
6.2 Penggunaan bahasa tulis 4 

Jumlah  54 54 20,2 
Rata-rata 3,3 3,3 3,3 

 

1.  MAHASISWA : ABDUL ROIS NAWAWI 

2. NIM : 1402408229 

3. SEKOLAH TEMPAT UJIAN : SD NEGERI 01 PEGUYANGAN 

4. KELAS/SEMESTER : IV/2 

5. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU : 07.30-08.40 WIB 

7. HARI/TANGGAL  :  RABU, 16 MEI 2012 
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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 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  
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secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = B 

 

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 = C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 mengembangkan sikap positif siswa  

 terhadap belajar, hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 
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 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

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  Memupuk kegemaran membaca    

Rata-rata butir 5 = K        

 

6.  Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama  

 proses pembelajaran. 

6.2  Melaksanakan penilaian pada 
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 akhir pembelajaran. 

Rata-rata butir 6 = F 

 

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 = G 

Nilai APKG 2 

 

T= A+B+C+D+E+F+G
7

 

           +        +       +       +       +        +     
   =      

7 
   

   = 

 

Observer 

 

 
  Suwarsih, S.Pd. SD. 
      NIP 19740424 199903 2 009 
 

 

 



200 
 

 

 

 

 

 

Lampiran 26 

LEMBAR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 
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. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

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. 

 

1.  MAHASISWA : ABDUL ROIS NAWAWI 

2. NIM : 1402408229 

3. SEKOLAH TEMPAT UJIAN : SD NEGERI 01 PEGUYANGAN 

4. KELAS/SEMESTER : IV/2 

5. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU : 09.30-10.40 WIB 

7. HARI/TANGGAL  :  KAMIS, 25 MEI 2012 
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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 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 
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2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = B 

 

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 = C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 mengembangkan sikap positif siswa  

 terhadap belajar, hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 
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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 = D 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

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  Memupuk kegemaran membaca    

Rata-rata butir 5 = K        

 

6.  Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama  
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 proses pembelajaran. 

6.2  Melaksanakan penilaian pada 

 akhir pembelajaran. 

Rata-rata butir 6 = F 

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 = G 

Nilai APKG 2 

 

T= A+B+C+D+E+F+G
7

 

           +        +       +       +       +        +     
   =      

7 
   

   = 

Observer 

 

 
  Suwarsih, S.Pd. SD. 
        NIP 19740424 199903 2 009 
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Lampiran 27 
 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU DALAM 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

No Indikator 

Rata-rata 
Skor 

Perolehan 
pada 

Pertemuan 

Jumlah Rata-
rata 

I II 

1 

Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran     
1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 
belajar 2,5 3,5 6 3 
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

2 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2,7 3 5,7 2,9 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang 
sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan 
lingkungan 
2.3 Menggunakan alat bantu (media)  
pembelajaran yang sesuai dengan  tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan 
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dalam urutan yang logis 
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
Secara individual, kelompok, atau klasikal 
2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 
efisien 

3 

Mengelola interaksi kelas 

2,8 3,2 6 3 

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 

4 

Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar 2,8 3 5,8 2,8 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, 
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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 

5 

Mendemonstrasikan kemampuan khusus  
dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

2,4 3,2 5,6 2,8 

5.1Mencapai tujuan komunikatif yang 
diinginkan 
5.2 Memiliki unsur makna dalam urutan 
logis 
5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan 
yang tepat  
5.4Menerapkan pembentuk wacana, 
sosiokultutal dan strategi komunikatif 
secara tepat 
5.5 Memupuk kegemaran membaca 

6 

Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 

3 3 6 3 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 
pembelajaran 
6.2 Melaksanakan   penilaian  pada  akhir 
pembelajaran 

7 

Kesan umum kinerja guru/ calon guru

2,8 3 5,8 2,8 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa 
siswa 
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

Jumlah 19 21,9 40,9 20,5 
Rata-rata 2,7 3,1 2,9 2,9 
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Lampiran 28 
 

HASIL BELAJAR MENULIS PENGUMUMAN PRASIKUS, SIKLUS I, DAN 

SIKLUS II 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Keterangan Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 Dedi Yusuf 60 70 75 Ada Peningkatan 
2 Lulu Dwiyanti 65 73 78 Ada Peningkatan 
3 Moh. Bambang 72 75 82 Ada Peningkatan 
4 Moh. Wiranto 50 62 70 Ada Peningkatan 
5 Rustani 73 76 81 Ada Peningkatan 
6 Siti Fatimah 52 63 76 Ada Peningkatan
7 Slamet Adi S 56 70 78 Ada Peningkatan
8 Surya Maulana 47 49 55 Ada Peningkatan 
9 Warman 70 72 76 Ada Peningkatan 
10 Aditya Ari P 62 71 80 Ada Peningkatan 
11 Agustin Soni G 43 50 58 Ada Peningkatan 
12 Ayu Setyaningsih 70 72 84 Ada Peningkatan 
13 Azah Lena M 69 78 92 Ada Peningkatan
14 Azis Prianto 68 76 82 Ada Peningkatan 
15 Baihaqi Vio B 74 81 86 Ada Peningkatan 
16 Choerul Anam 48 50 56 Ada Peningkatan 
17 Danu Hartawan 77 79 85 Ada Peningkatan 
18 Deni Aprilyanto 73 82 88 Ada Peningkatan 
19 Deni Triadi S 60 70 79 Ada Peningkatan 
20 Dewi Kartika R 78 88 92 Ada Peningkatan 
21 Dian Wigianti 65 77 86 Ada Peningkatan 
22 Eli Rahmawati 70 81 90 Ada Peningkatan 
23 Faza Fauzan 50 60 71 Ada Peningkatan 
24 Fia Emah L 76 83 91 Ada Peningkatan 
25 Hermawan M 60 66 74 Ada Peningkatan 
26 Ilham Wiguna 72 79 86 Ada Peningkatan 
27 Inas Saputra 73 80 90 Ada Peningkatan 
28 Khanifah A 50 50 65 Ada Peningkatan 
29 Lisa Anasari 76 85 91 Ada Peningkatan 
30 M. Khoulul R 70 80 90 Ada Peningkatan 
31 Puput Anggun 62 70 78 Ada Peningkatan 
32 Ria Harmonis 75 86 94 Ada Peningkatan 
33 Ridho Nur F 50 58 65 Ada Peningkatan
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Peneliti 
 
 
 

Abdul Rois Nawawi 
NIM 1402408229 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Rizki Irmanda 60 65 73 Ada Peningkatan 
35 Roy Hanafi 78 91 92 Ada Peningkatan 
36 Rosyada Amalia 70 74 84 Ada Peningkatan 
37 Saeful Anwar 51 60 77 Ada Peningkatan 
38 Shela Fediani 70 76 80 Ada Peningkatan 
39 Septi Ade R 50 71 78 Ada Peningkatan
40 Siti Kholipah 77 91 93 Ada Peningkatan 
41 Siti Maesaroh 57 64 72 Ada Peningkatan 
42 Sulistyowati R 60 70 80 Ada Peningkatan 
43 Tegar Iman F 72 79 88 Ada Peningkatan 
44 Titi Ayu  W 49 55 60 Ada Peningkatan 
45 Tri Susanti 64 65 80 Ada Peningkatan 
46 Wahyu Abdul 82 92 93 Ada Peningkatan
47 Wigia Febriani 84 87 92 Ada Peningkatan 

Jumlah 3.040 3.402 3.766  
Rata-rata 64,68 72,38 80,13  
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Lampiran 29 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 

No Nama Siswa 
Nilai Perolehan 

Keterangan 
Siklus I Siklus II 

1 Dedi Yusuf 3 4 Ada Peningkatan 
2 Lulu Dwiyanti 2 3 Ada Peningkatan 
3 Moh. Bambang 4 4 Ada Peningkatan 
4 Moh. Wiranto 2 2 Ada Peningkatan 
5 Rustani 3 3 Ada Peningkatan 
6 Siti Fatimah 2 3 Ada Peningkatan 
7 Slamet Adi S 2 4 Ada Peningkatan 
8 Surya Maulana 2 2 Ada Peningkatan 
9 Warman 2 4 Ada Peningkatan 

10 Aditya Ari P 2 4 Ada Peningkatan 
11 Agustin Soni G 3 4 Ada Peningkatan 
12 Ayu Setyaningsih 2 3 Ada Peningkatan 
13 Azah Lena M 4 4 Ada Peningkatan 
14 Azis Prianto 1 3 Ada Peningkatan 
15 Baihaqi Vio B 4 4 Ada Peningkatan 
16 Choerul Anam 1 2 Ada Peningkatan 
17 Danu Hartawan 3 4 Ada Peningkatan 
18 Deni Aprilyanto 3 4 Ada Peningkatan 
19 Deni Triadi S 3 4 Ada Peningkatan 
20 Dewi Kartika R 4 4 Ada Peningkatan 
21 Dian Wigianti 2 2 Ada Peningkatan 
22 Eli Rahmawati 3 4 Ada Peningkatan 
23 Faza Fauzan 2 2 Ada Peningkatan 
24 Fia Emah L 4 4 Ada Peningkatan 
25 Hermawan M 1 2 Ada Peningkatan 
26 Ilham Wiguna 4 4 Ada Peningkatan 
27 Inas Saputra 4 4 Ada Peningkatan 
28 Khanifah A 2 2 Ada Peningkatan 
29 Lisa Anasari 2 4 Ada Peningkatan 
30 M. Khoulul R 2 4 Ada Peningkatan 
31 Puput Anggun 3 4 Ada Peningkatan 
32 Ria Harmonis 4 4 Ada Peningkatan 
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NIM 1402408229 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Ridho Nur F 1 2 Ada Peningkatan 
34 Rizki Irmanda 2 3 Ada Peningkatan 
35 Roy Hanafi 3 4 Ada Peningkatan 
36 Rosyada Amalia 3 4 Ada Peningkatan 
37 Saeful Anwar 2 2 Ada Peningkatan 
38 Shela Fediani 3 4 Ada Peningkatan 
39 Septi Ade R 2 2 Ada Peningkatan 
40 Siti Kholipah 4 4 Ada Peningkatan 
41 Siti Maesaroh 2 4 Ada Peningkatan 
42 Sulistyowati R 3 4 Ada Peningkatan 
43 Tegar Iman F 4 4 Ada Peningkatan 
44 Titi Ayu  W 2 2 Ada Peningkatan 
45 Tri Susanti 4 4 Ada Peningkatan 
46 Wahyu Abdul 3 4 Ada Peningkatan 
47 Wigia Febriani 4 4 Ada Peningkatan 

Jumlah 127 160  
Rata-rata 2,7 3,4  
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Lampiran 30 
 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU DALAM MERANCANG 
RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN MENULIS 

PENGUMUMAN SIKLUS I DAN II 
 

No Indikator Rata-rata Rata-rata 

1 

Merumuskan kompetensi dasar /indikator 

3 

 
 

3,5 
1.1Merumuskan kompetensi dasar /indikator 
hasil belajar 
1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk 
kecakapan hidup (life skill) 

2 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran dan sumber 
pembelajaran 

3 3,3 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi pembelajaran
2.2 Menentukan dan mengembangkan media 
pembelajaran 
2.3 Memilih sumber belajar 

3 

Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

2,8 3,4 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 
3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 
3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 
3.4 Menentukan cara-cara memotifasi siswa 
3.5 Menyiapkan pertanyaan

4 

Merancang pengelolaan kelas 

2,5 3 
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 
4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 
siswa agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan 
pembelajaran 

5 

Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 
alat penilaian 3 3,5 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 
5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

6 
Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

2,5 3,5 6.1 Kebersihan dan kerapian 
6.2 Penggunaan bahasa tulis 

Jumlah 16,8 20,2 
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Lampiran 31 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN GURU DALAM PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN SIKLUS I DAN II 

 
 

Rata-rata 2,8 3,3 

No Indikator 

Rata-rata 
Skor 

Perolehan 
pada Siklus 

Jumlah Rata-
rata 

I II 

1 

Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran     
1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 
belajar 2,3 3 5,3 2,7 
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

2 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2,7 2,9 5,6 2,8 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang 
sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan 
lingkungan 
2.3 Menggunakan alat bantu (media)  
pembelajaran yang sesuai dengan  tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan 
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dalam urutan yang logis 
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
Secara individual, kelompok, atau klasikal 
2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 
efisien 

3 

Mengelola interaksi kelas

2,6 3 5,6 2,8 

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 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta 2,7 2,8 5,5 2,8



213 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 

5 

Mendemonstrasikan kemampuan khusus  
dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

2,3 2,8 5,1 2,6 

5.1Mencapai tujuan komunikatif yang 
diinginkan 
5.2 Memiliki unsur makna dalam urutan 
logis 
5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan 
yang tepat  
5.4Menerapkan pembentuk wacana, 
sosiokultutal dan strategi komunikatif 
secara tepat 
5.5 Memupuk kegemaran membaca 

6 

Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 

2,8 3 5,8 2,9 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 
pembelajaran 
6.2 Melaksanakan   penilaian  pada  akhir 
pembelajaran 

7 

Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

2,7 2,8 5,5 2,8 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa 
siswa 
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

Jumlah 18,1 20,3 38,4 19,2 
Rata-rata 2,6 2,9 2,7 2,7 
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Lampiran 32 
 

KETUNTASAN KLASIKAL SISWA KELAS IV 

 
No 

 
Nama Siswa 

Nilai
Prasiklus Siklus I Siklus II 

Tuntas 
Tidak 
Tuntas 

Tuntas 
Tidak 
Tuntas 

Tuntas 
Tidak
Tunta
s 

1 Dedi Yusuf  √ √  √  
2 Lulu Dwiyanti  √ √  √   
3 Moh. Bambang √  √  √   
4 Moh. Wiranto  √  √ √   
5 Rustani √   √ √   
6 Siti Fatimah  √ √  √   
7 Slamet Adi S  √ √  √   
8 Surya Maulana  √  √  √ 
9 Warman √  √  √   

10 Aditya Ari P  √ √  √   
11 Agustin Soni G  √  √  √ 
12 Ayu Setyaningsih √  √  √   
13 Azah Lena M  √ √  √   
14 Azis Prianto  √ √  √   
15 Baihaqi Vio B √  √  √   
16 Choerul Anam  √  √  √ 
17 Danu Hartawan √  √  √   
18 Deni Aprilyanto √  √  √   
19 Deni Triadi S  √ √  √   
20 Dewi Kartika R √  √  √   
21 Dian Wigianti  √ √  √   
22 Eli Rahmawati √  √  √   
23 Faza Fauzan  √  √ √   
24 Fia Emah L √ √ √   
25 Hermawan M  √  √ √   
26 Ilham Wiguna √  √  √   
27 Inas Saputra √  √  √   
28 Khanifah A  √  √  √ 
29 Lisa Anasari √ √ √  
30 M. Khoulul R √ √ √  
31 Puput Anggun  √ √  √  
32 Ria Harmonis √  √  √  
33 Ridho Nur F  √  √  √ 
34 Rizki Irmanda  √  √ √   
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35 Roy Hanafi √  √  √   
36 Rosyada Amalia √ √ √   
37 Saeful Anwar  √  √ √   
38 Shela Fediani √  √  √   
39 Septi Ade R  √ √  √   
40 Siti Kholipah √  √  √   
41 Siti Maesaroh  √  √ √   
42 Sulistyowati R √ √ √   
43 Tegar Iman F √  √  √   
44 Titi Ayu  W  √  √  √ 
45 Tri Susanti  √  √ √   
46 Wahyu Abdul √  √  √   
47 Wigia Febriani √  √  √   

Jumlah 22 25 33 14 41 6 
Persentase (%) 46,81 53,19 71,21 29,79 87,24 12,76 
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Lampiran 34 
Surat Keterangan Aktif Mengajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217 
 

 

Lampiran 34 
Foto Dokumentasi Penelitian 

 
Guru membagi contoh pengumuman yang ada di media cetak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa saat melaksanakan kerja kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa menuliskan hasil LKS di papan tulis 
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