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ABSTRAK
Fitriah, Rizki. 2012. Peningkatan Pembelajaran Menulis Deskripsi dengan
Pendekatan Tematik melalui Gambar Seri pada Siswa Kelas III Sekolah
Dasar Negeri Balapulang Kulon 02. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah
Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Drs. HY. Poniyo, M.Pd, Pembimbing II: Dra. Umi
Setijowati, M.Pd.
Kata Kunci: Pembelajaran Menulis Deskripsi, Pendekatan Tematik, Gambar Seri
Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi pada
siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 cenderung berpusat pada guru dan
penggunaan media kurang variatif. Hal ini mengakibatkan aktivitas siswa dalam
proses pembelajaran serta hasil belajar siswa kurang optimal. Tindakan sebagai
upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa adalah dengan
menggunakan pendekatan tematik melalui media gambar seri pada materi menulis
deskripsi pada siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02.
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masingmasing siklus melalui empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan pembelajaran yang
diakhiri dengan tes formatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes
dan non tes. Data penelitian dianalisis dengan teknik analisis data secara
kuantitatif dan kualitatif. Data yang dianalisis secara kuantitatif yaitu tes menulis
deskripsi dengan menggunakan media gambar seri. Data yang dianalisis secara
kualitatif yaitu data non tes hasil pengamatan aktivitas belajar siswa dan
performansi guru.
Hasil pre test menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 54,02 meningkat
menjadi 76,65 pada hasil post test. Pada siklus I nilai rata-rata kelas sebesar 71,5,
ketuntasan belajar klasikal 61,77%, persentase keaktifan siswa 79,20%, dan
performansi guru sebesar 82, 625. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa
73,78, ketuntasan belajar klasikal 91,18%, persentase keaktifan siswa 84,07%,
dan performansi guru sebesar 89. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan
dari siklus I ke siklus II. Dari hasil yang diperoleh, dapat diambil simpulan bahwa
penelitian ini mampu menjawab tujuan penelitian, yakni pendekatan tematik
melalui gambar seri dapat meningkatkan aktivitas belajar, performansi guru, dan
hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tertera dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dilakukan melalui
pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3,
menyatakan:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan pendidikan nasional dapat terwujud apabila proses pembelajaran di
masing-masing satuan pendidikan berjalan secara efektif. Pasal 14 UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa
“jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi”. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal
kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai
pribadi, anggota masyarakat dan warga negara, serta mempersiapkan peserta didik
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untuk mengikuti pendidikan menengah. Mata pelajaran yang ada di jenjang
Sekolah Dasar (SD) salah satunya yaitu bahasa Indonesia.
Mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) pembelajarannya meliputi keterampilan membaca, menulis,
berbicara,

dan

menyimak,

serta

pembelajaran

karya

sastra

Indonesia.

Pembelajaran menulis adalah melakukan berbagai kegiatan menulis untuk
mengungkapkan pikiran, perasan, dan informasi dalam bentuk karangan
sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan,
ringkasan, paraphrase, serta berbagai karya sastra untuk anak yang berbentuk
cerita, puisi, dan pantun. Salah satu cakupan materi pembelajaran menulis ialah
materi karangan sederhana.
Karangan

merupakan

karya

tulis

hasil

dari

kegiatan

seseorang

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis. Jenis
karangan yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Menurut
Dhiwie (2010) “karangan deskripsi merupakan karangan yang berisi gambaran
mengenai hal (keadaan) sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau
merasakan hal tersebut. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan
melibatkan kesan indera” (Dhiwie 2010).
Keterampilan menulis deskripsi pada hakikatnya merupakan keterampilan
yang dapat berkembang jika ada media untuk membantu siswa dalam menuliskan
serta mengembangkan ide-idenya. Kenyataannya dalam proses pembelajaran
menulis deskripsi banyak ditemukan permasalahan baik yang bersumber dari guru
maupun siswa. Masalah-masalah tersebut antara lain : (1) Pembelajaran
cenderung berpusat pada guru. Siswa hanya mendengarkan tanpa ada interaksi
dengan guru (teacher centered); (2) Siswa kesulitan dalam menemukan tema dan
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memilih kata-kata awal yang akan dituangkan dalam karangan mereka karena hal
itu masih abstrak baginya; (3) Minat siswa yang rendah dalam mengikuti
pembelajaran menulis deskripsi; (4) Situasi belajar yang kurang kondusif
dikarenakan siswa sering ramai dan kurang memperhatikan penjelasan guru; (5)
Guru kurang termotivasi untuk menggunakan media pembelajaran yang
bervariasi.
Permasalahan dalam menulis deskripsi juga dialami oleh siswa kelas III
SD Negeri Balapulang Kulon 02. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas
III SD Negeri Balapulang Kulon 02 diperoleh data bahwa nilai rata-rata hasil
belajar Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi pada tahun 2010/2011 ialah 61,
sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimalnya (KKM) adalah 69. Permasalahan
tersebut dikarenakan siswa kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran
menulis deskripsi, di samping itu penggunaan media pembelajaran kurang
bervariasi. Untuk itu perlu adanya variasi media yang bermakna sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar siswa.
Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam
pembelajaran. Menurut Romiszowski (1981) dalam Wibawa (2001: 12) “media
adalah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa
orang atau benda) kepada penerima pesan. Dalam proses belajar mengajar,
penerima pesan itu ialah siswa”. Penggunaan media yang menarik dapat
meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu,
guru sebaiknya dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran yang
menarik dan bermakna. Guru dapat menggunakan gambar-gambar dan media lain
yang bisa membuat siswanya termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran.
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Dengan media yang menarik maka pembelajaran akan berhasil karena siswa tidak
mengalami kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasan menjadi sebuah
karangan.
Berdasarkan

hasil

pengamatan,

terdapat

beberapa

masalah

yang

menyebabkan kegagalan atau kesulitan siswa dalam belajar Bahasa Indonesia
materi menulis deskripsi di kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02. Masalah
tersebut antara lain pembelajaran bersifat satu arah, siswa pasif dalam belajar,
media yang kurang bervariasi, guru belum menggunakan pendekatan tematik serta
hasil belajar siswa rendah. Kurang berhasilnya belajar siswa juga disebabkan
pembelajaran belum bermakna. Pembelajaran yang tidak bermakna membuat
pemahaman siswa tentang konsep menulis deskripsi masih tergolong rendah. Hal
ini mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan idenya ke
dalam bahasa tulis sesuai dengan ejaan yang benar.
Oleh karena tugas utama guru membimbing siswa mengembangkan
kemampuan intelektualnya, maka strategi pembelajaran yang digunakan
disesuaikan dengan kondisi siswa sekolah dasar. Dengan demikian, pembelajaran
Bahasa Indonesia dapat lebih efektif, efisien serta bermakna. Dalam hal ini, guru
perlu memiliki kemampuan serta keterampilan dalam memilih media yang lebih
bervariasi. Selain itu, guru juga harus menerapkan pendekatan sesuai dengan
tingkat perkembangan siswa. Penggunaan media dan pendekatan yang sesuai
dapat meningkatkan hasil belajar, mendorong partisipasi dan merangsang
motivasi belajar siswa.
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Pendekatan yang tepat diterapkan untuk siswa kelas rendah ialah
pendekatan tematik karena pendekatan ini sesuai dengan tahap perkembangan
kognitif siswa SD yaitu tahap operasional konkret.

Pendekatan tematik

merupakan usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai
pembelajaran dengan menggunakan tema. Pembelajaran dengan pendekatan
tematik lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk berfikir secara holistik.
Namun pada kenyataannya pendekatan tematik belum dilaksanakan sesuai
tuntutan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bahwa struktur kurikulum
kelas I, II, III sekolah dasar menggunakan pendekatan tematik (Pedoman PKM
2008/2009 :63).
Tindakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan pembelajaran menulis
deskripsi adalah dengan menerapkan pendekatan tematik melalui gambar seri.
Diharapkan dengan menerapkan pendekatan tematik melalui gambar seri dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam menulis deskripsi.
Berdasarkan kajian tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul
“Peningkatan Pembelajaran Menulis Deskripsi dengan Pendekatan Tematik
melalui Gambar Seri pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri Balapulang
Kulon 02”.

1.2 Permasalahan
Siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 mengalami kesulitan
dalam menulis deskripsi. Siswa merasa kesulitan dalam menuangkan idenya ke
dalam bahasa tulis. Kesulitan siswa tersebut dikarenakan kurang bervariasinya
media yang digunakan guru dalam pembelajaran.
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Rendahnya kemampuan siswa dalam menulis deskripsi dibuktikan dari
hasil belajar. Nilai rata-rata hasil belajar Bahasa Indonesia materi menulis
deskripsi pada tahun 2010/2011 ialah 61, sedangkan Kriteria Ketuntasan
Minimalnya (KKM) adalah 69. Penyebabnya karena kurang termotivasinya siswa
dalam mengikuti pembelajaran menulis deskripsi. Selain itu, penggunaan media
yang kurang bervariasi juga menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan
memahami materi yang disampaikan guru.

1.3 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi faktorfaktor yang penyebab permasalahan tersebut yaitu faktor internal dan eksternal.
1.3.1 Faktor Internal
Faktor internal yang mempengaruhi rendahnya aktivitas dan hasil belajar
siswa dalam menulis deskripsi yaitu : (1) kesehatan siswa, (2) bakat dan minat
siswa, (3) perhatian dan kesiapan siswa, dan (4) intelegensi siswa.
1.3.2 Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya aktivitas dan hasil belajar
menulis deskripsi yaitu: (1) variasi pembelajaran kurang berkesan. Guru
sebaiknya menerapkan pendekatan tematik karena sesuai dengan tingkat
perkembangan siswa SD kelas III; (2) Kecenderungan guru menggunakan metode
ceramah; (3) kurang bervariasinya media yang digunakan guru.

1.4 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, peneliti perlu
lmembatasi masalah yang akan dibahas dalam Penelitian Tindakan Kelas ini.
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Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan hasil yang
diperoleh lebih maksimal. Pada Penelitian Tindakan Kelas peneliti membatasi
permasalahan pada penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis
deskripsi.

1.5 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah :
(1) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi
pada siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02?
(2) Apakah dengan pendekatan tematik

melalui gambar

seri dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa
kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02?

1.6 Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, pemecahan masalah pada penelitian
ini adalah meningkatlkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi dengan
pendekatan tematik melalui gambar seri.

1.7 Tujuan Penelitian
Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dilaksanakan Penelitian Tindakan
Kelas. Tujuan penelitian terdiri dari tijuan umun dan tujuan khusus. Tujuan umum
akan dijelaskan secara umum dilaksanakannya Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan
khusus akan dijelaskan secara rinci dilaksanakannya Penelitian Tindakan Kelas.
Berikut uraian selengkapnya mengenai tujuan dari penelitian ini.
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1.7.1 Tujuan Umum
Meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis
deskripsi pada siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02.
1.7.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:
(1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III SD Negeri Balapulang
Kulon 02 materi menulis deskripsi dengan pendekatan tematik melalui
gambar seri.
(2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon
02 materi menulis deskripsi dengan pendekatan tematik melalui gambar
seri.
(3) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran menulis deskripsi
dengan pendekatan tematik melalui gambar seri.

1.8 Manfaat Penelitian
Pada bagian ini akan dijelaskan manfaat dilaksanakan Penelitian Tindakan
Kelas. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis
dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis berupa manfaat dalam bentuk teori
yang diperoleh dari penelitian. Manfaat praktis berupa manfaat secara praktik
yang diperoleh dari penelitian. Berikut uraian selengkapnya manfaat dari
penelitian ini.
1.8.1 Manfaat Teoritis
Secara

teori

dari

penelitian

ini

diharapkan

bermanfaat

untuk

mengembangkan teori pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu
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pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan pendekatan
tematik melalui gambar seri diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan
pembelajaran. Terutama meningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui
media gambar seri pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.
1.8.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis yaitu manfaat yang dapat dirasakan secara langsung saat
penelitian. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa,
guru, dan sekolah. (1) bagi siswa, yaitu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
menulis deskripsi, (2) bagi guru, yaitu membantu guru kelas mengatasi rendahnya
aktivitas dan hasil belajar dalam menulis deskripsi pada siswa kelas III SD Negeri
Balapulang Kulon 02 dan membantu guru kelas III bagaimana melaksanakan
pendekatan tematik pada materi menulis deskripsi melalui gambar seri, (3) bagi
sekolah, sebagai bahan masukan bagi upaya peningkatan kualitas pembelajaran
Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi dengan pendekatan tematik melalui
gambar seri pada siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori
Kajian teori disusun sebagai landasan penelitian. Pada bagian ini akan
dipaparkan tentang belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi, aktivitas
belajar, hasil belajar, kegiatan belajar di SD, karakteristik siswa sekolah dasar,
pengertian mengajar, pembelajaran, pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas
III, menulis, pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan tematik,
pembelajaran bahasa Indonesia melalui media gambar seri, dan langkah-langkah
pendekatan tematik dengan gambar seri.
2.1.1

Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Menurut Slavin 1994 dalam Anni (2007: 2), belajar merupakan perubahan

individu yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Gagne 1977 dalam Anni
(2007: 2), belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang
berlangsung selama periode tertentu.
Menurut Sumadi 2002 dalam Yonny (2010: 158) “belajar adalah suatu
proses yang membawa perubahan dan dari perubahan itu didapat kecakapan baru
karena adanya suatu usaha yang disengaja”. Winkle (2004) juga menjelaskan
bahwa belajar pada manusia dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental (psikis)
yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan
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sejumlah perubahan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap perubahan itu
bersifat relatif konstan dan berbekas (Winkle 2004 dalam Yonny 2010: 158)
Tiga unsur utama dalam belajar menurut Anni (2007: 3):
(1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukur
apakah seseorang telah belajar, maka diperlukan perbandingan
antara perilaku sebelum dan sesudah mengalami kegiatan
belajar.
(2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses
pengalaman.
(3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen.
Menurut Anni (2007: 14) terdapat seperangkat faktor yang memberikan
pengaruh belajar, yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal, mencakup
kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan
intelektual, emosional; dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi
dengan lingkungan.
Kondisi eksternal yang mempengaruhi belajar antara lain variasi dan
derajat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar,
iklim, suasana lingkungan, budaya belajar masyarakat. Kesempurnaan dan
kualitas kondisi internal dan eksternal yang dimilki oleh pembelajar akan
berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar.
Pembelajar yang akan mempelajari materi belajar dengan tingkat kesulitan
tinggi tetapi belum memiliki kemampuan internal yang cukup, maka pembelajar
tersebut akan mengalami kesulitan belajar. Agar pembelajar berhasil dalam
mempelajari materi belajar baru, maka pembelajar harus memiliki kemampuan
internal yang dipersyaratkan. Begitu juga dengan kondisi eksternal, misalnya
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tempat belajar yang kurang memenuhi syarat, iklim atau cuaca yang panas, dan
suasana lingkungan bising akan mengganggu konsentrasi belajar.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses
interaksi manusia dengan lingkungannya baik secara langsung (dengan contoh)
maupun tidak langsung (dengan kata-kata) untuk memperoleh suatu perubahan.
2.1.2

Aktivitas Belajar
Menurut Suharso dan Retnonigsih (2005: 25), “aktivitas adalah kegiatan

atau kesibukan”. Menurut Mulyono 2007 dalam Defri (2010), aktivitas artinya
kegiatan atau keaktifan, segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang terjadi
baik fisik maupun non-fisik. Trinandita 2005 dalam Defri (2010) menyatakan
bahwa hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah
keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan
interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa.
Menurut Nasution (2010: 87), aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan,
mencatat, dan menjawab pertanyaan. Sedangkan menurut Sudjana (2009: 22),
kegiatan belajar atau aktivitas belajar sebagai proses terdiri atas enam unsur yaitu
tujuan belajar, peserta didik yang termotivasi, tingkat kesulitan belajar, stimulus
dari lingkungan, peserta didik yang memahami situasi, dan pola respons peserta
didik.
Menurut Sudjana (2009: 61) keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal:
(1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, (2) terlibat
dalam pemecahan masalah, (3) bertanya kepada siswa lain atau
kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya,
(4) berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk
pemecahan masalah, (5) melaksanakan diskusi kelompok sesuai
petunjuk guru, (6) menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang
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diperolehnya, (7) melatih diri dalam memecahkan soal atau
masalah yang sejenis, (8) kesempatan menggunakan atau
menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan
tugas atau persoalan yang dihadapinya.
Dari paparan mengenai aktivitas belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa
aktivitas belajar adalah kegiatan siswa dalam proses pembelajaran yang terjadi
baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, sehingga suasana
kelas menjadi kondusif.
2.1.3

Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2007: 5). Dalam pembelajaran,
perubahan perilaku yang harus dicapai pembelajar setelah melaksanakan aktivitas
belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Hasil belajar siswa dapat
meningkat karena didukung oleh lingkungan belajar yang baik sehingga
merangsang dan membuat siswa tertantang untuk belajar. Hal ini sejalan dengan
pendapat Siddiq, Isniatun, dan Sungkono (2008: 1.46) bahwa lingkungan
pembelajaran yang baik adalah lingkungan yang merangsang dan menantang
siswa untuk belajar. Menurut Dimyati dan Mudjiono 2006 dalam Munawar
(2009), hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi
siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat
perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum
belajar. (Indramunawar /2009/06/)
Gagne (1977) dalam Sumantri (2001: 14-15) mengemukakan lima macam
kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar sehingga membutuhkan sekian
macam kondisi belajar untuk mencapainya. Kelima macam kemampuan hasil
belajar tersebut ialah:
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(1) Keterampilan intelektual, merupakan sejumlah
pengetahuan
mulai dari baca tulis, hitung sampai pada pemikiran yang
rumit.
(2) Strategi kognitif, mengatur cara belajar dan berpikir seseorang
di dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan
memecahkan masalah.
(3) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta.
(4) Keterampilan motorik yang diperoleh di sekolah, antara lain
keterampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan
sebagainya.
(5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas
emosional yang dimiliki seseorang.
Berdasarkan paparan mengenai hasil belajar di atas, dapat disimpulkan
hasil belajar merupakan perubahan perilaku menjadi lebih baik jika dibandingkan
pada saat sebelum belajar.
2.1.4

Kegiatan Belajar di SD
Kegiatan belajar di sekolah dasar harus disesuaikan dengan cara anak usia

SD belajar. Paham yang dianggap modern tentang bagaimana anak usia SD
belajar bersifat konstruktivistik dipelopori oleh Jean Piaget dan Vygotsky 1977
(dalam Sumantri 2001:15).
(1) Bagi Piaget, anak adalah seorang yang aktif, membentuk atau menyusun
pengetahuan mereka sendiri pada saat mereka menyesuaikan pikirannya.
(2) Bagi Vygotsky, anak itu mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui
interaksi pengajaran dan sosial dengan orang dewasa (guru) asalkan orang
dewasa (guru) itu menjembatani arti dengan bahasa dan tanda atau simbol.
Hal penting yang harus diperhatikan oleh guru ialah bahwa anak SD
merupakan seorang yang aktif. Guru yang baik harus menyediakan lingkungan
belajar yang baik bagi siswanya, karena guru tahu bahwa siswa SD senang
mengeksplorasi lingkungan belajar.
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Menurut Sumantri (2001: 18) terdapat sejumlah tujuan belajar yang
sebaiknya dapat diwujudkan oleh guru dalam kegiatan belajar siswanya di sekolah
dasar:
(1) Menjadikan siswanya senang, bergembira dan riang dalam
belajar.
(2) Memperbaiki berpikir kreatif siswanya, sifat keingintahuan,
kerja sama, harga diri, dan rasa percaya pada diri sendiri.
(3) Mengembangkan sikap positif pada siswanya dalam belajar.
(4) Mengembangkan afeksi dan kepekaan terhadap peristiwaperistiwa yang terjadi di lingkungannya
2.1.5

Karakteristik Siswa Sekolah Dasar
Masa usia sekolah dasar merupakan tahapan perkembangan yang penting

dan fundamental bagi kesuksesan perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu,
sebagai guru harus bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap
perkembangan siswanya. Berdasarkan perkembangan kognitif menurut Piaget,
siswa sekolah dasar kelas III berada dalam tahap operasi konkret. Oleh karena itu,
guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan
semangat siswa. Guru dapat menggunakan media yang bervariasi, dan yang tidak
kalah pentingnya yaitu sajian harus dibuat agar dapat menarik bagi siswa.
Ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD
berdasarkan kelas-kelas yang terdapat di SD.
2.1.5.1 Karakteristik pada Masa Kelas Rendah SD (Kelas 1,2, dan 3)
Ada beberapa karakteristik siswa kelas rendah SD, antara lain:
(1) ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi
sekolah, (2) suka memuji diri sendiri, (3) apabila tidak dapat
menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting, (4) suka
membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang
menguntungkan dirinya, dan (5) suka meremehkan orang lain
(Beduatsuko/ 2009).
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2.1.5.2 Karakteristik pada Masa Kelas Tinggi SD (Kelas 4,5, dan 6)
Karakteristik siswa SD kelas tinggi antara lain:
(1) perhatianya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari, (2) ingin
tahu, ingin belajar, dan realistis, (3) timbul minat pada pelajaranpelajaran khusus, dan (4) anak memandang nilai sebagai ukuran
yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah.
(Beduatsuko/2009).
2.1.6

Pengertian Mengajar
Menurut

Sumantri

(2001:

20)

mengajar

merupakan

kegiatan

menyampaikan pesan berupa pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikapsikap tertentu dari guru kepada siswa. Misalnya, seorang guru SD kelas 3
menjelaskan materi menulis deskripsi dengan menggunakan pendekatan tematik
melalui gambar seri. kegiatan guru itulah yang dinamakan dengan kegiatan
mengajar. Davis 1971 dalam Sumantri (2001: 21) mengungkapkan bahwa
pengertian mengajar sebagai suatu aktivitas profesional yang memerlukan
keterampilan tingkat tinggi dan mencakup pengambilan keputusan.
Guru yang profesional harus dapat membuat keputusan yang tepat dengan
mengembangkan suatu sistem pengajaran. Untuk melaksanakan hal tersebut,
seorang guru sekolah dasar paling tidak harus bertanggung jawab dalam:
(1) Mengkondisikan siswa untuk menyukai, merasa gembira dan senang
belajar di sekolah.
(2) Mengembangkan berbagai cara dan metode yang bervariasi dan menarik di
dalam mengajar secara terpadu, seperti ceramah, kerja kelompok, diskusi,
dan sebagainya.
(3) Menjembatani “gap” antara kehidupan sekolah dengan kahidupan siswa itu
sendiri dalam pengajaran.
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(4) Mengobservasi gaya belajar siswa, kebutuhannya dan memperhatikan
tuntutan individual siswa yang hubungannya dengan implementasi
kurikulum yang berlaku.
Dari pengertian mengajar di atas, dapat disimpulkan bahwa mengajar
merupakan suatu aktivitas menyampaikan pesan dari guru kepada siswa yang
memerlukan keterampilan dan keprofesionalan guru. Mengajar tidak hanya
menyangkut bagaimana menyampaikan pesan-pesan dari guru kepada siswa,
melainkan menyangkut bagaimana guru membimbing dan melatih siswanya untuk
belajar.
2.1.7

Pembelajaran
Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru
(Sagala, 2010: 61). Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk
mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan
dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, dan lain sebagainya.
Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono 1999 dalam Sagala (2010: 62)
adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk
membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber
belajar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003
menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Menurut Sagala (2010: 63), dalam pembelajaran guru harus memahami
hakikat materi pelajaran yang diajarkannya. Guru harus memberikan pelajaran
yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Selain itu, guru juga
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harus memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang
kemampuan siswa untuk belajar.
Pembelajaran mempunyai dua karakteristik yaitu pertama, dalam proses
pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal. Dalam
pembelajaran tidak hanya menuntut siswa mendengar dan mencatat, akan tetapi
menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Kedua, dalam pembelajaran
membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus. Hal itu
diarahkan untuk memperbaiki serta meningkatkan kemampuan berpikir siswa,
sehingga dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan yang mereka
konstruksi sendiri.
Berdasarkan paparan mengenai pembelajaran di atas, dapat diambil
simpulan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dirancang secara terprogram
untuk membantu siswa mempelajari suatu kemampuan. Dari proses pembelajaran,
siswa memperoleh hasil belajar yang merupakan hasil interaksi tindak belajar dan
tindak mengajar.
2.1.8

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Kelas III
Pembelajaran yaitu kegiatan yang dirancang secara terprogram untuk

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan. Kemampuan yang penting
dimiliki salah satunya ialah kemampuan dalam berbahasa.
Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD memiliki peranan penting dalam
perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang
keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran Bahasa
Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi
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dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis.
Selain itu juga diarahkan untuk manumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya
kesastraan manusia Indonesia.
Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan
bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar bertujuan agar peserta
didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
(1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku, baik
secara lisan maupun tertulis.
(2) Menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan dan bahasa Negara.
(3) Memahami Bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan
kreatif untuk berbagai Tujuan.
(4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan
intelektual serta kematangan emosional dan social.
(5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan,
budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.
(6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah
budaya dan intelektual manusia Indonesia.
Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar kelas III memiliki
beberapa Kompetensi Dasar. Salah satu Kompetensi Dasarnya ialah menulis
karangan sederhana berdasarkan gambar seri dengan menggunakan pilihan kata
dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan ejaan, huruf kapital, dan tanda
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titik.

Adapun pembelajaran menulis karangan sederhana salah satunya yaitu

karangan deskripsi atau dapat disebut dengan tulisan deskripsi.
2.1.9

Menulis

2.1.9.1 Pengertian Menulis
Menurut Suharso dan Retnoningsih (2005: 593), menulis diartikan sebagai
“melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan
tulisan”. Melalui kegiatan menulis, seseorang dapat menuangkan ide-idenya atau
meluapkan isi perasaannya. Dengan demikian, menulis merupakan suatu cara
mengekspresikan pikiran atau perasaan dalam bentuk tulisan.
Menurut Hasani 2005 dalam Ridwan (2009) menulis merupakan
keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak
langsung. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif, sehingga
penulis harus mampu memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis,
struktur bahasa dan kosakata (Ridwan /2009/04). Melalui kegiatan menulis,
seseorang dapat menuangkan ide-idenya atau meluapkan isi perasaannya. Dengan
demikian, menulis merupakan suatu cara mengekspresikan pikiran atau perasaan
dalam bentuk tulisan.
Menurut Tarigan 1955 dalam Syarif, dkk (2009: 5), menulis adalah
mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat atau pikiran dan perasaan.
Untuk mewujudkan hal itu sarana yang digunakan adalah bahasa. Isi ekspresi
melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau pembaca jika dituangkan
dalam bahasa yang sistematik, teratur, sederhana, dan mudah dimengerti.
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Sejalan dengan itu, menurut Lado 1964 dalam Syarif, dkk (2009: 5)
menulis adalah meletakkan simbol-simbol grafis yang mewakili bahasa yang
dimengerti orang lain. Jadi, orang lain dapat membaca grafis itu jika mengetahui
bahwa itu menjadi bagian dari ekspresi bahasa. Menurut Gere 1987 dalam Syarif,
dkk (2009: 5) menulis dalam arti komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan
atau informasi tentang subjek.
Menulis juga merupakan suatu cara berkomunikasi secara tidak langsung,
tidak secara bertatap muka dengan orang lain. Namun demikian, melalui kegiatan
menulis, penulis juga dapat menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada orang
lain (pembaca). Menurut Tarigan 2008 dalam Yonny, dkk (2010: 34), “pesanpesan tersebut disampaikan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan
kosakata”. Oleh karena pesan tidak dapat disampaikan secara langsung, penulis
harus dapat memanfaatkan grafologi (ilmu tentang aksara atau sistem tulisan),
struktur bahasa dan kosakata dengan baik. Dengan demikian, komunikasi melalui
tulisan tetap dapat berjalan efektif dan pesan yang ingin disampaikan penulis
dapat diterima dengan baik oleh pembaca.
Dari definisi menulis yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil
simpulan sebagai berikut: (1) Menulis merupakan suatu cara mengekspresikan
secara tertulis gagasan, ide, pikiran, perasaan dalam bahasa yang teratur dan
sistematis. Menulis merupakan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu tentang
diri sendiri dan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain; (2) Menulis tidak
hanya membuat satu kalimat, tetapi menghasilkan serangkaian kalimat yang
saling berhubungan.
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2.1.9.2 Menulis Deskripsi
Berdasarkan definisi menulis yang telah dikemukakan di atas, dapat
diketahui bahwa fungsi utama menulis yaitu sebagai alat komunikasi secara tidak
langsung. Dalam dunia pendidikan, menulis memiliki fungsi sebagai alat berfikir.
Melalui menulis, proses berfikir menjadi lebih mudah. Hal ini seperti
dikemukakan Tarigan (2008: 22) bahwa menulis sangat penting bagi pendidikan
karena memudahkan para pelajar berpikir.
Salah satu jenis kegiatan menulis adalah membuat karangan. Menurut
Dhiwie (2010) karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang
untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikanya melalui bahasa tulis kepada
pembaca untuk dipahami. Lima jenis karangan yang umum dijumpai dalam
keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi.
Salah satu jenis karangan yang disebutkan di atas ialah karangan deskripsi.
Akhadiah (1991: 131) mengemukakan deskripsi pada hakikatnya merupakan
suatu usaha untuk menggambarkan dengan kata-kata, wujud atau sifat lahiriah
dari suatu objek. Penulis dalam menulis deskripsi berusaha supaya pembaca
seolah-olah melihat apa yang disaksikannya, mencium apa yang dibauinya,
mendengar apa yang didengar, dan merasakan apa yang sedang dirasakan penulis.
Dalam menulis deskripsi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang
merupakan ciri-ciri tulisan deskripsi yaitu:
(1) Deskripsi lebih berupaya memperlihatkan detail atau perincian
tentang objek; (2) Deskripsi lebih bersifat memberi pengaruh
sensitivitas dan membentuk imajinasi pembaca; (3) Deskripsi
disampaikan dengan gaya yang memikat dan dengan pilihan kata
yang menggugah; (4) Deskripsi lebih banyak memaparkan tentang
sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dirasakan oleh pembaca dan
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pada umumnya yang menjadi objek adalah manusia, benda alam,
dan warna ; (5) Organisasi penyampaiannya lebih banyak
menggunakan susunan ruang (Mariyana, 2009:13).
Ada dua objek yang diungkapkan dalam deskripsi, yaitu deskripsi orang
dan tempat. Deskripsi orang berisi informasi tentang orang atau retorika
pengungkapan yang memungkinkan pembaca seolah-olah mengenalinya sendiri.
Deskripsi orang terdiri atas deskripsi keadaan fisik, deskripsi keadaan sekitar,
deskripsi watak atau tingkah perbuatan, dan deskripsi gagasan-gagasan tokoh
(Mariyana, 2009: 15).
Objek kedua yang diungkapkan dalam deskripsi adalah deskripsi tempat.
Deskripsi tempat memegang peranan penting dalam setiap peristiwa, karena tidak
ada peristiwa yang terlepas dari lingkungan dan tempat. Jalannya sebuah peristiwa
akan lebih menarik jika dikaitkan dengan tempat terjadinya peristiwa tersebut
(Akhadiah 1977 dalam Suparno 2008: 4.19)
Adapun langkah-langkah dalam menulis deskripsi adalah sebagai berikut:
(1) Menentukan objek yang akan dideskripsikan. Dalam langkah
ini, penulis menentukan apakah yang akan dideskripsikan
berupa tempat atau orang.
(2) Merumuskan tujuan pendeskripsian.
(3) Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan. Misalnya
penulis akan mendeskripsikan orang, maka yang
dideskripsikan tetang ciri-ciri fisik, watak, gagasannya, atau
benda-benda di sekitarnya.
(4) Merinci dan mensisitematiskan hal-hal yang menunjang
kekuatan bagian yang akan dideskripsikan, maksudnya hal-hal
apa saja yang akan ditampilkan untuk membantu
memunculkan kesan dan gambaran kuat mengenai sesuatu
yang dideskripsikan (Suparno, 2008:4.22)
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2.1.10 Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Tematik
Pendekatan tematik berangkat dari teori pembelajaran yang menolak
proses hafalan (drill) sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur
intelektual anak. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh Psikologi Gestalt,
termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran itu haruslah bermakna
dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Pendekatan
pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil
melakukan sesuatu (learning by doing).
Pendekatan tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif
dengan menggunakan tema. Dengan kata lain pembelajaran tematik adalah
pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata
pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik.
Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan
memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung
dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya.
Pelaksanaan pendekatan tematik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia
ialah dengan memadukan Bahasa Indonesia dengan mata pelajaran yang lain.
Berkaitan dengan penelitian ini, mata pelajaran yang dipadukan adalah Bahasa
Indonesia dan Matematika dengan kompetensi dasar 5.2 Menghitung luas persegi
dan persegi panjang dan 5.3 Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan
keliling. Sedangakan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah
8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan
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kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf
kapital dan tanda titik.
Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap
perencanaan yang mencakup (1) kegiatan pemetaan kompetensi dasar, (2)
pengembangan jaringan tema, (3) pengembangan silabus dan (4) penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Kegiatan pemetaan kompetensi dasar dilakukan untuk memperoleh
gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi
dasar dan indikator dari mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih.
Kegiatan pada tahap ini mencakup penjabaran standar kompetensi dan kompetensi
dasar ke dalam indikator, menentukan tema, identifikasi dan analisis standar
kompetensi, kompetensi dasar dan indikator.
Selanjutnya, pada tahap menentukan jaringan tema dilakukan dengan
menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan
jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar dan
indikator dari setiap mata pelajaran. Tahap ketiga yaitu penyusunan silabus yang
terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar,
alat/sumber, dan penilaian.
Tahap penyusunan rencana pembelajaran dilakukan guru dengan
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang merupakan realisasi
dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran.
Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi identitas mata pelajaran,
kompetensi dasar dan indikator dari masing-masing mata pelajaran, materi pokok,
strategi pembelajaran, alat dan media, serta penilaian dan tindak lanjut.
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Karakteristik pembelajaran pendekatan tematik menurut Sabirin (2009)
adalah sebagai berikut:
(1) Berpusat pada siswa
Pembelajaran tematik merupakan suatu sistem pembelajaran
yang memberikan keleluasaan pada siswa baik secara individu
maupun kelompok. Siswa dapat aktif mencari, menggali dan
menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu
pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan
perkembangannya.
(2) Memberikan pengalaman langsung
Pembelajaran tematik dirancang untuk melibatkan siswa secara
langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan
memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan
secara lansung. Sehingga siswa akan memahami hasil
belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka
alami, bukan hanya informasi dari guru. Guru lebih banyak
bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing
kearah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan siswa sebagai
pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan
pengetahuannya.
(3) Lebih memperhatikan proses dari hasil semata
Pada pembelajaran tematik dikembangkan pendekatan
discovery inquiry (penemuan terbimbing) yang melibatkan
siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yaitu mulai dari
perencanaan,
pelaksanaan
sampai
proses
evaluasi.
Pembelajaran tematik dilaksanakan dengan melibatkan hasrat,
minat, dan kemampuan siswa, sehingga dimungkinkan siswa
termotivasi untuk belajar terus menerus.
(4) Sarat dengan muatan keterkaitan
Pembelajaran tematik memusatkan perhatian pada pengamatan
dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata
pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotakkotak. Siswa dituntut untuk memahami suatu fenomena
pembelajaran dari segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan
membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau
menghadapi kejadian yang ada.(Taufiksabirin /2009/07/16/ )
Menurut Kunandar 2005 dalam Sabirin (2009), Pembelajaran tematik
mempunyai kelebihan yakni:
(1) Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik.
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(2) Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan
dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
(3) Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna.
(4) Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan
persoalan yang dihadapi.
(5) Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama.
(6) Memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan
orang lain.
(7) Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang
dihadapi dalam lingkungan peserta didik.
Menurut Masugino (2011: 102) pembelajaran tematik memiliki manfaat,
antara lain :
(1) Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan
indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan,
karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan
dihilangkan.
(2) Peserta didik mampu melihat hubungan yang bermakna antar
mata pelajaran.
(3) Pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan
mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak
terpecah-pecah.
(4) Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka
penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat.
2.1.11 Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Media Gambar Seri
Enakrire dan Oyanania berpendapat:
Media refers to the delivery of information in intuitive, multisensory ways,through the integration of distinct media such as
texts, graphics, computer animation, motion video, and sound.
(Enakrire dan Onyanania, 2012)
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Dari kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Media mengacu pada
penyampaian informasi dalam intuitif, dengan berbagai cara yang multi indera,
melalui integrasi media yang berbeda seperti teks, grafis, animasi komputer, video
gerak dan suara.
Menurut Romiszowski 1981 dalam Wibawa (2001: 12), media adalah
pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang
atau benda) kepada penerima pesan. Dalam proses belajar mengajar, penerima
pesan itu ialah siswa, sedangkan pesan yang disalurkan oleh media dari sumber
pesan ke penerima pesan itu ialah isi pelajaran. Dengan kata lain, pesan itu ialah
isi pelajaran yang berasal dari kurikulum yang disampaikan oleh guru kepada
siswa. Penggunaan media dalam pembelajaran sangat penting, selain untuk
memperjelas materi dapat juga untuk membuat siswa lebih tertarik terhadap
materi pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memahami media yang
digunakannya dalam pembelajaran. Hal itu sejalan dengan pendapat Tessa Jolls
dan Denise yang mengatakan bahwa:
Before teacher can teach subject such as media literracy and art,
they must first develop knowledge understanding and skills.
Profesional development and consistent practise are necessary for
teacher to be confident and succesful. (Jolls dan Denise, 2005)
Dari kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Sebelum guru
mengajarkan kepada siswanya tentang media huruf/ kesusastraan dan seni,
terlebih dahulu guru harus dapat mengembangkan pemahaman akan pengetahuan
dan skill. Pengembangan keprofesionalan dan kemantapan untuk selalu berlatih
dibutuhkan guru untuk menjadi lebih percaya diri dan sukses.
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Materi menulis deskripsi merupakan salah satu materi pembelajaran dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia yang memerlukan media sebagai pendukungnya.
Media yang digunakan berupa media gambar seri karena media gambar seri
dirasakan sangat tepat untuk membantu siswa dalam keterampilan menulis. Siswa
dapat menuangkan ide-idenya menjadi sebuah tulisan deskripsi yang baik dan
benar dengan melihat gambar seri. Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan
media gambar seri dalam pengajaran menulis deskripsi, karena dengan gambar
dapat merangsang imajinasi siswa.
2.1.12 Langkah-Langkah Pendekatan Tematik dengan Gambar Seri
Pelaksanaan pendekatan tematik dengan gambar seri yaitu dengan
mengaitkan materi menulis deskripsi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia
dengan materi keliling dan luas pada mata pelajaran Matematika. Gambar seri
yang digunakan disesuaikan dengan tema pada setiap pertemuan, karena tidak
selalu sama antara tema pertemuan satu dengan tema pada pertemuan berikutnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunankan tema kegiatan pada pertemuan 1, 3
dan 4, sedangkan pada pertemuan 2 temanya adalah pendidikan.
Meskipun penentuan tema pada pendekatan tematik sebenarnya harus
ditetapkan bersama-sama dengan siswa, namun guru juga bisa menggiring
siswanya dalam menentukan tema. Tujuannya agar diperoleh satu tema yang
sesuai dengan rencana guru. Hal ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran sesuai
dengan rencana yang telah dibuat guru dalam bentuk RPP.
Langkah-langkah pelaksanaan pendekatan tematik melalui gambar seri
adalah sebagai berikut:
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(1) Kegiatan pemetaan kompetensi dasar
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menjabarkan
standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator dari
masing- masing mata pelajaran. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia
standar kompetensinya adalah mengungkapkan pikiran, perasaan dan
informasi dalam karangan sederhana dan puisi. Kompetensi dasar Bahasa
Indonesia adalah Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri
menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan
penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda titik. Sedangkan pada mata
pelajaran Matematika standar kompetensinya adalah menghitung
keliling, luas persegi dan persegi panjang serta penggunaannya dalam
pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya adalah 5.2 Menghitung luas
persegi dan persegi panjang, dan 5.3 Menyelesaikan soal cerita yang
berhubungan dengan keliling.
Setelah diabarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan
indikator dari masing-masing pelajaran kemudian dilakukan analisis.
Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan tema pemersatu. Tema yang
ditentukan ialah tema pendidikan dengan tema kegiatan.
(2) Pengembangan jaringan tema
Pengembangan jaringan tema dilakukan dengan menghubungkan
kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Tema yang
dipilih juga disesuaikan dengan gambar seri yang digunakan, sehingga
menjadi satu kesatuan yang terpadu.
(3) Penyusunan silabus
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Penyusunan silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi
dasar, indikator, kegiatan belajar, alokasi waktu, alat/sumber, dan
penilaian. Silabus Bahasa Indonesia dan Matematika dapat dilihat pada
lampiran 8.
(4) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang sebagai realisasi
pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus.
Komponen RPP tematik meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi
dasar, dan indikator mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika,
materi pokok, strategi pembelajaran, alat dan media, serta penilaian dan
tindak lanjut. RPP untuk masing-masing pertemuan dapat dilihat pada
lampiran 9 dan 13.

2.2 Kajian Empiris
Penelitian tentang pembelajaran menulis deskripsi pernah dilakukan oleh
peneliti

terdahulu.

Beberapa

peneliti

yang

melakukan

penelitian

guna

meningkatkan pembelajaran menulis deskripsi pada siswa, diantaranya yaitu Dian
Mariyana, Rohmanah, dan Dwi Jayaning Novalia.
Dian Mariyana (2009: 59) menulis skripsi dengan judul “Peningkatan
Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Pendekatan PAKEM Pada Siswa Kelas
IV SD Negeri Wanoraja 02 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes”. Dalam
skripsinya dapat disimpulkan bahwa materi menulis deskripsi itu perlu
ditingkatkan hasilnya melalui berbagai metode dan media yang lebih bervariasi.
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Rohmanah (2010: 62)
dengan judul “Penerapan Media Gambar Meningkatkan Kemampuan Menulis
Karangan Deskripsi Pada Siswa Kelas IV di SD N Pamedaran 2 Kecamatan
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Ketanggungan Kabupaten Brebes”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa
penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan
deskripsi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa,
pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 72,4 meningkat pada
siklus II rata-rata yang dicapai oleh siswa adalah 78,4. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa kemampuan menulis karangan deskripsi dapat ditingkatkan
melalui penggunaan media gambar seri di SD N Pamedaran 2 Kecamatan
Ketanggungan Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2009/2010.
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dwi Jayaning Novalia (2011)
dengan judul skripsinya “Peningkatan Keterampilan Mendiskripsikan Benda
Secara Tertulis Melalui Pendekatan Tematik Dengan Menggunakan Media
Gambar Pada Siswa Kelas II SD Al Huda Kecamatan Gajahmungkur Kota
Semarang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran melalui
pendekatan tematik dengan media gambar dapat meningkatkan keterampilan dan
aktivitas dalam pembelajaran. Hasil persentase ketuntasan sebelum pelaksanaan
tindakan sebesar 27%, siklus I : 45,4%, siklus II : 59% dan siklus III : 86,3%.
(http//www.unnes.ac. id/2011/06).
Penelitian tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
peneliti lakukan, yaitu tentang menulis deskripsi. Perbedaannya ialah bahwa pada
penelitian ini menggunakan pendekatan tematik melalui gambar seri.

2.3 Kerangka Berpikir
Aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa kelas III SD
Negeri Balapulang Kulon 02 relatif rendah. Rendahnya motivasi belajar dan hasil
belajar tersebut dikarenakan pembelajaran belum optimal. Pendekatan tematik
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yang menerapkan kegiatan kearah peningkatan kualitas pembelajaran belum
dilaksanakan sepenuhnya oleh guru. Penggunaan media belajar juga kurang
variatif, sehingga motivasi belajar kurang dan berakibat pada rendahnya hasil
belajar Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi.
Dengan penerapan pendekatan tematik melalui gambar seri, diharapkan
siswa dapat lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa dapat
lebih tertarik dan termotivasi karena didukung oleh media gambar seri yang
digunakan guru. Dengan gambar seri, siswa lebih mudah dalam menuliskan ideidenya dan mengembangkan imajinasinya. Dengan demikian hasil belajar
diharapkan meningkat dan tujuan pembelajaran menulis deskripsi tercapai.
Adapun tema yang dipilih adalah pendidikan dan kegiatan dengan memadukan
Bahasa Indonesia dengan Matematika.
Pembelajaran menulis deskripsi dengan pendekatan tematik melalui
gambar seri dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I dan II terdiri dari tahap
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus I terdiri
dari tiga pertemuan, dimana setiap pertemuan diakhiri dengan evaluasi sebagai
umpan balik atas hasil belajar siswa. Siklus II terdiri dari tiga pertemuan. Hasil
belajar pada siklus II kemudian dibandingkan dengan siklus I apakah terjadi
peningkatan atau tidak terjadi peningkatan.
Alur kerangka berpikir digambarkan dalam diagram berikut ini:
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Diagram 2.1 Alur Kerangka Berpikir
Aktivitas belajar rendah
siswa

Motivasi rendah
Hasil belajar rendah

Kondisi awal
guru

- Belum menggunakan
pendekatan tematik
- Media kurang variatif

Menggunakan pendekatan
tematik dengan
mendayagunakan gambar
seri

Tindakan

Aktivitas meningkat
siswa

Hasil belajar meningkat
Motivasi belajar
meningkat

Kondisi Akhir

guru

Performansi guru
meningkat

2.4 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan yang dapat
diajukan ialah sebagai berikut: “Pendekatan tematik melalui gambar seri dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa kelas III
SD Negeri Balapulang Kulon 02”.

BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1

Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I terdiri dari 2

pertemuan pembelajaran dan siklus II terdiri dari 2 pertemuan pembelajaran
dimana di dalam setiap pertemuan diakhiri dengan tes formatif . Setiap siklus
peneliti melakukan empat tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi,
dan refleksi. Pelaksanaan tiap siklus akan dilakukan sesuai dengan indikator yang
telah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran menulis deskripsi.
Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melaksanakan pre test untuk
mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan tindakan dan setelah
selesai tindakan diadakan post test untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan
pelaksanaan tindakan kelas.
Menurut Arikunto (2010: 75) pelaksanaan tindakan setiap siklus melalui
empat tahapan, yaitu:
(1) Perencanaan, meliputi pengembangan rencana kritis untuk
memperbaiki kesulitan (masalah) yang ada. Dalam langkah ini
dilakukan analisis masalah dan penyusunan rencana strategis.
(2) Pelaksanaan tindakan, meliputi melakukan tindakan untuk
mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Dalam tahap
ini rencana strategis yang disusun diimplementasikan pada
kelas sesunggguhnya.
(3) Observasi/Pengamatan bertujuan mengevaluasi tindakan yang
dilakukan dengan metode dan teknik yang sesuai.
(4) Refleksi, yaitu malakukan refleksi atas hasil evaluasi terhadap
akibat tindakan yang telah dilakukan sebagai dasar pembuatan

35

36

perencanaan lebih lanjut. Dalam refleksi dibahas evaluasi
terhadap keseluruhan proses dan dampak tindakan, yang dapat
mengarahkan pada identifikasi masalah-masalah baru untuk
merancang siklus baru.

3.2

Perencanaan Tahapan Penelitian

3.2.1

Perencanaan Siklus I

3.2.1.1 Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai
berikut:
(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan
pemecahan masalah.
(2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik (Bahasa
Indonesia dan Matematika) dengan tema kegiatan pada pertemuan
pertama dan tema pendidikan pada pertemuan kedua pada materi menulis
deskripsi melalui gambar seri.
(3) Merancang alat peraga, bahan pembelajaran, dan Lembar Kegiatan Siswa
(LKS).
(4) Mempersiapkan instrumen, antara lain: lembar observasi untuk
mengamati kegiatan (proses) pembelajaran dan perfomansi guru.
(5) Membuat kisi-kisi soal pre test dan post test
(6) Menyusun soal

untuk mengukur kemampuan siswa sebelum

pembelajaran dan setelah pembelajaran dengan pendekatan tematik
melalui gambar seri.
(7) Menyusun angket untuk mengetahui respon siswa terhadap materi
menulis deskripsi.
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan siklus I adalah sebagai
berikut:
(1) Melaksanakan pengamatan awal sebagai penjajagan terhadap kondisi dan
kemampuan siswa.
(2) Melaksanakan pre test dan pengisian angket
(3) Melaksanakan pembelajaran sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) dengan pendekatan tematik melalui gambar seri.
(4) Melakukan pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif.
Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa,
performansi guru, dan hasil angket. Sedangkan data kuantitatif diperoleh
dari hasil belajar siswa (LKS, tes formatif, pre test).
3.2.1.3 Observasi/Pengamatan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap observasi siklus I adalah mengamati
aktivitas belajar siswa dan performansi guru selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Dalam kegiatan pengamatan, peneliti dibantu oleh Siti rokhani guru
kelas VI SD Negeri Balapulang Kulon 02 dan Irma Pujianti sebagai teman sejawat
guru.
3.2.1.4 Refleksi
Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang
dilakukan pada siklus I. Kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi siklus I
adalah sebagai berikut:
(1) Menganalisis proses dan hasil belajar siswa pada siklus I.
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(2) Menganalisis hasil performansi guru pada siklus I.
(3) Menganalisis hasil pre test.
(4) Menganalisis kekurangan pada siklus I.
(5) Merancang tindakan baru untuk mengatasi kekurangan pada siklus I yang
akan diperbaiki dan ditingkatkan pada siklus II.
3.2.2

Perencanaan Siklus II
Pada dasarnya pelaksanaan proses belajar mengajar pada siklus II ini tidak

jauh berbeda dengan siklus I. Siklus II digunakan sebagai tindak lanjut siklus I.
Siklus II merupakan perbaikan dari tindakan-tindakan yang masih kurang pada
siklus I. Prosedur tindakan pada siklus II meliputi perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi.
3.2.2.1 Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan Siklus II adalah sebagai
berikut:
(1) Menganalisis data maupun informasi yang diperoleh dari pelaksanaan
tindakan pada siklus I.
(2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan tema
kegiatan (Bahasa Indonesia dan Matematika) pada materi menulis
deskripsi melalui media gambar seri berdasarkan refleksi siklus I.
(3) Merancang alat peraga, bahan pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa.
(4) Membuat kisi-kisi soal.
(5) Menyusun tes formatif.
(6) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa dan performansi guru.
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3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan siklus II adalah sebagai
berikut:
(1) Melaksanakan tindakan pembelajaran baru yang dirancang berdasarkan
refleksi siklus I.
(2) Melakukan pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif.
Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa dan
performansi guru, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar
siswa (LKS dan tes formatif).
3.2.2.3 Observasi/Pengamatan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap observasi siklus II adalah mengamati
aktivitas belajar siswa dan performansi guru selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Dalam kegiatan pengamatan, peneliti dibantu oleh Siti rokhani guru
kelas VI SD Negeri Balapulang Kulon 02 dan Irma Pujianti sebagai teman sejawat
guru.
3.2.2.4 Refleksi
Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang
dilakukan pada siklus II.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi Siklus II adalah sebagai
berikut:
(1) Menganalisis proses dan hasil belajar siswa.
(2) Menganalisis hasil performansi guru.
(3) Menginterpretasi data hasil tindakan siklus II.
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Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada siklus I dan siklus II
terhadap aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa dan performansi guru, maka
peneliti menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Untuk
mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah tindakan pembelajaran maka
dilaksanakan post test.

3.3

Subjek Penelitian
Subjek yang diteliti dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa

kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 sebanyak 51 siswa yang terdiri dari 25
siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan. Karakteristik siswa pada umumnya
senang bergerak dan senang dengan hal-hal baru.

3.4

Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas III SD N Balapulang Kulon 02.

Sekolah ini berlokasi di sebelah barat jalan raya sehingga SD N Balapulang
Kulon 02 ini menjadi sekolah yang strategis. Bangunan sekolah ini menghadap ke
arah barat sehingga kegiatan belajar tidak terganggu oleh suara bising kendaraan.

3.5

Faktor yang Diselidiki
Faktor yang diselidiki pada Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu pengaruh

media gambar seri untuk meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi di kelas III
SD Negeri Balapulang Kulon 02. Faktor lain yang diselidiki yaitu pengaruh media
gambar seri dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa

dalam pembelajaran

menulis deskripsi di kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02. Selain itu, faktor
lain yang diselidiki yaitu pengaruh media gambar seri dapat meningkatkan
performansi guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
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3.6

Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.6.1

Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif.

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes formatif, hasil lembar kerja siswa, hasil
pre test dan post test.
Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi aktivitas belajar siswa yang
diperoleh melalui lembar pengamatan dan performansi guru yang diperoleh dari
lembar APKG (Alat Penilaian Kemampuan Guru) I, 2 dan 3 serta hasil angket.
3.6.2

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah:

(1) Siswa, yaitu siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02. Data
diperoleh melalui pengamatan terhadap aktivitas siswa, lembar kerja
siswa, hasil tes formatif, pre test, post test, dan angket.
(2) Guru, diperoleh melalui pengamatan terhadap perencanaan dan
pelaksanaan

dalam

pembelajaran.

Lembar

pengamatan

terhadap

performansi guru menggunakan APKG 1, 2, dan 3.
(3) Dokumen, berupa daftar nama siswa dan daftar nilai siswa.
3.6.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes dan non tes.

Teknik tes digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menulis
deskripsi. Teknik non tes digunakan untukmengetahui respon siswa terhadap
pembelajaran menulis deskripsi melalui gambar seri. Uraian selengkapnya sebagai
berikut:
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3.6.1.1 Teknik Tes
Tes yang digunakan

untuk pengumpulan data berupa

tes esai

menulis deskripsi. Pemberian tes bertujuan mengungkapkan pemahaman siswa
terhadap materi menulis, serta untuk mengetahui ketercapaian indikator menulis
deskripsi. Selain itu, tes esai dipilih karena siswa dapat menjawab soal dengan
pendapatnya sendiri. Tes esai juga dapat mengembangkan ide, gagasan, dan
imajinasi siswa dalam menjawab tes. Tes esai dapat digunakan untuk melatih
menyusun kalimat dengan bahasa yang baik dan benar.
Menurut Poerwanti (2008: 4.11) tes esai/uraian memiliki keunggulan dan
keterbatasan. Keunggulan tes esai, guru dapat mengukur kemampuan siswa dalam
hal

mengorganisasikan

pikirannya,

mengemukakan

pendapatnya,

dan

mengekspresikan gagasan dengan kata-kata atau kalimat sendiri. Keterbatasan tes
esai yaitu cangkupan materi pelajaran yang terbatas, waktu pemeriksaan jawaban
membutuhkan waktu yang lama, penskorannya cenderung subyektif dan
umumnya kurang handal dalam penilaianannya.
3.6.1.2 Teknik Non Tes
Dalam penelitian ini menggunakan teknik non tes berupa observasi,
angket, dan dokumentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2010: 62-63)
yang menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan
dengan observasi, angket, dan dokumentasi.
Observasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk
memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah dicapai. Observasi dilakukan
untuk menilai aktivitas siswa selama pembelajaran, sehingga dapat diketahui
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seberapa besar tingkat keaktifan siswa. Instrumen yang digunakan untuk menilai
aktivitas siwa adalah lembar observasi. Observasi dipilih sebagai salah satu teknik
pengumpulan data karena melalui observasi dapat diambil data mengenai
peningkatan proses belajar siswa dengan mengamati langsung kondisi
pembelajaran.
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini berisi laporan tentang halhal yang diketahui responden. Angket digunakan sebagai salah satu teknik
pengumpulan data karena melalui angket dapat diketahui respon siswa terhadap
materi menulis deskripsi.
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi foto dan video.
Teknik dokumentasi dilakukan untuk merekam proses kegiatan pembelajaran atau
hasil pembelajaran. Dokumen digunakan dalam penelitian ini dengan alasan: (1)
dokumen merupakan sumber data yang stabil, (2) data atau informasi yang
digunakan bersifat faktual dan realistis dalam arti memuat apa adanya tentang halhal yang didokumentasikan, dan (3) dokumen merupakan sumber data yang kaya
dengan keadaan subjek penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai dasar
Penelitian Tindakan Kelas yaitu hasil belajar siswa kelas III SD Negeri
Balapulang Kulon 02 tahun pelajaran 2010/2011.
3.6.4

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang akan digunakan peneliti sebagai

pedoman untuk melaksanakan penelitian. Instrumen juga digunakan untuk
mengukur keberhasilan pelakasaan kegiatan pembelajaran. Instrumen penelitian

44

yang digunakan dalam penelitian tidakan kelas ini, meliputi instrumen tes, dan
instrumen nontes. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut.
3.6.4.1 Instrumen Tes
Tes dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi
yang telah disampaikan. Pemberian tes yaitu pada setiap akhir proses
pembelajaran. Instrumen tes yang digunakan sesuai dengan indikator pada
masing-masing pertemuan dengan bentuk esai singkat. Bentuk esai singkat
digunakan peneliti dengan tujuan unuk mengetahui keterampilan siswa dalam
menuangkan ide dan gagasannya ke dalam bahasa tulis.
Materi yang disampaikan yaitu menulis deskripsi dengan tema yang tidak
selalu sama pada tiap pertemuan. Gambar seri yang digunakan juga disesuaikan
dengan tema pada masing-masing pertemuan. Misalnya pada pertemuan pertama
tema yang dipilih adalah “kegiatan”. Berdasarkan tema tersebut, maka gambar
seri yang digunakan adalah gambar tentang “Kegiatan Doni Sehari-hari”. Dari
gambar tersebut, siswa diminta untuk mengurutkan terlebih dahulu agar menjadi
gambar seri dengan urutan yang benar. Setelah itu, siswa diminta untuk menulis
deskripsi 2 paragraf sesuai gambar seri. Dari gambar tersebut diharapkan siswa
dapat mengembangkan idenya sehingga menjadi tulisan deskripsi yang baik dan
benar.
Terdapat sepuluh aspek penilaian dalam menulis deskripsi, yaitu: (1)
keterlibatan aspek panca indra, (2) imajinasi, (3) kesan hidup, (4) menunjukkan
objek yang ditulis, (5) kesesuaian judul dengan isi, (6) kohesi dan koherensi, (7)
memusatkan uraian pada objek yang ditulis, (8) pemilihan kata, (9) ejaan dan
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tanda baca, dan (10) kerapian tulisan. Adapun aspek dan skor penilaian menulis
deskripsi dapat dilihat pada lampiran
3.6.4.2 Instrumen Non Tes
Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi
aktivitas belajar siswa dan observasi performansi guru. Instrumen non tes
digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Uraian
selengkapnya sebagai berikut.
3.6.4.2.1 Observasi Aktivitas Siswa
Observasi aktivitas siswa dilaksanakan pada saat proses pembelajaran
berlangsung. Observasi terhadap aktivitas siswa meliputi delapan indikator yaitu
(1) kesiapan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) kesiapan siswa
menerima pelajaran; (3)partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi; (4)
partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi; (5) antusiasme siswa pada media
gambar seri; (6) partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan tematik;
(7) partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi; dan (8) partisipasi siswa dalam
kegiatan akhir.
3.6.4.2.2 Observasi Performansi Guru
Observasi ini dilakukan oleh teman sejawat atau observer. Performansi
guru dinilai dengan lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri
dari tiga APKG. APKG 1 merupakan alat penilaian terhadap kemampuan guru
dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. APKG 2 digunakan sebagai
alat penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
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APKG 3 digunakan sebagai alat penilaian kompetensi kepribadian dan sosial.
Deskriptor APKG 1, 2, dan 3 dapat dilihat pada lampiran 4.

3.7

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui keefektifan media yang

digunakan dalam proses pembelajaran. Melalui analisis data suatu tingkat
keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses pembelajaran dapat
diketahui. Data diperoleh dengan memberikan evaluasi. Evaluasi dengan
memberikan soal tes esai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah (1) teknik kuantitatif dan (2) teknik kualitatif. Berikut ini rumus-rumus yang
digunakan untuk mengolah data hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa

dan

performansi guru. Uraian selngkapnya adalah sebagai berikut.
3.7.1

Teknik Tes
Teknik tes dilakukan untuk menganalisis data kuantitatif. Data kuantitatif

diperoleh dari hasil pre test, post test, dan hasil tes menulis deskripsi pada siklus I
dan siklus II. Analisis data tes secara kuantitatif dihitung dengan cara persentase
melalui langkah-langkah; (1) merekap nilai yang diperoleh siswa, (2) menghitung
nilai akhir dari hasil belajar siswa, (3) menghitung nilai rata-rata kelas, dan (4)
menghitung persentase ketuntasan belajar. Uraian selengkapnya adalah sebagai
berikut.
(1) Nilai akhir tiap siswa
Peneliti melakukan penjumlahan banyaknya skor perolehan pada
setiap aspek yang di nilai, selanjutnya dibagi dengan skor maksimal, dan

47

dikalikan seratus. Menurut (BSNP, 2007: 25) untuk menentukan nilai akhir
belajar yang diperoleh masing-masing siswa dapat digunakan rumus.
x 100

NA =

(2) Nilai rata-rata kelas
Peneliti melakukan penjumlahan dengan jumlah nilai tes formatif
semua siswa, selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa. Menurut Sudjana (2005:
109) untuk menentukan

nilai akhir belajar yang diperoleh masing-masing

siswa dapat digunakan rumus.
X = Σx / N
Keterangan :
X : rata-rata kelas
Σx : jumlah nilai
N : jumlah siswa
(3) Tuntas Belajar Klasikal (TBK)
Untuk menentukan ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus:
TBK =

x 100

(Ali dalam Wurianingrum, 2007: 37)
Setelah diketahui nilai akhir, nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar
klasikal, maka langkah selanjutnya adalah

menentukan apakah terjadi

peningkatan dari siklus I ke siklus II atau tidak. Untuk mengetahui terjadinya
penigkatan dengan cara membandingkan hasil siklus I dengan siklus II. Dikatakan
meningkat jika hasil pada siklus II lebih tinggi dibandingkan dengan siklus I.
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Perbandingan hasil belajar siswa menulis deskripsi dari setiap siklus dapat
digunakan tabel 3.1.
Tabel 3.1. Perbandingan Nilai Tes Menulis Deskripsi
No
1
2
3

Nama Siswa

Siklus I

Nama II

Keterangan

Hasil belajar siswa dari siklus I dengan hasil belajar siklus II, jika
mengalami meningkatan, maka dapat dikatakan penggunaan media gambar seri
dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas III SD Negeri
Balapulang Kulon 02.
3.7.2

Teknik Non Tes
Teknik non tes dalam penelitian ini yaitu data dari hasil pengamatan selama

kegiatan pembelajaran. Data pengamatan digunakan untuk memperoleh data
mengenai perubahan perilaku siswa dalam proses pembelajaran menulis deskripsi.
Selain itu, untuk mengetahui keefektifan penggunaan media gambar seri dalam
meningkatkan keterampilan menulis deskripsi, serta kompetensi guru dalam
menyelenggarakan pembelajaran. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data
non tes hasil pengamatan aktivitas belajar dan performansi guru. Uraian
selengkapnya adalah sebagai berikut.
3.7.2.1 Aktivitas Belajar Siswa
Cara menghitung persentase keaktifan siswa berdasarkan lembar observasi
untuk tiap pertemuan menurut Yoni (2010, 176) adalah sebagai berikut:
Persentase =

x 100%
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Setelah diketahui persentase keaktifan siswa, maka hasil tersebut dianalisis
dengan pedoman seperti pada tabel 3.2.
Tabel 3.2 Kriteria Keaktifan Siswa
Persentase

Kriteria

75% - 100%

Sangat tinggi

50% - 74,99%

Tinggi

25% - 49,99%

Sedang

0% - 24,99%

Rendah

3.7.2.2 Performansi Guru
Untuk menentukan nilai performansi guru yaitu dengan menggunakan tabel
konversi skor dan nilai performansi guru seperti pada lampiran.
Setelah diperoleh nilai performansi guru maka langkah selanjutnya adalah
menentukan nilai akhir performansi guru. Penentuan nilai akhir performansi guru
ialah dengan rumus sebagai berikut:
Nilai Akhir (NA)=
N1 = nilai performansi guru dalam perencanaan pembelajaran (RPP)
N2 = nilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran
N3 = nilai performansi guru dalam kompetensi kepribadian dan sosial
Setelah nilai akhir diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan sistem
penilaian

akademik

Universitas

Negeri

Semarang

menggunakan rentang penilaian seperti pada tabel 3.3.

(2008:

49)

dengan
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Tabel 3.3 Konversi Nilai Angka ke Nilai Huruf
Nilai Angka
85 – 100
80 – 85
70 – 80
65 – 70
60 – 65
55 – 60
50 – 55
≥ 50

Nilai Huruf
A
AB
B
BC
C
CD
D
E

3.7.2.3 Angket
Angket respon siswa terdiri dari 24 pernyataan dengan rincian 17 butir
pernyataan positif (+) dan 7 butir pernyataan negatif (-). Penskoran angket untuk
butir (+) adalah skor 1 untuk jawaban ya dan skor 0 untuk jawaban tidak.
Sedangkan untuk butir (-) adalah skor 0 untuk jawaban ya dan skor 1 untuk
jawaban tidak. Setelah diperoleh hasilnya, kemudian data hasil angket dibuat
kualifikasi dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.4. Kriteria Respon Siswa
Prosentase
75% - 100%
50% - 74,99%
25% - 49,99%
0% - 24,99%
(Yoni, 2010: 176)

Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Cara menghitung persentase angket respon siswa menurut Yoni (2010:
177) adalah sebagai berikut:
Persentase =

x 100%
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3.8

Indikator Keberhasilan
Untuk dapat mengetahui meningkatnya proses dan hasil belajar materi

menulis deskripsi pada siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 indikator
keberhasilan ditentukan sebagai berikut:
(1) Hasil belajar siswa
Menurut sumber SD Negeri Balapulang Kulon 02 Tahun Ajaran
2011/2012 siswa dikatakan tuntas jika mendapat nilai ≥ 69.
(2) Ketuntasan Belajar Klasikal
Siswa dikatakan berhasil (tuntas) secara klasikal jika minimal 75 %
siswa mendapat nilai akhir ≥ 69. Hal itu sesuai dengan ketuntasan belajar
ideal yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) oleh BSNP.
(3) Aktivitas belajar siswa
Siswa dikatakan aktif jika memperoleh skor

70%. Adapun penilaian

aktivitas belajar siswa mengacu pada lembar deskriptor penilaian aktivitas
belajar siswa.
(4) Performansi guru dalam proses belajar mengajar
Guru dikatakan berhasil dalam menerapkan pendekatan tematik melalui
gambar seri pada materi menulis deskripsi jika nilai performansi guru ≥ 71
atau kriteria kualitas B dengan batas nilai tertinggi 100.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1

Hasil Penelitian
Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di

SD Negeri Balapulang Kulon 02 pada tanggal 15 Mei 2012 sampai 2 Juni 2012.
Subjek penelitian adalah siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 yang
termasuk kelas rendah. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Permendiknas nomor 41
tahun 2007 (BSNP 2007: 3) maka pendekatan yang digunakan dalam
pembelajaran adalah pendekatan tematik. Dalam penelitian ini materi yang
dipadukan dengan Bahasa Indonesia adalah Matematika dengan tema pendidikan
dan kegiatan. Namun, dalam penelitian ini hanya hasil pelaksanaan pembelajaran
Bahasa Indonesia yang dibahas secara rinci, sedangkan hasil pembelajaran
Matematika dapat dilihat pada lampiran 20. Pembahasan hasil penelitian hanya
difokuskan pada materi menulis deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia
sebagai materi kajian penelitian.
Hasil penelitian yang diperoleh berupa hasil tes dan non tes. Hasil tes
berupa hasil pre test, tes formatif setiap pertemuan, dan post test. Sedangkan hasil
non tes berupa data hasil perolehan angket respon siswa, lembar pengamatan
aktivitas siswa, dan lembar pengamatan performansi guru. Secara rinci hasil
penelitian dipaparkan pada uraian berikut ini.
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4.1.1

Deskripsi Data Pratindakan
Data pratindakan berupa hasil pre test dan angket respon siswa yang

dilaksanakan pada hari Selasa 15 Mei 2012. Pengisian angket dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar respon siswa terhadap materi menulis deskripsi
sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran. Aspek yang ditanyakan meliputi
motivasi belajar, tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, hakikat Bahasa
Indonesia, menulis deskripsi, pendekatan tematik, dan media gambar seri.
Masing-masing aspek terdiri atas 4 deskriptor dengan bobot skor 1 untuk tiap
deskriptor. Total skor perolehan siswa selanjutnya dianalisis untuk mengetahui
respon siswa secara klasikal. Hasil angket respon siswa dapat dibaca pada tabel
4.1.
Tabel 4.1 Hasil Angket Respon Siswa pada Materi Menulis Deskripsi
No

Aspek yang ditanyakan

1
2
3
4
5
6

Motivasi belajar
Tujuan bahasa Indonesia
Hakekat bahasa Indonesia
Menulis Deskripsi
Pendekatan tematik
Media gambar seri
Jumlah

Skor
Respon (%)
Perolehan
195
95,6
185
90,7
175
85,8
175
85,8
167
81,9
135
66,2
1032
84,3

Kriteria
Sangat Tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi

Berdasarkan hasil angket respon siswa pada tabel di atas menunjukkan
adanya respon yang sangat tinggi pada aspek motivasi belajar, tujuan
pembelajaran Bahasa Indonesia, hakikat Bahasa Indonesia, menulis deskripsi, dan
pendekatan tematik. Sedangkan pada aspek media gambar seri respon siswa
cukup tinggi. Jika dihitung secara keseluruhan respon siswa terhadap penggunaan
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media gambar seri dalam pembelajaran sebesar 66,2% dengan kriteria tinggi. Oleh
karena itu, berdasarkan hasil angket respon siswa yang sangat tinggi, maka
idealnya akan berpengaruh baik terhadap hasil belajar yang dicapai.
Kegiatan selanjutnya setelah pengisian angket yaitu melaksanakan pre test.
Pre test untuk mengetahui seberapa besar kemampuan awal yang dimiliki siswa
sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
tematik melalui gambar seri. Materi yang diujikan yaitu materi Bahasa Indonesia
mengenai menulis deskripsi dengan bentuk soal uraian sejumlah 13 soal. Hasil
rangkuman pre test dapat dibaca pada tabel 4.2, sedangkan hasil selengkapnya
dapat dibaca pada lampiran 7.
Tabel 4.2 Hasil Pre Test
No
1
2

Kategori
Tuntas
Tidak Tuntas
Jumlah
Rata-rata

Rentang
Nilai
69-100
0-68

Frekuensi
Siswa
3
48
51

Jumlah
Nilai
212
2543
2755
54,02

Persentase
(%)
5,88
94,12
100

Berdasarkan tabel di atas mengenai hasil pre test materi menulis deskripsi
pada siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 menunjukkan hasil yang
dicapai siswa belum memuaskan. Siswa yang tuntas hasil belajarnya hanya
sejumlah 3 siswa, sedangkan yang belum tuntas hasil belajarnya sejumlah 48
siswa. Nilai rata-rata kelas hanya 54,02 sehingga belum mencapai KKM yaitu
sebesar 69. Ketuntasan belajar klasikalnya belum mencapai 75%, baru sebesar
5,88%.
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Setelah diketahui hasil pre test menulis deskripsi siswa kelas III SD Negeri
Balapulang Kulon 02 rendah, maka peneliti melakukan tindakan untuk
meningkatkan pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan pendekatan
tematik melalui gambar seri.
4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siklus I terdiri dari 2 pertemuan,
yaitu pertemuan pertama pada tanggal 17 Mei 2012, dan pertemuan kedua pada
tanggal 21 Mei 2012. Hasil pelaksanaan tindakan siklus I berupa hasil belajar
siswa setiap pertemuan dan hasil pengamatan selama proses pembelajaran. Hasil
belajar siswa diperoleh dari nilai tes formatif yang dilaksanakan pada akhir
pembelajaran setiap pertemuan. Soal tes formatif berupa soal Bahasa Indonesia
dan Matematika, akan tetapi hanya hasil belajar Bahasa Indonesia materi menulis
deskripsi yang dianalisis sebagai materi kajian penelitian. Adapun data hasil
pengamatan meliputi aktivitas siswa dan performansi guru.
4.1.2.1 Paparan Hasil Belajar
Data hasil belajar siswa pada siklus I dapat dibaca pada tabel 4.3,
sedangkan data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 10.
Tabel 4.3 Hasil Belajar Materi Menulis Deskripsi Siklus I
No
1
2

Pertemuan

Tuntas

Pertama
28
Kedua
35
Rata-rata siklus I

Tidak
Tuntas
23
16

Tuntas Belajar
Klasikal (%)
54,90
68,63
61,77

Rata-rata
Nilai
67,57
75,43
71,50
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Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan jumlah siswa yang tuntas hasil
belajarnya pada pertemuan pertama sejumlah 28 siswa, sedangkan siswa yang
tidak tuntas hasil belajarnya sejumlah 23 siswa. Rata-rata nilai adalah 67,57
sehingga belum memenuhi KKM SD Negeri Balapulang Kulon 02 yaitu sebesar
69. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang tuntas sejumlah 35 siswa dengan
rata-rata nilai 75,43 sehingga sudah memenuhi KKM. Ketuntasan belajar klasikal
pada siklus I hanya 61,77% sehingga belum mencapai 75% sebagai indikator
keberhasilan.
4.1.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Belajar Siswa
Data hasil observasi diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas siswa
selama pembelajaran dan performansi guru. Observasi terhadap aktivitas siswa
dilakukan pada tiap pertemuan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam
kegiatan pengamatan pada penelitian ini, peneliti menggunakan lembar observasi
sebagai instrumen. Observasi terhadap aktivitas siswa meliputi delapan indikator
yaitu (1) kesiapan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) kesiapan siswa
menerima pelajaran; (3)partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi; (4)
partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi; (5) antusiasme siswa pada media
gambar seri; (6) partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan tematik;
(7) partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi; dan (8) partisipasi siswa dalam
kegiatan akhir.
Dari kegiatan pengamatan ini dapat diketahui tingkat keaktifan siswa
selama pembelajaran. Siswa yang aktif memiliki

persentase keaktifan 75%-

100%, sedangkan siswa yang prosentasenya di bawah 75% berarti keaktifannya
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masih rendah. Persentase diperoleh dari rata-rata prosentase aktivitas siswa pada
tiap pertemuan. Hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada siklus I dapat dibaca
pada tabel 4.4, sedangkan data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 11.

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa pada Materi Menulis
Deskripsi Siklus I
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

Aspek yang diamati
Kesiapan siswa mengikuti
kegiatan pembelajaran
Kesiapan siswa menerima
pelajaran
Partisipasi siswa dalam
kegiatan eksplorasi
Partisipasi siswa dalam
kegiatan Elaborasi
Antusiasme siswa pada media
gambar seri.
Partisipasi siswa dalam
pembelajaran dengan
pendekatan tematik
Partisipasi siswa dalam
kegiatan konfirmasi.
Partisipasi siswa dalam
kegiatan akhir.
Rata-rata

Pertemuan ke1
2

Rata-rata

88,27%

97,55%

92,91%

68,88%

67,16%

68,02%

65,31%

72,06%

68,69%

71,43%

75,98%

73,71%

71,94%

77,94%

74,94%

81,63%

81,86%

81,75%

79,59%

79,41%

77,50%

98,47%

93,63%

96,05%
79,20%

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan aktivitas siswa pada tiap
aspek, yang masing-masing aspek termasuk dalam kriteria tinggi. Secara umum
aktivitas siswa pada materi menulis deskripsi termasuk kriteria sangat tinggi
(79,20%). Adapun nilai aktivitas belajar siswa yang memperlihatkan keterlibatan
siswa sesuai aspek yang diamati pada siklus I dapat dibaca pada lampiran 14.
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4.1.2.3 Deskripsi Observasi Performansi Guru
Selain observasi terhadap aktivitas siswa, kegiatan observasi juga
dilakukan terhadap performansi guru selama pelaksanaan pembelajaran. Adapun
teman sejawat guru yang menjadi observernya. Hasil performansi guru pada
siklus I dapat dibaca pada tabel 4.5, sedangkan data selengkapnya dapat dibaca
pada lampiran 12.
Tabel 4.5 Hasil Observasi Performansi Guru Siklus I
Pertemuan

Performansi
guru

Skor
Perolehan

Konversi
Nilai

1

27

84,375

2

30

75

3

31

77,5

1

28

87,5

2

33

82,5

3

32

80

1

2

Nilai
Akhir

Rata-rata

79,25
82,625
86

Berdasarkan data pada tabel 4.5 menunjukkan performansi guru pada
proses pembelajaran siklus I sangat baik. Nilai untuk masing-masing pertemuan di
siklus I telah memenuhi indikator keberhasilan. Adapun nilai akhir pada
pertemuan 1 mencapai 79,25 dan pertemuan 2 mencapai nilai 86.
4.1.2.4 Refleksi
Hasil tes siklus I diperoleh nilai rata-rata 71,50 dengan kategori baik.
Meskipun termasuk dalam kategori baik, namun masih banyak siswa yang hasil
belajarnya belum tuntas (

69). Pada pertemuan pertama, siswa yang hasil

belajarnya belum tuntas sebanyak 23 siswa, sedangkan pada pertemuan kedua
sebanyak 16 siswa.
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Masih banyaknya siswa yang belum tuntas hasil belajarnya dikarenakan
pada saat pembelajaran siswa tersebut kurang memperhatikan materi menulis
deskripsi yang disampaikan oleh guru. Kurangnya perhatian siswa terhadap materi
menulis deskripsi disebabkan siswa kurang memahami pendekatan tematik serta
media gambar seri yang digunakan oleh guru. Siswa masih merasa bingung
dengan pemaduan materi bahasa Indonesia dengan Matematika.
Selain itu, penggunaan media gambar seri yang kurang optimal juga
mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi menulis deskripsi. Media
gambar seri yang digunakan pada siklus I masih belum terlalu jelas, sehingga
siswapun merasa terhambat ketika menulis deskripsi. Guru dalam menjelaskannya
masih kurang tertata, sehingga membuat siswa bingung. Selain itu, penguasaan
kelas yang kurang baik juga berakibat pada hasil belajar siswa. Siswa masih
merasa bingung ketika mengerjakan LKS, begitu juga ketika mengerjakan tes
formatif. Kebingungan siswa tidak terlepas dari kurangnya kemampuan guru
memandu siswa pada saat mengerjakan soal, sehingga siswa masih banyak yang
salah megerjakannya. Dalam hal ini performansi guru yang perlu ditingkatkan.
4.1.2.5 Revisi
Beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan adalah:
(1) Peningkatan performansi guru, khususnya pada penguasaan siswa.
(2) Pemberian penghargaan kepada siswa agar siswa termotivasi untuk
melaksanakan tugas dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik
mungkin.
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(3) Perbaikan media gambar seri yang digunakan agar memperjelas dan
mempermudah siswa ketika menulis deskripsi.
4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Siklus II dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 sebagai pertemuan
pertama, dan tanggal 31 Mei 2012 sebagai pertemuan kedua. Kegiatan
pembelajaran siklus II dilaksanakan berdasarkan refleksi dan revisi pada silkus I
sebagai upaya peningkatan pembelajaran pada siklus II. Analisis data pelaksanaan
tindakan siklus II terdiri dari hasil belajar dan observasi proses pembelajaran.
Hasil belajar berupa perolehan nilai siswa dari tes formatif pada tiap pertemuan.
Adapun data observasi berupa pengamatan terhadap aktivitas siswa dan
performansi guru selama proses pembelajaran.
4.1.3.1 Paparan Hasil Belajar
Data hasil belajar siswa yang diperoleh berupa nilai tes formatif dari dua
pertemuan pada siklus II ini. Paparan hasil belajar siklus II dapat dibaca pada
tabel 4.6. hasil selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 14.
Tabel 4.6 Hasil Belajar Menulis Deskripsi Siklus II
No
1
2

Pertemuan

Tidak
Tuntas

Tuntas

Pertama
45
Kedua
47
Rata-rata siklus II

6
4

Tuntas Belajar
Klasikal (%)
88,24
92,16
91,18

Rata-rata
Nilai
71,06
76,49
73,78

Berdasarkan data pada tabel 4.6 menunjukkan masih ada siswa yang
belum tuntas hasil belajarnya yaitu 6 siswa pada pertemuan pertama dan 4 siswa
pada pertemuan kedua. Meskipun demikian, nilai rata-rata pada siklus II sebesar
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73,78 telah memenuhi KKM (

69). Nilai rata-rata kelas pada tiap pertemuan

juga sudah memenuhi KKM yaitu 71,06 pada pertemuan pertama dan 76,49 pada
pertemuan kedua. Ketuntasan belajar klasikalnya pun dapat dikatakan berhasil
karena telah mencapai indikator keberhasilan yaitu sebesar 91,18%.
4.1.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Belajar Siswa
Data hasil observasi berupa pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa
selama pembelajaran pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.7. hasil
selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 15.
Tabel 4.7 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa pada Materi Menulis
Deskripsi Siklus II

NO
1
2
3
4
5
6
7
8

Aspek yang diamati
Kesiapan siswa mengikuti
kegiatan pembelajaran
Kesiapan siswa menerima
pelajaran
Partisipasi siswa dalam
kegiatan eksplorasi
Partisipasi siswa dalam
kegiatan Elaborasi
Antusiasme siswa pada media
gambar seri.
Partisipasi siswa dalam
pembelajaran dengan
pendekatan tematik
Partisipasi siswa dalam
kegiatan konfirmasi.
Partisipasi siswa dalam
kegiatan akhir.
Rata-rata

Pertemuan ke-

Rata-rata

1

2

88,24%

100%

94,12%

78,92%

80,39%

79,66%

72,06%

72,06%

72,06%

77,45%

77,45%

77,45%

82,84%

83,33%

83,09%

83,33%

83,82%

83,58%

80,39%

85,78%

83,09%

99,51%

99,51%

99,51%
84,07%
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Berdasarkan data pada tabel 4.7 menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi
pada tiap aspek di siklus II. Rata-rata aktivitas pada siklus II mencapai 84,07%
sehingga termasuk dalam kriteria aktivitas sangat tinggi.
4.1.3.3 Deskripsi Observasi Performansi Guru
Data observasi selain dilakukan terhadap aktivitas belajar siswa juga
dilakukan terhadap performansi guru. Data hasil performansi guru berupa hasil
nilai performansi guru pada aspek perencaaan pembelajaran, pelaksanaan
pembelajaran, dan kompetensi sosial kepribadian pada siklus II dapat dibaca pada
tabel 4.8. hasil selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 16.

Tabel 4.8 Hasil Observasi Performansi Guru Siklus II
Pertemuan

1

2

Performansi
Guru
1

Skor
Perolehan
29

Konversi
Nilai
90,625

Nilai
Akhir

2

34

85

87,75

3

35

87,5

1

29

90,625

2

36

90

3

36

90

Rata-rata

89
90,25

Berdasarkan data pada tabel 4.8 menunjukkan performansi guru pada
proses pembelajaran siklus II sangat baik. Nilai untuk masing-masing pertemuan
di siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan. Adapun nilai akhir pada
pertemuan pertemuan 1 mencapai 87,75 dan pertemuan 2 mencapai nilai 90,25.
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4.1.3.3 Refleksi
Analisis data hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan bahwa
pembelajaran yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan
oleh nilai rata-rata kelas sebesar 73,78 telah memenuhi KKM untuk mata
pelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi yaitu 69. Nilai rata-rata kelas
pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai rata-rata pada
siklus I sebesar 2,28, sehingga nilai rata-rata menjadi 73,78. Ketuntasan belajar
klasikal pada siklus II juga menjadi indikator keberhasilan dari tindakan
pembelajaran yaitu mencapai 91,18% dengan peningkatan sebesar 29,41% dari
siklus I.
Aktivitas belajar siswa pada siklus II berada pada kriteria sangat tinggi
dengan peningkatan sebesar 4,87% dari siklus I. Dengan kriteria tersebut, maka
dapat menjadi bukti keberhasilan penelitian dari aspek aktivitas siwa.
Performansi guru pada siklus II berdasarkan analisis data hasil perolehan
mencapai nilai rata-rata 89 sehingga meningkat sebesar 6,375. Hasil perolehan
tersebut telah memenuhi syarat lulus dengan kriteria sangat baik. Secara visual
data peningkatan hasil belajar siswa, ketuntasan belajar, aktivitas siswa, dan
performansi guru dapat dibaca pada diagram 4.1.
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Gambar 4.1 Diagram Peningkatan Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran

4.1.3.4 Revisi
Hasil analisis data pelaksanaan tindakan siklus II menunjukkan
pembelajaran yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil. Seluruh aspek yang
diteliti telah memenuhi indikator keberhasilan yang meliputi hasil belajar berupa
nilai rata-rata kelas, ketuntasan belajar klasikal, aktivitas siswa, dan performansi
guru. Dengan demikian pembelajaran selesai dilaksanakan dengan kualifikasi
memuaskan.
4.1.4

Deskripsi Data Pasca Tindakan
Tindakan selanjutnya setelah siklus II selesai dilaksanakan adalah

memberikan soal post test pada tanggal 2 Juni 2012. Post test untuk mengetahui
kemampuan siswa menulis deskripsi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran
dengan pendekatan tematik melalui gambar seri pada siklus I dan II. Soal post test
berbentuk uraian sama dengan soal pre test. Berikut ini tabel data hasil post
test.data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 7.
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Tabel 4.9 Data Hasil Post Test
No
1
2

Kategori

Rentang

Tuntas
69-100
Tidak Tuntas
0-68
Jumlah
Rata-rata

Frekuensi
Siswa
48
3
51

Jumlah
Nilai
3718
191
3909
76,65

Prosentase
(%)
94,12
5,88
100

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai rata-rata kelas
sebesar 76,65 dan ketuntasan belajar klasikal 94,12%. Nilai rata- rata kelas dan
ketuntasan belajar klasikal tersebut menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan
tindakan pembelajaran, yang nilai rata-rata kelasnya telah memenuhi KKM
sebesar 69 dan ketuntasan belajar klasikal lebih dari 75%.
Hasil post test juga menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar sebesar
22,63 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 88,24% dari sebelum pelaksanaan
tindakan pembelajaran. Secara visual peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan
setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran dapat dibaca pada diagram berikut.

Gambar 4.2 Diagram Peningkatan Hasil Pre Test dan Post Test

66

4.2

Pembahasan
Pembahasan mengenai hasil penelitian dilakukan dengan memaparkan

pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian yang secara lengkap
diuraikan sebagai berikut.
4.2.1

Pemaknaan Temuan Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di kelas III SD Negeri Balapulang Kulon

02 pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi dengan
pendekatan tematik melalui gambar seri mampu membuktikan adanya
peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan
hasil belajar dari siklus I dan II. Peningkatan itu meliputi nilai rata-rata kelas dari
71,5 menjadi 73,78, dan ketuntasan klasikal dari 61,77% menjadi 91,18%.
Peningkatan hasil belajar pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan
yaitu nilai rata-rata siswa di atas69 (KKM), dengan ketuntasan belajar klasikal
sudah di atas 75%.
Hasil belajar siswa dapat meningkat karena didukung oleh lingkungan
belajar yang baik sehingga merangsang dan membuat siswa tertantang untuk
belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Siddiq, Isniatun dan Sungkono (2008: 14-6) bahwa lingkungan pembelajaran yang baik adalah lingkungan yang
merangsang dan menantang siswa untuk belajar. Penggunaan media oleh guru
merupakan salah satu cara agar dapat merangsang siswa untuk belajar. Guru yang
mengajar tanpa menggunakan media akan berakibat pada rendahnya minat siswa
belajar. Penggunaan media gambar seri bagi siswa SD sangat membantu
perkembangan intelektualnya yang masih bersifat operasional konkret. Dari

67

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengunaan media gambar seri dalam
pembelajaran menulis deskripsi sangat efektif. Hal itu ditunjukkan dengan
meningkatnya hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II.
Selain hasil belajar, aktivitas siswa juga mengalami peningkatan dari
siklus I ke siklus II. Peningkatan aktivitas siswa dikarenakan keterlibatan siswa
dalam pembelajaran meningkat. Hal itu sejalan dengan pendapat Triandita dalam
Defri (2010) yang menyatakan bahwa hal yang paling mendasar yang dituntut
dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa. Aktivitas siswa ditunjukkan
dalam berbagai hal, antara lain menjawab pertanyaan guru, mengajukan
pertanyaan, dan berinteraksi dengan media. Pada siklus I rata-rata aktivitas siswa
sebesar 79,20% meningkat menjadi 84,07% pada siklus II dengan kategori sangat
aktif. Aktivitas belajar siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu
keaktifan belajar siswa secara klasikal sudah diatas 70%, dengan kategori aktif.
Peningkatan nilai performansi guru dari siklus I ke siklus II menunjukkan
performansi guru yang semakin meningkat pula. APKG 1 berisi tentang penilaian
terhadap penguasaan kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP. APKG 2
berisi tentang penilaian penguasaan kompetensi profesional guru dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran, sedangkan APKG 3 berisi tentang penilaian
penguasaan kompetensi kepribadian dan sosial guru dalam berinteraksi dengan
teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait. Pada
siklus I nilai akhir performansi guru mencapai 82,625 meningkat menjadi 89 pada
siklus II.

Hasil observasi performansi guru sudah memenuhi indikator
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keberhasilan yaitu nilai akhir performansi guru sudah diatas 71, dengan kategori
B.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraiakan, dapat dikatakan tujuan
panelitian tercapai yaitu, kualitas pembelajaran menulis deskripsi pada kelas III
SD Negeri Balapulang Kulon 02 dengan pendekatan tematik melalui gambar seri
meningkat. Peningkatan kualitas pembelajaran menulis deskripsi meliputi
peningkatan aktivitas, hasil belajar siswa, dan performansi guru. Dari uraian di
atas dapat disimpulkan pembelajaran menulis deskripsi dengan pendekatan
tematik melalui gambar seri dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa
kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 dapat meningkat.
4.2.2

Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi

dari

hasil

pelaksanaan

tindakan

pembelajaran

dengan

pendekatan tematik melalui gambar seri pada materi menulis deskripsi terhadap
siswa kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 adalah meningkatnya hasil belajar
dan aktivitas siswa serta performansi guru.
4.2.2.1 Implikasi Bagi Siswa
Pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan pendekatan tematik melalui
gambar seri memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa kelas III SD.
Siswa belajar dengan pemaduan materi bahasa Indonesia dan Matematika melalui
media gambar seri dengan tema yang ditentukan, sehingga pembelajaran menjadi
satu kesatuan yang utuh (holistik). Gambar seri yang digunakan guru disesuaikan
dengan tema pada tiap pertemuan sehingga menyenangkan bagi siswa.
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Pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan utuh tentu berimbas pada
peningkatan hasil belajar siswa.
Dalam menerapkan pendekatan tematik melalui gambar seri diperlukan
keaktifan dan semangat siswa. Siswa jangan sampai menyerah dalam
menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah ketika mengikuti pembelajaran
dengan pendekatan dan media yang masih asing. Oleh karena itu, diperlukan
semangat belajar yang tinggi dan pantang putus asa pada siswa, mengingat
karakteristik siswa kelas III yang apabila tidak dapat menyelesiakn sesuatu maka
hal itu dianggapnya tidak penting.
4.2.2.2 Implikasi Bagi Guru
Penerapan pendekatan tematik melalui gambar seri dapat meningkatkan
hasil belajar siswa dengan syarat guru mampu menguasai materi dan mengelola
kelas dengan baik. Hal itu termasuk dalam penguasaan kompetensi profesional
guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat dilihat pada lembar
APKG 2.
Pendekatan tematik melalui gambar seri juga dapat meningkatkan
performansi guru pada pembelajaran menulis deskripsi dengan syarat guru harus
menguasai langkah-langkah dalam memadukan antar materi melalui gambar seri
dengan baik dan benar. Jika guru menguasai hal tersebut maka pembelajaran yang
dilaksanakan akan dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan
lebih menyenangkan. Oleh karena itu, guru harus terus mengembangkan
kreativitas dan potensinya agar bisa menciptakan suasana pembelajaran yang
menyenangkan, menarik, dan utuh.
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4.2.2.3 Implikasi Bagi Sekolah
Peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa serta performansi guru juga
menjadi tolok ukur kualitas sekolah. Pembelajaran dengan pendekatan tematik
melalui gambar seri mewujudkan perbaikan kualitas pendidikan. Oleh karena itu,
sekolah sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam mewujudkan
pendidikan yang berkualitas harus bertanggung jawab untuk memberikan
kontribusi agar terwujud pendidikan yang berkualitas.

BAB V
PENUTUP
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan

pendekatan tematik melalui gambar seri dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran
menulis deskripsi dengan pendekatan tematik melalui gambar seri pada siswa
kelas III SD Negeri Balapulang Kulon 02 dapat meningkat. Peningkatan tersebut
dapat diketahui setelah membandingkan hasil pre test dengan post test dan hasil
siklus I dengan hasil siklus II.
Nilai rata-rata saat pelaksanaan pre test yang mencapai 54,02 meningkat
pada hasil post test menjadi 76,65 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal
dari 5,88% menjadi 94,12%. Selain itu, nilai rata-rata kelas pada siklus I mencapai
71,5 meningkat pada siklus II menjadi 73,78 dengan peningkatan ketuntasan
belajar klasikal dari 61,77% menjadi 91,18%..
Aktivitas

belajar

siswa

selama

proses

pembelajaran

mengalami

peningkatan dari siklus I yang mencapai 79,20% menjadi 84,07% pada siklus II,
dan telah mencapai kriteria aktivitas belajar sangat tinggi. Selain hasil belajar dan
aktivitas belajar siswa, performansi guru juga mengalami peningkatan. Perolehan
nilai performansi guru dengan menggunakan APKG 1, 2, dan 3 telah memenuhi
indikator keberhasilan dengan perolehan nilai akhir pada siklus I mencapai 82,625
meningkat pada siklus II menjadi 89.
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5.2

Saran
Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang

telah disajikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
(1) Siswa kelas III hendaknya aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran
dengan pendekatan tematik melalui gambar seri, sehingga diperoleh hasil
belajar yang sesuai atau bahkan lebih dari kriteria yang ditentukan.
(2) Guru kelas III sekolah dasar hendaknya dapat menerapkan pendekatan
tematik melalui gambar seri dalam kegiatan pembelajaran di sekolah untuk
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran
bahasa Indonesia materi menulis deskripsi.
(3) Pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan kepada guru berupa sarana
dan prasarana, media, dan sumber belajar yang memadai bagi guru yang akan
melakukan inovasi pembelajaran sehingga akan memperlancar tercapainya
visi dan misi sekolah.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 1
DAFTAR NAMA SISWA KELAS III
SD NEGERI BALAPULANG KULON 02
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
NO

NAMA SISWA

JENIS
KELAMIN

URUT

INDUK

1.

4447

Adi Dwi Saputra

Laki-laki

2.

4501

Dina Dwi Astuti

Perempuan

3.

4502

Ade Putra. L

Laki-laki

4.

4503

Ahmad Arfan .F

Laki-laki

5.

4504

Aida Rahma R

Perempuan

6.

4505

Andhini Auli A

Perempuan

7.

4506

Ariel Darul G

Laki-laki

8.

4507

Aureli Nabila

Perempuan

9.

4508

Berliana Setia D

Perempuan

10.

4509

Bimo Mukarim. Y

11.

4510

Devi Rosiyana

Perempuan

12.

4511

Dinar Mutia. A

Perempuan

13.

4512

Diva Ratri. P

Perempuan

14.

4513

Elmitria Sifanny

Perempuan

15.

4514

Fadil Muhammad

Laki-laki

16.

4515

Fahrizal Amirul. H

Laki-laki

17.

4516

Failana Rizki. U

Laki-laki

18.

4517

Fajrul A.M

Laki-laki

19.

4518

Farhan Maulana. F

Laki-laki

20.

4519

Linda Yudha. A

Perempuan

21.

4520

M. Adrian B.R

Laki-laki

22.

4521

M. Azhar. H

Laki-laki

23.

4522

M. Dimas Y.A

Laki-laki

24.

4523

Muh. Fajrin N

Laki-laki

Laki-laki
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25.

4524

Muh. Ikbal

Laki-laki

26.

4525

Moh. Raihan

Laki-laki

27.

4526

Muh. Ilham Faqih

Laki-laki

28.

4527

Nahla

Perempuan

29.

4529

Norma Zulfa. A

Perempuan

30.

4530

Nur Eva. F

Perempuan

31.

4531

Nur Fitriyani

Perempuan

32.

4532

Nur Prameswari

Perempuan

33.

4534

Roikhan

Laki-laki

34.

4535

Reska Dwi. S

Laki-laki

35.

4536

Reza Rifky. R

Laki-laki

36.

4537

Riafinola Siswanti

37.

4538

Rifaldi Zaka. P

Laki-laki

38.

4540

Rio Abdi. P

Laki-laki

39.

4541

Risna Arum. M

Perempuan

40.

4542

Rizke Gustin. S

Perempuan

41.

4544

Shenzy Eriya. M

Perempuan

42

4546

Shyfa Salmauri

Perempuan

43.

4547

Teti Setianingrum

Perempuan

44.

4548

Triana Riski. A

Perempuan

45.

4549

Vernanda. P

46.

4550

Verry Tika Azha

Perempuan

47.

4551

Widian Mahendra

Laki-laki

48.

4552

Zahra Ulaha. S

Perempuan

49.

4554

Zika Trian

Perempuan

50.

4557

Aghozi H.M

Laki-laki

51

4558

Ardiwa Lasalamun

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Mengetahui,
Kepala SD N Balapulang Kulon 02
Suharjo, S.Pd.
NIP. 19660925 199301 1 001
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Lampiran 3

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
MATERI MENULIS DESKRIPSI
SD NEGERI BALAPULANG KULON 02
No
1.

Aspek yang diamati
Kesiapan siswa
mengikuti kegiatan
pembelajaran.

Deskriptor
Siswa hadir tepat waktu.
Siswa menjawab salam.
Siswa berdoa bersama.
Siswa menyiapkan alat belajar.

2.

Kesiapan siswa
menerima pelajaran.

Siswa siap menerima pelajaran
Siswa siap mendengarkan penjelasan guru.
Siswa menjawab pertanyaan pada saat
apersepsi.
Siswa mengajukan pertanyaan pada saat
apersepsi.

3.

Partisipasi siswa
dalam kegiatan
eksplorasi.

Siswa mendengarkan penjelasan guru pada
saat kegiatan eksplorasi.
Siswa menjawab pertanyaan guru pada saat
eksplorasi.
Siswa mengajukan pertanyaan pada saat
eksplorasi.
Siswa mengerjakan tugas dari guru dengan
baik.

4.

Partisipasi siswa
dalam kegiatan
Elaborasi

Siswa mengikuti petunjuk pada lembar LKS.
Siswa mengerjakan tugas LKS dengan teman
kelompoknya
Siswa berani mempresentasikan hasil
pekerjaan kelompoknya di depan kelas.
Siswa berinteraksi dengan guru, siswa lain dan
media gambar seri.

Tanda cek (9)
Ya

Tidak

Skor
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5.

Antusiasme siswa
pada media gambar
seri.

Siswa antusias mengikuti pembelajaran
dengan media gambar seri.
Siswa dapat memahami maksud media
gambar seri.
Siswa dapat mengurutkan gambar sesuai
urutan yang benar.
Siswa dapat menjawab pertanyaan mengenai
gambar seri.

6.

Partisipasi siswa
dalam pembelajaran
dengan pendekatan
tematik

Siswa memahami pembelajaran dengan
pendekatan tematik.
Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik.
Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai tema
dengan benar.
Siswa aktif bertanya

7.

Partisipasi siswa
dalam kegiatan
konfirmasi.

Siswa memantau hasil belajar kelompok atau
individual.
Siswa mengikuti kegiatan tanya jawab dalam
kegiatan konfirmasi.
Siswa memperhatikan penjelasan guru pada
saat konfirmasi.
Siswa menyimpulkan materi yang telah
dibahas bersama guru.

8.

Partisipasi siswa
dalam kegiatan
akhir.

Siswa menyimpulkan materi yang telah
dibahas bersama guru.
Siswa mengerjakan soal evaluasi/ tes
formatif.
Siswa memperhatikan tindak lanjut.
Siswa menjawab salam dan berdoa bersama.

Balapulang, Mei 2012
Peneliti
Rizki Fitriah
Lampiran 4

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 1)

78

Lembar Penilaian
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
A. Identitas Peneliti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama
NIM
Tempat Mengajar
Kelas
Alokasi Waktu
Tanggal

: Rizki Fitriah
: 1402408274
: SD Negeri Balapulang Kulon 02
: III (tiga)
:
:

B. Petunjuk Penggunaan
Bubuhkan √ pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang disediakan tampak.
Jika jumlah deskriptor yang tampak pada aspek yang diamati:
Satu mendapat skor 1
Dua mendapat skor 2
Tiga mendapat skor 3
Empat mendapat skor 4
No

Aspek yang Diamati

Deskriptor

1.

Indikator Pembelajaran

Indikator merupakan penanda
pencapaian kompetensi dasar
yang ditandai oleh perubahan
perilaku yang dapat diukur
yang
mencakup
sikap,
pengetahuan, dan keteramilan
Indikator dikembangkan sesuai
dengan karakteristik siswa,
satuan pendidikan, dan potensi
daerah
Digunakan sebagai dasar untuk
menyusun alat penilaian
Menggunakan
kata
kerja
operasional
yang
dapat
diukur/diamati

2.

Tujuan Pembelajaran

Berisi
Kompetensi
yang
Operasional yang dapat dicapai
Dirumuskan dalam bentuk
pernyataan yang operasional
dari KD
Minimal memuat komponen
siswa, kata kerja operasional,
kondisi, dan materi

Tanda
Cek (√)

skor
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3

Materi Ajar

4

Alokasi Waktu

5

Metode Pembelajaran

6

Kegiatan Pembelajaran

Berurutan secara logis dari
yang mudah ke yang sukar,
yang sederhana ke yang
komplek, dari yang kongkret
ke yang abstrak, dan dari
ingatan hingga kreasi
Materi ajar memuat fakta,
konsep, prinsip, dan prosedur
yang relevan
Ditulis dalam bentuk butirbutir sesuai dengan rumusan
indikator
pencapaian
kompetensi
Sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhan siswa
Sesuai dengan perkembangan
IPTEKS
Mencantumkan alokasi waktu
secara keseluruhan
Mencantumkan waktu untuk
setiap kegiatan awal, inti, dan
akhir
Alukasi waktu untuk kegiatan
inti lebih dari jumlah waktu
kegiatan awal dan akhir
Alokasi waktu sesuai dengan
materi
Pemilihan
metode
pembelajaran
disesuaikan
dengan situasi dan kondisi
peserta didik
Pemilihan
metode
pembelajaran
disesuaikan
dengan karakteristik dari setiap
indikator dan kompetensi yang
hendak dicapai pada setiap
mata pelajaran
Metode
pembelajaran
digunakan oleh guru untuk
mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar
siswa mencapai kompetensi
dasar
Menggunakan multimetode
Dilakukan secara interaktif,
inspiratif,
menyenangkan,
menantang
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7

Penilaian

8

Sumber Belajar/media

Memotivasi
siswa
untuk
berpartisipasi aktif
Memberikan ruang yang cukup
bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan
bakat,
minat,
dan
perkembangan
fisik
serta
psikologis siswa
Memuat kegiatan awal, inti
dan kegiatan akhir dan
dilakukan secara sistemik
melalui proses eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi
Sesuai
dengan
indikator
pencapaian kompetensi
Memuat teknik tes dan non tes
Mengarah keberfikir tingkat
tinggi
Instrumen penilaian disertai
kunci jawaban dan kriteria
penilaian
Penentuan
sumber
belajar/media didasarkan pada
standar
kompetensi
dan
kompetensi dasar
Penentuan
sumber
belajar/media didasarkan pada
materi
ajar,
kegiatan
pembelajaran
Penentuan
sumber
belajar/media didasarkan pada
indikator
pencapaian
kompetensi
Penentuan
sumber
belajar/media sesuai dengan
lingkungan
siswa
(misal
referensi tertulis, lingkungan,
narasumber, TV, dll)

Skot Total
Komentar:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
.................................................................
Usul Perbaikan dan Pengembangan RPP
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................
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Alat Penilaian Kemampuan Guru 2
Lembar Penilaian
Pelaksanaan Pembelajaran
A. Identitas Peneliti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama
NIM
Tempat Mengajar
Kelas
Alokasi Waktu
Tanggal

: Rizki Fitriah
: 1402408274
: SD Negeri Balpulang Kulon 02
: III (Tiga)
:
:

B. Petunjuk Penggunaan
Bubuhkan √ pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang disediakan
tampak.
Jika jumlah deskriptor yang tampak pada aspek yang diamati:
Satu mendapat skor 1
Dua mendapat skor 2
Tiga mendapat skor 3
Empat mendapat skor 4
No

Aspek yang Diamati

Deskriptor

1

Kegiatan Pendahuluan

Memotivasi siswa secara
psikis untuk mengikuti proses
pembelajaran;

Dalam kegiatan
pendahuluan, guru:

Mengajukan
pertanyaanpertanyaan yang mengaitkan
pengetahuan
sebelumnya
dengan materi yang akan
dipelajari;
Menjelaskan
tujuan
pembelajaran
atau
kompetensi dasar yang akan
dicapai;

2

Eksplorasi

Menyampaikan
cakupan
materi dan penjelasan uraian
kegiatan sesuai silabus.
Melibatkan siswa mencari

Tanda
Cek
(√)

skor
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3

4

informasi yang luas dan
Dalam
kegiatan dalam tentang topik/tema
eksplorasi, guru:
materi yang akan dipelajari
dengan menerapkan prinsip
alam takambang dan belajar
dari aneka sumber;
Menggunakan
beragam
pendekatan
pembelajaran,
media pembelajaran, dan
sumber belajar lain;
Memfasilitasi
terjadinya
interaksi antar siswa serta
antara siswa dengan guru,
lingkungan, dan sumber
belajar lainnya;
Melibatkan siswa secara aktif
dalam
setiap
kegiatan
pembelajaran;
dan
memfasilitasi peserta didik
melakukan percobaan di
laboratorium, studio, atau
lapangan.
Elaborasi 1
Membiasakan
siswa
membaca dan menulis yang
Dalam
kegiatan beragam melalui tugas-tugas
elaborasi, guru:
tertentu yang bermakna;
Memfasilitasi siswa melalui
pemberian tugas, diskusi, dan
lain-lain untuk memunculkan
gagasan baru baik secara
lisan maupu tertulis;
Memberi kesempatan untuk
berfikir,
menganalisis,
menyelesaikan masalah, dan
bertindak tanpa rasa takut;
Memfasilitasi siswa dalam
pembelajaran kooperatif dan
kolaboratif.
Elaborasi 2
Memfasilitasi
siswa
berkomoetensi secara sehat
Dalam
kegiatan untuk meningkatkan prestasi
elaborasi, guru:
belajar;
Memfasilitasi siswa membuat
laporan
eksplorasi
yang
dilakukan baik lisan maupun
tertulis, secara individual
maupun kelompok;
Memfasilitasi siswa untuk
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menyajikan
hasil
kerja
individual
maupun
kelompok;
Memfasilitasi
siswa
melakukan
pameran,
turnamen, festival, serta
produk yang dihasilkan;
Memfasilitasi
siswa
melakukan kegiatan yang
menumbuhkan kebanggaan
dan rasa percaya diri . siswa
5

6

7

Konfirmasi 1

Memberikan umpan balik
positif dan penguatan dalam
Dalam
kegiatan bentuk lisan, tulisan, isyarat,
konfirmasi, guru:
maupun hadiah terhadap
keberhasilan siswa;
Memberikan
konfirmasi
terhadap hasil eksplorasi dan
elaborasi
siswa
melalui
berbagai sumber;
Memfasilitasi
siswa
melakukan refleksi untuk
memperoleh
pengalaman
belajar yang telah dilakukan;
Memfasilitasi siswa untuk
memperoleh
pengalaman
yang bermakna.
Konfirmasi 2
Berfungsi
sebagai
nara
sumber
dan
fasilitator;
Dalam
kegiatan membantu
menyelesaikan
konfirmasi, guru:
masalah;
Memberi acuan agar siswa
dapat melakukan pengecekan
hasil eksplorasi;
Memberi iformasi pada siswa
untuk bereksplorasi lebih
jauh;

Kemampuan
mengelola kelas

Memberikan motivasi kepada
siswa yang kurang atau
belum berpartisipasi aktif.
Pembelajaran dimulai dan
diakhiri
sesuai
dengan
rencana;
Menciptakan iklim kelas
yang kondusif;
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8

9

10

Ketepatan
Waktu dan
Pelajaran

Tidak terjadi penundaan
kegiatan
selama
pembelajaran;
Tidak terjadi penyimpangan
selama pembelajaran.
antara Dimulai sesuai dengan
Materi rencana

Waktu digunakan dengan
cermat
Tidak
terburuburu/diperlambat
Diakhiri
sesuai
dengan
rencana
Menyampaikan Materi Dari konkret ke abstrak;
sesuai dengan Hierarki
Belajar
dan
Karakteristik Siswa
Materi berkaitan dengan
materi lain;
Bermuara pada simpulan;
Dari hal yang telah diketahui
siswa (ZPD= zone proximal
development)
Kegiatan Penutup
Bersama-sama dengan siswa
dan/atau sendiri membuat
Dalam
kegiatan rangkuman/simpulan
penutup, guru:
pelajaran;
Melakukan penilaian/refleksi
terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan secara konsisten
dan terpogram;
Memberikan umpan balik
terhadap proses dan hasil
pembelajaran;
Merencanakan
kegiatan
tindak lanjut dalam bentuk
pembelajaran
remidi,
program pengayaan, layanan
konseling
dan/atau
memberikan tugas baik tugas
individual maupun kelompok
sesuai dengan hasil belajar
siswa;
menyampaikan
rencana pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Skor Total
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Komentar:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................
Usul Perbaikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................
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Alat Penilaian Kemampuan Guru 3
Lembar Penilaian
Kompetensi Kepribadian dan Sosial
A. Identitas Peneliti yang Dinilai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama
NIM
Tempat Mengajar
Kelas
Alokasi Waktu
Tanggal

: Rizki Fitriah
: 1402408274
: SD Negeri Balapulang Kulon 02
: III (tiga)
:
:

B. Petunjuk Penggunaan
Bubuhkan √ pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang disediakan
tampak.
Jika jumlah deskriptor yang tampak pada aspek yang diamati:
Satu mendapat skor 1
Dua mendapat skor 2
Tiga mendapat skor 3
Empat mendapat skor 4
No

Aspek yang Diamati

Deskriptor

1

Ketaatan dalam
menjalankan ajaran
agama

2

Tanggung jawab

Meyakini ajaran agamanya
yang paling benar dan tidak
meremehkan ajaran agama
lain;
Meyakini bahwa hidup di
dunia diikuti kehidupan abadi
di akhirat;
Meyakini bahwa kualitas
hidup dunia menentukan
kualitas hidup di akhirat;
Meyakini bahwa hidup di
dunia adalah kesempatan
membawa modal di akhirat.
Peduli terhadap kesejahteraan
diri sendiri dan keluarganya;
Peduli terhadap kesejahteraan
siswa dan keluarganya;
Peduli terhadap kesejahteraan

Tanda
Cek (√)

Skor
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3

Kejujuran

4

Kedisiplinan

5

Keteladanan

6

Etos Kerja

7

Inovasi dan Kreativitas

8

Kemampuan Menerima
Kritik dan Saran

teman kerjanya;
Peduli terhadap
keberlangsungan tempat
kerjanya dan sekolah lain.
Mengakui adanya kebenaran;
Memberikan informasi yang
benar;
Melaksanakan kebenaran
meskipun ia tidak setuju/ia
dirugikan;
Menghargai orang yang jujur
Patuh pada peraturan yang
dibuat atasannya
Patuh pada aturan yang ia
buat sendiri
Menghargai orang yang
disiplin
Mendorong orang yang tidak
disiplin agar menjadi disiplin
Memiliki perilaku yang baik
Dapat menjadi teladan bagi
orang lain
Selalu memperbaiki kualitas
perilakunya
Peduli pada orang lain
Berprinsip bekerja adalah
ibadah
Berprinsip bekerja adalah
seni
Berprinsip bekerja adalah
anugerah/rahmat
Berprinsip bekerja adalah
pelayanan
Meyakini bahwa orang yang
inovatif dan kreatif pada
akhirnya lebih diuntungkan
Menghargai tinggi orang
yang inovatif dan kreatif
Tidak puas dengan hal yang
ada
Selalu mencoba hal yang
baru
Selalu melakukan koreksi diri
(selfassesment)
Menyukai diskusi
Menghargai kritik dan saran
dari orang lain
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9

Kemampuan
Berkomunikasi

10

Kemampuan Bekerja
Sama

Tidak merasa dirinya selalu
benar
Dapat berkomunikasi secara
lisan dengan orang lain
Dapat berkomunikasi secara
tertulis dengan orang lain
Dapat memahami bahasa
tubuh orang lain
Dapat menyatakan sesuatu
dengan bahasa tubuh
Dapat dipimpin orang lain
Dapat memimpin orang lain
Dapat menerima pekerjaan
yang baik meskipun berasal
dari orang yang tidak
segolongan dengan dirinya
Dapat menolak pekerjaan
yang buruk meskipun berasal
dari orang yang segolongan
dengan dirinya

Skor Total
Komentar
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................
Usul Perbaikan
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................
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Lampiran 5
Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi
No
1.

2.

3.

Aspek Penilaian
Pendeskripsian
a. Keterlibatan aspek panca indra
b. Imajinasi
c. Kesan hidup
d. Menunjukkan objek yang ditulis
Organisasi isi
a. Kesesuaian judul dengan isi
b. Kohesi dan koherensi
c. Memusatkan uraian pada objek yang ditulis
Penggunaan Bahasa dan EYD
a. Pemilihan kata
b. Ejaaan dan tanda baca
c. Kerapian tulisan
Jumlah

Skor Maksimal
15
20
15
15
4
4
15
4
4
4
100
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Lampiran 6
Deskriptor Aspek Penilaian Menulis Deskripsi
Untuk menilai hasil tulisan siswa perlu memperhatikan kreteria penilaian
menulis deskripsi, yaitu:
1. Pendeskripsian
Pada aspek pendeskripsian yang akan dinilai yaitu keterlibatan aspek panca
indra, imajinasi, kesan hidup, dan menunjukkan objek yang ditulis. Urain
selengkapnya sebagai berikut:
(a) Keterlibatan aspek panca indra, hasil tulisan dapat disarakan oleh beberapa
indra, sehingga dapat merasakan keadaan yang terjadi. Kriteria penilaiannya
yaitu: (1) melibatkan tiga indra (indra penglihatan, indra pendengaran dan
indra perasaan) = 1-15; (2) melibatkan dua indra (indra penglihatan dan
perasaan) = 6-10; (3) melibatkan satu indra (indra penglihatan) =1-5; dan (4)
tidak melibatkan indra (tidak melibatkan indra dalam tulisan) = 0.
(b) Imajinasi merupakan daya pikir untuk membayangkan (dl angan-angan)
atau menciptakan gambar (lukisan, karangan, dsb) kejadian berdasarkan
kenyataan atau pengalaman seseorang. Kriteria penilaiannya yaitu: (1)
kualitas pengolahan idenya sangat baik (dapat mengolah ide dengan sangat
baik, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan
hal-hal yang ditulis) = 16-20; (2) kualitas pengolahan idenya baik (dapat
mengolah ide dengan sangat baik sehingga pembaca melihat dan merasakan
hal-hal yang ditulis) = 11-15; (3) kualitas pengolahan idenya cukup (dapat
mengolah ide sehingga pembaca seolah-olah melihat hal yang ditulis) = 610; dan (4) kualitas pengolahan idenya kurang (pengolahan idenya kurang
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sehingga hanya menceritakan objek tetapi tidak menunjukkan apa-apa)
= 1-5.
(c) Kesan hidup, hasil tulisan sesuai dengan kenyataan pada gambar, agar dapat
memunculkan kesan hidup. Kriteria penilaiannya yaitu: (1) melukiskan
objek tulisan secara nyata, kesan hidup objek tulisan benar-benar terasa
(melukiskan objek sesuai dengan keadaannya sehingga kesan hidup itu
benar-benar terasa) = 12-15; (2) melukiskan objek kurang sempurna, kesan
hidup objek tulisan cukup terasa (melukiskan objek kurang sempurna
sehingga kesan hidup objek tulisan cukup terasa) = 8-11; (3) melukiskan
objek tidak keseluruhan, kesan hidup objek tulisan kurang terasa
(melukiskan sebagian keadaan objek sehingga kesan hidup objek tulisan
kurang terasa) = 4-7; dan (4) melukiskan objek tulisan tidak secara lugas,
kesan hidup objek tidak terasa) = 0-3.
(d) Menunjukkan objek yang ditulis, kriteria penilaiannya yaitu: (1)
menunjukkan objek

secara

keseluruhan

(menunjukkan letak, situasi,

kondisi dan perasaan objek) = 12-15; (2) menunjukkan letak, situasi, dan
kondisi objek = 8-11; (3) menunjukkan letak dan situasi objek = 4-7; dan (4)
menunjukkan letak objek = 0-3.
2.

Organisasi isi
Pada aspek organisasi isi yang akan dinilai yaitu kesesuaian judul dengan

isi, kohesi dan koherensi, dan memusatkan uraian pada objek yang ditulis. Urain
selengkapnya sebagai berikut:
(a) Kesesuaian judul dengan isi, kriteria penilaiannya yaitu: (1) sesuai (isi
karangan dengan judul sesuai) = 4; (2) cukup sesuai (isi karangan dengan
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judul tidak jauh menyimpang) = 3; (3) kurang sesuai (isi karangan dengan
judul kurang sesuai) = 2; dan (4) tidak sesuai (isi karangan dengan judul
tidak sesuai) = 1.
(b) Kohesi dan koherensi merupakan keterikatan atau keterpaduan serta
tersusunnya antar struktur wacana. Tersusunnya uraian atau pandangan
sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan

yang lain. Kriteria

penilaiannya yaitu: (1) jelas (keterpaduan isi antar kalimat dalam karangan
jelas = 4; (2) cukup jelas (keterpaduan isi antar kalimat cukup jelas) = 3; (3)
kurang jelas (keterpaduan isi antar kalimat kurang jelas) = 2; dan (4) tidak
jelas (keterpaduan isi antar kalimat tidak jelas) = 1.
(c) Memusatkan uraian pada objek yang ditulis, kriteria penilaiannya yaitu: (1)
uraian terpusat pada objek yang ditulis (memusatkan uraian pada hal-hal
yang berhubungan dengan objek tulisan) = 12-15; (2) sedikit melibatkan
objek lain (sedikit melibatkan objek yang tidak berkaitan dengan objek
yang ditulis) = 8-11; (3) setengah tulisan melibatkan objek yang alain
(dalam tulisan melibatkan objek lain yang tidak berhubungan dengan objek
yang ditulis)= 4-7; dan (4) uraian terpusat pada objek yang lain (uraian
terpusat pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan objek tulisan) = 0-3.
3.

Penggunaan bahasa dan EYD
Pada aspek penggunaan bahasa dan EYD yang akan dinilai yaitu pemilihan

kata, ejaan dan tanda baca, kerapian tulisan. Urain selengkapnya sebagai berikut:
(a) Pemilihan kata, kriteria penilaiannya yaitu: (1) sesuai (pilihan kata sesuai
dengan situasi yang diceritakan) = 4; (2) cukup sesuai (pilihan kata cukup
sesuai dengan situasi yang diceritakan) = 3; (3) kurang sesuai (pilihan kata
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kurang sesuai dengan situasi yang diceritakan) = 2; dan (4) tidak sesuai
(pilihan kata tidak sesuai dengan situasi yang diceritakan) = 1.
(b) Ejaan dan tanda baca, kriteria penilaiannya yaitu: (1) sangat sempurna
(jumlah kesalahan antara 1-5) = 4; (2) sedikit kesalahan (jumlah kesalahan
antara 6 - 10) = 3; (3) banyak kesalahan (jumlah kesalahan antara 11-15)
= 2; dan (4) salah semua (semua penggunaan ejaan dan tanda baca
salah) = 1.
(c) Kerapian tulisan, kriteria penilaiannya yaitu: (1) jelas terbaca dan bersih
(tulisan jelas dan tidak ada coretan) = 4; (2) terbaca dan cukup bersih
(tulisan terbaca dan ada coretan 1-3) = 3; (3) terbaca dan tidak bersih
(tulisan bersih dan tidak ada coretan 4-6) = 2; dan (4) tidak terbaca dan tidak
bersih (tulisan sulit dibaca dan ada coretan lebih dari 6) = 1.
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Lampiran 7
Kategori Penilaian Menulis Deskripsi
No.

Kategori

Skor

1.

Sangat baik

83 - 100

2.

Baik

72 – 82

3.

Cukup

61 – 71

4.

Kurang

0 – 60
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Lampiran 8
KISI-KISI SOAL PRE TEST DAN POST TEST
Satuan Pendidikan

: SD N Balapulang Kulon 02

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester: III/2

Materi Pokok : Menulis karangan

Gambar Seri “Keluarga Budi”
Bahasa Indonesia
Standar Kompetensi

: Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam
karangan sederhana dan puisi.
Kompetensi
Indikator Soal
Jenis Soal
Ranah
No. Soal
Dasara
Kognitif
1
C1
Uraian
1. Mengamati dan
Menulis
mengurutkan
karangan
gambar.
sederhana
2. Membuat
berdasarkan
2
C2
kalimat
gambar seri
berdasarkan
dengan
Uraian
gambar seri.
menggunakan
pilihan kata dan 3. Menyusun
3, 4
C2
karangan
kalimat yang
deskripsi
tepat dengan
berdasarkan
memperhatikan
gambar seri
ejaan, huruf
Uraian
kapital dan
tanda titik.

Matematika
Standar Kompetensi: Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang serta
penggunaannya dalam pemecahan masalah.
Kompetensi
Dasar
Menghitung
luas persegi dan
persegi panjang

Indikator Soal

Jenis Soal

Menyelesaikan Uraian
soal
cerita
yang
berhubungan
dengan
bangun datar.

Ranah
Kognitif
C2

No. Soal
1
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Gambar Seri “Akibat Hujan-hujanan”
Bahasa Indonesia
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam
karangan sederhana dan puisi.
Kompetensi
Indikator Soal
Jenis Soal
Ranah
No. Soal
Dasara
Kognitif
1
Uraian
C1
1. Mengamati
Menulis
dan
karangan
mengurutkan
sederhana
gambar.
berdasarkan
2
2. Menggunakan
gambar seri
Uraian
C1
tanda hubung
dengan
(-) untuk
menggunakan
menulis kata
pilihan kata dan
ulang.
kalimat yang
3
3. Membuat
tepat dengan
Uraian
C2
karangan
memperhatikan
deskripsi.
ejaan, huruf
kapital dan
tanda titik.
Matematika
Standar Kompetensi: Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang serta
penggunaannya dalam pemecahan masalah.
Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Menyelesaikan
soal cerita yang
berhubungan
dengan keliling.

Menyelesaikan Uraian
soal cerita yang
berhubungan
dengan keliling.

Jenis Soal

Ranah
Kognitif
C2

No. Soal
1
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Gambar Seri “Samsul Terlambat ke Sekolah”
Bahasa Indonesia
Standar Kompetensi

: Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan
karangan sederhana dan puisi.
Kompetensi
Indikator Soal
Jenis Soal
Ranah
Dasar
Kognitif
Uraian
1. Memahami
Menulis
C1
dan
karangan
menggunakan
sederhana
kata depan
berdasarkan
Uraian
2. Melengkapi
gambar seri
C1
kalimat
dengan
dengan kata
menggunakan
depan
pilihan kata
Uraian
3. Menyusun
dan kalimat
C2
karangan
yang tepat
deskripsi
dengan
berdasarkan
memperhatikan
gambar seri.
ejaan, huruf
kapital dan
tanda titik.

informasi dalam
No. Soal
1

2

3

Matematika
Standar Kompetensi: Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang serta
penggunaannya dalam pemecahan masalah.
Kompetensi Dasar
Menyelesaikan
soal cerita yang
berhubungan
dengan keliling..

Indikator Soal
a. Menyelesaik
an soal cerita
yang
berhubungan
dengan
keliling.

Jenis Soal
Uraian

Ranah
Kognitif
C2

No. Soal
1
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Gambar Seri “Mobil Ayah Bondan Mogok”
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
Menulis
karangan
sederhana
berdasarkan
gambar seri
dengan
menggunakan
pilihan kata
dan kalimat
yang tepat
dengan
memperhatikan
ejaan, huruf
kapital dan
tanda titik.

: Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan
karangan sederhana dan puisi.
Indikator Soal
Jenis Soal
Ranah
Kognitif
1. Mengurutkan
C1
gambar seri
2. Menyusun
C2
kalimat acak
3. Menyusun
C2
karangan
deskripsi
berdasarkan
gambar seri.

informasi dalam
No. Soal
1
2
3

Matematika
Standar Kompetensi: Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang serta
penggunaannya dalam pemecahan masalah.
Kompetensi Dasar
Menyelesaikan
soal cerita yang
berhubungan
dengan keliling..

Indikator Soal
Menyelesaik
an soal cerita
yang
berhubungan
dengan
keliling.

Jenis Soal
Uraian

Ranah
Kognitif
C2

No. Soal
1
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Lampiran 9
SOAL PRE TEST DAN POST TEST
Satuan Pendidikan : SD N Balapulang Kulon 02
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : III/2

Materi Pokok : Menulis Karangan

Gambar Seri “Keluarga Budi”
Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “Keluarga Budi”, kemudian jawablah pertanyaanpertanyaan berikut ini!

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4

Soal
Bahasa Indonesia
1. Urutkan gambar seri “Keluarga Budi” sehingga menjadi gambar berdasarkan
urutan yang benar!
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2. Buatlah 4 kalimat berdasarkan 4 gambar seri “Keluarga Budi”!
3. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri

“Keluarga

Budi”!
4. Ceritakan gambar seri “Keluarga Budi” di atas dengan kalimat sendiri, tuliskan
dalam gambar tersebut ada gambar bangun datar apa saja? Sebutkan minimal 3!
Matematika
1. Dalam gambar seri ”Keluarga Budi” terdapat gambar pintu rumah berbentuk
persegi panjang, jika panjangnya 200 cm dan lebarnya 100 cm, berapa luas dan
kelilingnya?
Gambar Seri “Akibat Hujan-hujanan”
Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “ Akibat Hujan-hujanan”, kemudian jawablah pertanyaanpertanyaan berikut ini!

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4
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Soal
Bahasa Indonesia
1. Urutkan gambar seri “Akibat Hujan-hujanan” sehingga menjadi gambar
berdasarkan urutan yang benar!
2. Buatlah 4 kalimat berdasarkan 4 gambar seri “Akibat Hujan-hujanan” dengan
memperhatikan penggunaan tanda (-)!
3. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri “Akibat Hujanhujanan”!
Matematika
1. Dalam gambar seri “Akibat Hujan-hujanan” terdapat gambar tempat tidur
berbentuk persegi panjang, jika panjangnya 210 cm dan lebarnya 150 cm, hitung
berapa kelilingnya?

Gambar Seri Samsul “Terlambat ke Sekolah”
Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “Samsul Terlambat ke Sekolah ”, kemudian jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

103

Soal
Bahasa Indonesia
1. Urutkan gambar seri “Samsul Terlambat ke Sekolah” sehingga menjadi gambar
berdasarkan urutan yang benar!
2. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan membubuhkan kata depan di,
ke, atau dari !
a. Samsul berlari dengan sangat kencang untuk menuju ... sekolah.
b. Samsul terkejut dan langsung beranjak ... tempat tidurnya setelah melihat jam
menunjukkan pukul 07.15.
c. Sampai ... sekolah ternyata pelajaran sudah dimulai.
3. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri

“Samsul

Terlambat ke Sekolah”
Matematika
1. Dalam gambar seri ”Samsul Terlambat ke Sekolah” terdapat gambar jam dinding
berbentuk persegi panjang, jika panjangnya 170 cm dan lebarnya 80 cm, berapa
kelilingnya?
Gambar Seri” Mobil Ayah Bondan Mogok”
Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “Mobil Ayah Bondan Mogok”, kemudian jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

Gambar 1

Gambar 2
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Gambar 3

Gambar 4

Soal
Bahasa Indonesia
1. Urutkan gambar seri “Mobil Ayah Bondan Mogok” sehingga menjadi gambar
berdasarkan urutan yang benar!
2. Susunlah kalimat acak di bawah ini sehingga menjadi kalimat berdasarkan
urutan yang benar!
a. Ibu dan Bondan keluar dari mobil.
b. Ayah Bondan keluar dari mobil karena mobil mogok.
c. Seseorang yag melihat mobil mogok ikut membantu kemudian setelah
didorong mesin mobil akhirny menyala kembali.
d. Ibu dan Bondan berusaha mendorongnya, tetapi mereka tidak
sanggup.
3. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri “Samsul
Terlambat ke Sekolah”
Matematika
1. Dalam gambar seri ”Mobil Ayah Bondan Mogok” terdapat gambar kaca
mobil berbentuk persegi panjang, jika panjangnya 135 cm dan lebarnya 80
cm, berapa kelilingnya?
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Lampiran 10
REKAPITULASI NILAI PRE TEST DAN POST TEST

No

Nama Sekolah

: SD N Balapulang Kulon 02

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

:3/2

Nama Siswa

1.

Adi Dwi Saputra

2.

Dina Dwi Astuti

3.

Ade Putra. L

4.

Ahmad Arfan .F

5.

Aida Rahma R

6.

Andhini Auli A

7.

Ariel Darul G

8.

Aureli Nabila

9.

Berliana Setia D

10.

Bimo Mukarim. Y

11.

Devi Rosiyana

12.

Dinar Mutia. A

13.

Diva Ratri. P

14.

Elmitria Sifanny

15.

Fadil Muhammad

16.

Fahrizal Amirul. H

17.

Failana Rizki. U

18.

Fajrul A.M

19.

Farhan Maulana. F

20.

Linda Yudha. A

21.

M. Adrian B.R

22.

M. Azhar. H

23.

M. Dimas Y.A

24.

Muh. Fajrin N

25.

Muh. Ikbal

Pre test
52,5
42,75
44,25
63
63
50,5
55
42,5
48
44,5
63
48
70,25
48
63
66
50
70,25
56,25
56,25
63
63,75
48
55,25
65,25

Post test
63
75
71,5
71,5
80
75
85
85
80
75,5
80
80
90
64
80
75
70
90
75
75
80
80
80
75
80,5
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26.

Moh. Raihan

27.

Muh. Ilham Faqih

28.

Nahla

29.

Norma Zulfa. A

30.

Nur Eva. F

31.

Nur Fitriyani

32.

Nur Prameswari

33.

Roikhan

34.

Reska Dwi. S

35.

Reza Rifky. R

36.

Riafinola Siswanti

37.

Rifaldi Zaka. P

38.

Rio Abdi. P

39.

Risna Arum. M

40.

Rizke Gustin. S

41.

Shenzy Eriya. M

42

Shyfa Salmauri

43.

Teti Setianingrum

44.

Triana Riski. A

45.

Vernanda. P

46.

Verry Tika Azha

47.

Widian Mahendra

48.

Zahra Ulaha. S

49.

Zika Trian

50.

Aghozi H.M

51

Ardiwa Lasalamun

42,25
54
62,25
54
42,25
48
30
54
54
48
67
60
54
48
63
52,5
52,5
64
30
52,75
48
35
67,5
45
71,5
63,25
Jumlah

2755

Rata-rata

54,02

Tuntas Belajar Klasikal

5,88%

80,25
71,5
80
80,25
71,5
70,25
70,25
73
75
75
80,5
70
80
70
80
80
75
85
64
71,25
75
75
80
80,25
80
80
3909
76,65
94,12%
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Lampiran 11
SILABUS BAHASA INDONESIA
2 SIKLUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
: SD Negeri Balapulang Kulon 02
Kelas/Semester
: III/2
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Standar Kompetensi : menulis
Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi.
Kompetensi
Dasar
Menulis
karangan
sederhana
berdasarkan
gambar seri
dengan
menggunakan
pilihan kata
dan kalimat
yang tepat
dengan
memperhatika
n ejaan, huruf
kapital dan
tanda titik.

Materi
Kegiatan Pembelajaran
Pokok
Menulis 1. Siswa mengamati dan
karangan
mengurutkan gambar.
2. Siswa
membuat
kalimat berdasarkan
gambar seri.
3. Siswa
menyusun
karangan
deskripsi
berdasarkan gambar
seri.
4. Siswa menggunakan
tanda
(-)
untuk
menulis kata ulang
5. Siswa
membuat
kalimat
yang
di
dalamnya
terdapat

Indikator
1. Mengamati
dan
mengurutkan gambar.
2. Membuat
kalimat
berdasarkan
gambar
seri.
3. Menyusun
karangan
deskripsi berdasarkan
gambar seri
4. Menggunakan tanda(-)
untuk menulis kata
ulang
5. Membuat kalimat yang
di dalamnya terdapat
kata ulang
6. Memahami
dan

Penilaian
1. Teknik : Tes
2. Bentuk: uraian
terbatas
3. Instrumen : LKS
dan Lembar
observasi

Alokasi
Waktu
8 jp

Sumber Belajar
1. Aini, Nur dan
Indriyani.
2008. Bahasa
Indonesia
untuk SD
Kelas III.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional. Hal
92-92.
2. Darmadi, K
dan Nirbaya,
R. 2008.
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kata ulang.
menggunakan
kata
6. Siswa memahami dan
depan
menggunakan
kata 7. Melengkapi
kalimat
depan ke
dengan kata depan
7. Siswa
melengkapi 8. Menyusun kalimat acak
kalimat dengan kata
depan
8. Siswa
menyusun
kalimat acak

Bahasa
Indonesia 3.
Jakarta: pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.
3. Hapsari, Sri
dan Sumiatin,
E. 2009.
Pintar
Berbahasa
Indonesia
SD/MI Kelas
III. Jakarta:
Pusat
Perbukuan
Depdiknas.
4. Samidi dan
Pusitasari, Tri.
2009. Bahasa
indonesia
kelas 3
SD/MI.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Depdiknas.
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SILABUS MATEMATIKA UNTUK
2 SIKLUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
Kelas/Semester
Mata Pelajaran

: SD Negeri Balapulang Kulon 02
: III/2
: Matematika

Standar Kompetensi: Menghitung keliling luas persegi dan persegi panjang, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Menghitung luas
persegi dan
persegi panjang.

Persegi dan
persegi
panjang

Kegiatan
Pembelajaran
1. Siswa
menghitung
luas persegi
dan persegi
panjang
2. Siswa
menghitung
keliling
persegi dan
persegi
panjang
3. Siswa
menyelesaikan
soal cerita
yang
berhubungan

Indikator
1. Menyelesaikan
soal cerita
yang
berhubungan
dengan bangun
datar.

Penilaian

Alokasi
Waktu
2 JP

Teknik : tes
Bentuk: uraian
terbatas
Instrumen:
LKS
Lembar
observasi

dan

Sumber Belajar
1. Masitoh, N
dkk. 2009.
Gemar
Matematika.
Jakarta: Pelita
Ilmu. Hal
176-181.
2. Suharyanto.
2009.
Matematika
3. Jakarta:
Pusat
Perbukuan
Depdiknas
.

110

5.3 Menyelesaikan
soal cerita yang
berhubungan
dengan keliling.

Keliling
persegi dan
persegi
panjang

dengan
bangun datar.
4. Siswa
menyelesaikan
soal cerita
yang
berhubungan
dengan
keliling.

6 JP

2. Menyelesaikan
soal cerita
yang
berhubungan
dengan
keliling.
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Lampiran 12
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEMATIK
SIKLUS I PERTEMUAN 1

Satuan Pendidikan
Nama Sekolah
Tema
Kelas/semester
Aokasi Waktu
Waktu Pelaksanaan

: Sekolah Dasar
: SD Negeri Balapulang Kulon 02
: Kegiatan
: III/ 2
: 4 x 35 menit (4 JP)
: Kamis, 17 Mei 2012

A. Standar Kompetensi
1. Bahasa Indonesia
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan
sederhana dan puisi.
2. Matematika
5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang serta
penggunaannya dalam pemecahan masalah.
B. Kompetensi Dasar
1. Bahasa Indonesia
8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan
pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan
ejaan, huruf kapital dan tanda titik.
2. Matematika
5.2 Menghitung luas persegi dan persegi panjang.
C. Indikator
1. Bahasa Indonesia
a. Mengamati dan mengurutkan gambar seri.
b. Membuat kalimat berdasarkan gambar seri.
c. Menyusun karangan berdasarkan gambar seri.
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2. Matematika
b. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan bangun datar.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia
a. Setelah mengamati gambar seri kegiatan sehari-hari, siswa dapat
mengurutkan berdasarkan urutan kegiatannya.
b. Setelah mengurutkan gambar seri dengan benar, siswa dapat membuat
kalimat berdasarkan gambar seri dengan memperhatikan penggunaan
ejaan, huruf kapital dan tanda titik.
c. Siswa dapat menyusun karangan deskripsi berdasarkan gambar seri
setelah memperhatikan penjelasan guru.
2. Matematika
a. Siswa dapat menghitung luas persegi dan persegi panjang setelah
memperhatikan penjelasan guru.
b. Siswa dapat menghitung keliling persegi dan persegi panjang setelah
memperhatikan penjelasan guru.
c. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang
berhubungan dengan bangun datar.
Karakteristik siswa yang diharapkan:
Disiplin (dicipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)
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E. Materi Pokok
1. Bahasa Indonesia
Menulis karangan (terlampir)
2. Matematika
Persegi dan persegi panjang (terlampir)
Metode Pembelajaran:
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Kerja kelompok
4. Penugasan
Kegiatan Pembelajaran
1.

Kegiatan Awal (± 20 menit)
a. Berdoa
b. Presensi
c. Bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang telah disampaikan pada
pertemuan sebelumnya “Anak-anak apakah kalian masih ingat bagaimana
cara mencari luas persegi dan persegi panjang?”

2.

Kegiatan Inti (± 90 menit)
a. Eksplorasi
1) Guru menginformasikan materi yang akan disampaikan dengan tema
kegiatan (Bahasa Indonesia dan Matematika).
2) Guru

menunjukkan

gambar

seri

kegiatan,

kemudian

siswa

mengurutkan.
3) Guru bertanya pada siswa “Anak-anak, dalam gambar apakah ada
benda yang berbentuk bangun datar? Jika ada, benda apa itu?
Bentuknya apa?”
4) Melalui gambar seri guru menjelaskan cara mencari luas dan keliling
benda yang berbentuk bangun datar. Misalnya mencari luas meja
makan Doni yang berbentuk persegi (menggunakan gambar meja yang
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terpisah), kemudian memberi latihan pada siswa untuk mencari luas
dan keliling benda yang lain.
5) Guru menjelaskan cara membuat kalimat berdasarkan gambar dan
cara menuliskannya dengan benar.
6) Guru membimbing siswa menulis karangan deskripsi berdasarkan
gambar seri (gambar seri “Makan Malam Keluarga Rani”) dengan
memberi contoh karangan deskripsi berdasarkan gambar seri terlebih
dahulu.
7) Guru menjelaskan soal cerita berdasarkan gambar seri “Makan Malam
Keluarga Rani”, kemudian siswa menjawab soal cerita berdasarkan
gambar seri.
b. Elaborasi
1) Guru memberi tugas melalui LKS yang dikerjakan oleh kelompok
sebangku.
2)

Siswa mengerjakan LKS dengan teman kelompoknya.

3) Guru

meminta

beberapa

kelompok

mempresentasikan

hasil

pekerjaannya di depan kelas.
4) Guru memberikan tanggapan dari apa yang telah dikerjakan siswa
sebagai penguatan dan motivasi.
c. Konfirmasi
1) Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi yang sudah
dibahas.
2) Guru mengadakan pelurusan terhadap kesalahpahaman siswa.
3.

Kegiatan Akhir (± 30 menit)
a. Guru membuat simpulan dari masing-masing materi.
b. Guru memberi tes formatif pada siswa
c. Guru melakukan umpan balik.
d. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberi tugas pada siswa untuk
mempeljari materi selanjutnya.
e. Guru menutup pelajaran.
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Media dan Sumber
1.

Media

: kertas bergambar, gambar seri

2.

Sumber

: a. Masitoh, N dkk. 2009. Gemar Matematika. Jakarta: Pelita Ilmu.
Hal 176-181.
b. Aini, Nur dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD
Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional. Hal 92-92.
c. Darmadi, K dan Nirbaya, R. 2008. Bahasa Indonesia 3. Jakarta:
pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Penilaian
Teknik Tes

: Tes tertulis

Bentuk Tes

: Uraian terbatas.

Instrumen

: LKS dan Lembar observasi

Balapulang,

Mei 2012

Mengetahui,
Guru Kelas

Peneliti

Siti Rochani, S.Pd

Rizki Fitriah

NIP. 19680318 199910 2 001

NIM. 1402408274

Mengesahkan
Kepala SD N Balapulang Kulon 02
Suharjo, S.Pd
NIP. 19660925 199301 1 001
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PENILAIAN TEMATIK
Tema : Kegiatan
(Matematika, Bahasa Indonesia)
Kelas III Semester 2
Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “Keluarga Budi”, kemudian jawablah pertanyaanpertanyaan berikut ini!

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4

Soal
Bahasa Indonesia
1. Urutkan gambar seri “Keluarga Budi” sehingga menjadi gambar berdasarkan
urutan yang benar!
2. Buatlah 4 kalimat berdasarkan 4 gambar seri “Keluarga Budi”!
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3. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri “Keluarga
Budi”!
Matematika
1.

Dalam gambar seri ”Keluarga Budi” terdapat gambar pintu rumah berbentuk
persegi panjang, jika panjangnya 200 cm dan lebarnya 100 cm, berapa luas
dan kelilingnya?
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LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)

Bidang Studi

: Matematika, Bahasa Indonesia

Kelas

:

Semester

:

Waktu

:

Hari/Tanggal

:

Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “Pergi ke Pasar”, kemudian jawablah pertanyaanpertanyaan berikut ini!

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4
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Soal
1. Urutkan gambar seri “Pergi ke Pasar” sehingga menjadi gambar
berdasarkan urutan yang benar!
2. Buatlah 4 kalimat berdasarkan 4 gambar seri “Pergi ke Pasar”!
3. Dalam gambar seri ”Pergi ke Pasar” terdapat gambar meja dapur
berbentuk persegi panjang, jika panjangnya 150 cm dan lebarnya 60 cm,
berapa luas dan kelilingnya?
4. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri “Pergi ke
Pasar”!

Jawab:
1. .........
2. .........
3. .........
4. .........
5. .........

Nama :1.
2.
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Lampiran
Materi Pokok Matematika
Persegi merupakan bangun datar yang keempat sisinya sama panjang.
Keliling persegi = sisi + sisi + sisi + sisi = 4 x sisi
Luas persegi = sisi x sisi
Persegi panjang merupakan bangun datar yang mempunyai 2 pasang sisi
sejajar, yaitu: sisi panjang dan sisi lebar.
Keliling persegi panjang = panjang + lebar + panjang + lebar
= (2 x panjang) + (2 x lebar )
Luas persegi panjang = panjang x sisi
Satuan baku keliling adalah km, hm, dam, m, dm, cm, mm.
Stuan baku luas adalah

2

, hm 2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2
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Materi Pokok
Bahasa Indonesia
Karangan adalah ciptaan atau hasil mengarang yang berupa cerita atau
buah pena. Karangan dapat dikatakan baik bila cerita disajikan secara berurutan.
Sebagai contoh, karangan yang dibuat berdasarkan gambar seri. Kamu bisa
dengan mudah membuat karangan berdasarkan gambar seri. Caranya perhatikan
gambar, lalu bayangkanlah sebuah cerita yang berkaitan dengan gambar.
Menggunakan Huruf Kapital
Selain digunakan sebagai huruf pertama sebuah kalimat, huruf kapital juga
digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah digunakan untuk menulis
nama lembaga pemerintahan. Selengkapnya diatur di dalam Ejaan yang
Disempurnakan berikut ini.
a.

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara,
lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali
kata seperti dan.
Contoh: Republik Indonesia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama
resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama
dokumen resmi. Misalnya, menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum,
menurut undang-undang yang berlaku.

b.

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang
sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan
ketatanegaraan, serta dokumen resmi.
Penggunaan tanda baca

1. Tanda koma (,)
Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau
pembilangan.
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Contoh:
a. Zidan membeli buku, pensil, dan penggaris di toko buku.
(tanda koma di simpan ketika merinci barang-barang yang dibeli
oleh Zidan)
b. Zidan belajar bahasa Indonesia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
(tanda koma digunakan untuk merinci hari)
2. Tanda titik (.)
Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan, jutaan, atau
kelipatannya
Contoh:
a. Desa Imbanagara berpenduduk dua puluh dua ribu empat ratus orang.
Desa Imbanagara berpenduduk 22.400 orang.
b. Gempa yang terjadi di Yogyakarta menewaskan seribu dua ratus tiga
puluh satu orang.
Gempa yang terjadi di Yogyakarta menewaskan 1.231 orang.
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Gambar Seri “Kegiatan Doni di Pagi Hari”

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4
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Gambar Seri “Makan Malam Keluarga Rani”

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Gambar 5
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEMATIK
SIKLUS 1 PERTEMUAN KEDUA
Satuan Pendidikan
Nama Sekolah
Tema
Kelas/semester
Aokasi Waktu
Waktu Pelaksanaan

: Sekolah Dasar
: SD Negeri Balapulang Kulon 02
: Pendidikan
: III/ 2
: 4 x 35 menit (4 JP)
:Senin, 21 Mei 2012

A. Standar Kompetensi
1. Bahasa Indonesia
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan
sederhana dan puisi.
2. Matematika
5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang serta
penggunaannya dalam pemecahan masalah.
B. Kompetensi Dasar
1. Bahasa Indonesia
8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan
pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan
penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda titik.
2. Matematika
5.3 Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keliling.
C. Indikator
1. Bahasa Indonesia
a. Mengamati dan mengurutkan gambar.
b. Menggunakan tanda hubung (-) untuk menulis kata ulang.
c. Membuat karangan deskripsi.
2. Matematika
a. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keliling.
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D. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia
a. Setelah mengamati gambar seri, siswa dapat mengurutkan gambar
seri berdasarkan urutan kegiatannya.
b. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menggunakan
tanda hubung (-) dengan benar.
c. Siswa dapat menyusun karangan deskripsi berdasarkan gambar seri
setelah memperhatikan penjelasan guru.
2. Matematika
a. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan soal cerita
yang berhubungan dengan keliling.
Karakter siswa yang diharapkan:
Disiplin (dicipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)
E. Materi Pokok
1. Bahasa Indonesia
Menulis karangan dan menggunakan tanda hubung (-) (terlampir)
2. Matematika
Keliling persegi dan persegi panjang (terlampir)
Metode Pembelajaran:
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Kerja kelompok
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4. Penugasan
Kegiatan Pembelajaran
4. Kegiatan Awal (± 20 menit)
a. Berdoa
b. Presensi
c. Bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang telah disampaikan
pada pertemuan sebelumnya “Anak-anak apakah kalian masih ingat
bagaimana cara mencari keliling persegi dan persegi panjang?”
5. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
1) Guru menginformasikan materi yang akan disampaikan dengan tema
pendidikan (Bahasa Indonesia dan Matematika).
2) Guru menunjukkan gambar seri “Angga anak rajin”, kemudian siswa
mengurutkan.
3) Guru bertanya pada siswa “Anak-anak perhatikan gambar di papan
tulis, kemudian sebutkan benda apa saja yang berbentuk bangun datar?”
4) Melalui gambar seri guru menjelaskan cara mencari keliling benda yang
berbentuk bangun datar (persegi dan persegi panjang). Misalnya
mencari keliling buku tulis Angga yang berbentuk persegi panjang
(menggunakan gambar buku secara terpisah), kemudian memberi
latihan pada siswa untuk mencari keliling benda yang lain.
5) Guru meminta siswa membuat kalimat sesuai gambar 2 pada gambar
seri “Angga anak rajin”. Jawaban siswa yang dikehendaki adalah
“Angga dan teman-teman yang lain mengerjakan soal ujian dengan
teliti”.
6) Guru menuliskan kalimat yang dibuat oleh siswa, kemudian
menjelaskan materi penggunaan tanda (-).
7) Guru membimbing siswa menulis karangan deskripsi berdasarkan
gambar seri

“Farel terlambat sekolah” dengan memperhatikan

penggunaan tanda hubung (-).
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8) Guru menjelaskna soal cerita berdasarkan gambar seri “Farel terlambat
sekolah” yang berhubungan dengan keliling, kemudian meminta siswa
menjawab soal cerita berdasarkan gambar seri.
b.

Elaborasi

1) Guru memberi tugas melalui LKS yang dikerjakan oleh kelompok
sebangku.
2)

Siswa mengerjakan LKS dengan teman kelompoknya.

3) Guru

meminta

beberapa

kelompok

mempresentasikan

hasil

pekerjaannya di depan kelas.
4) Guru memberikan tanggapan dari apa yang telah dikerjakan siswa
sebagai penguatan dan motivasi.
c.

Konfirmasi

1) Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi yang sudah dibahas.
2) Guru mengadakan pelurusan terhadap kesalahpahaman siswa.
6.

Kegiatan Akhir (± 30 menit)
a.

Guru membuat simpulan dari masing-masing materi.

b.

Guru memberi tes formatif pada siswa

c.

Guru melakukan umpan balik.

d.

Guru melakukan tindak lanjut dengan memberi tugas pada siswa
untuk membaca materi selanjutnya.

e.

Guru menutup pelajaran.
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Media dan Sumber
1.

Media

: kertas bergambar, gambar seri

2.

Sumber

: a. Suharyanto. 2009. Matematika 3. Jakarta: Pusat Perbukuan
Depdiknas.
b. Hapsari, Sri dan Sumiatin, E. 2009. Pintar Berbahasa
Indonesia SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.
c. Samidi dan Pusitasari, Tri. 2009. Bahasa indonesia kelas 3
SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.

Penilaian
Teknik Tes

: Tes tertulis

Bentuk Tes

: Uraian terbatas.

Instrumen

: LKS dan Lembar observasi

Balapulang, 21 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Kelas

Peneliti

Siti Rochani, S.Pd

Rizki Fitriah

NIP. 19680318 199910 2 001

NIM. 1402408274

Mengesahkan
Kepala SD N Balapulang Kulon 02
Suharjo, S.Pd
NIP. 19660925 199301 1 001
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MATERI BAHASA INDONESIA
Karangan adalah ciptaan atau hasil mengarang yang berupa cerita atau
buah pena. Karangan dapat dikatakan baik bila cerita disajikan secara berurutan.
Sebagai contoh, karangan yang dibuat berdasarkan gambar seri. Kamu bisa
dengan mudah membuat karangan berdasarkan gambar seri. Caranya perhatikan
gambar, lalu bayangkanlah sebuah cerita yang berkaitan dengan gambar.
Menggunakan Tanda Hubung
a. Tanda hubung digunakan untuk menyambung kata ulang.
Contoh:
Anak-anak, jari-jari, paru-paru, hati-hati
b. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata dasar yang terpisah
karena penggantian baris.
Contoh:
Bondan tiba di Bandung pada pukul 15.00 bersama ayah dan ibu

MATERI MATEMATIKA
Keliling Persegi Panjang
Keliling = sisi + sisi + sisi + sisi
= panjang + lebar + panjang + lebar
= (2 × panjang ) +( 2 × lebar)
Keliling Persegi
Keliling = sisi + sisi + sisi + sisi
= 4 × sisi
Satuan baku keliling adalah km, hm, dam, m, dm, cm, mm.
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Gambar seri “Angga anak rajin”

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4
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Gambar Seri “Farel Terlambat Sekolah”

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4
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LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)

Bidang Studi

: Matematika, Bahasa Indonesia

Kelas

:

Semester

:

Waktu

:

Hari/Tanggal

:

Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “Akibat Jajan Sembarangan”, kemudian jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4
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Soal
1. Urutkan gambar seri “Akibat Jajan Sembarangan” sehingga menjadi
gambar berdasarkan urutan yang benar!
2. Buatlah 4 kalimat berdasarkan 4 gambar seri “ Akibat Jajan Sembarangan”
dengan memperhatikan penggunaan tanda (-)!
3. Dalam gambar seri ” Akibat Jajan Sembarangan” terdapat gambar meja
penjual jajan berbentuk persegi panjang, jika panjangnya 160 cm dan
lebarnya 55 cm, berapa kelilingnya?
4. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri “Akibat
Jajan Sembarangan”!
Jawab:
1. .........
2. .........
3. .........
4. .........

Nama :1.
2.
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PENILAIAN TEMATIK
Tema : Pendidikan
(Matematika, Bahasa Indonesia)
Kelas III Semester 2
Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “ ”, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut
ini!

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4
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Soal
Bahasa Indonesia
1. Urutkan gambar seri “Akibat Hujan-hujanan” sehingga menjadi gambar
berdasarkan urutan yang benar!
2. Buatlah 4 kalimat berdasarkan 4 gambar seri “Akibat Hujan-hujanan” dengan
memperhatikan penggunaan tanda (-)!
3. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri

“Akibat

Hujan-hujanan”!
Matematika
1. Dalam gambar seri “Akibat Hujan-hujanan” terdapat gambar tempat tidur
berbentuk persegi panjang, jika panjangnya 210 cm dan lebarnya 150 cm,
hitung berapa kelilingnya?
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Kunci Jawaban Soal LKS
1. Gambar 4, gambar 3, gambar 2, gambar 1
2. Gambar 1 : Ibu membawa Riza ke dokter untuk diperiksa.
Gambar 2 : Sampai di rumah Rize merasa perutnya sangat sakit.
Gambar 3 : Riza melihat seorang ibu menjual kue, kemudian Riza membelinya.
Gambar 4: Riza dan teman-temannya pulang sekolah dengan berjalan kaki
sambil bergurau.
3. Keliling = 2 x (160 + 55)
= 430 cm
4. Kebijakan guru

Kunci Jawaban Tes Formatif
Bahasa Indonesia
1. Gambar 3, gambar 4, gambar 2, gambar 1
2. Gambar 1 : Dokter memeriksa keadaan Gilang dan memberi obat.
Gambar 2 : Gilang meminum obat yang diberi dokter.
Gambar 3 : Gilang dan teman-temannya bermain hujan-hujanan di halaman
rumah.
Gambar 4 : Gilang merasa sakit kepala karena masuk angin akibat bermain
hujan-hujanan.
3. Kebijakan guru.
Matematika
1. Keliling = 2 (210 + 150)
= 720 cm
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Lampiran 13
REKAPITULASI HASIL BELAJAR
MATERI MENULIS DESKRIPSI SIKLUS I
Nama Siswa
Adi Dwi Saputra
Dina Dwi Astuti
Ade Putra Lesmana
Ahmad Arfan Fachri
Aida Rahma R
Andhini Auli A
Ariel Darul G
Aureli Nabila .H
Berliana Setia D
Bimo Mukarim. Y
Devi Rosiyana
Dinar Mutia. A
Diva Ratri. P
Elmitria Sifanny
Fadil Muhammad
Fahrizal Amirul. H
Failana Rizki. U
Fajrul A.M
Farhan Maulana. F
Linda Yudha. A
M. Adrian B.R
M. Azhar. H
M. Dimas Y.A
Muh. Fajrin N
Muh. Ikbal
Moh. Raihan
Muh. Ilham Faqih
Nahla
Norma Zulfa. A
Nur Eva. F
Nur Fitriyani
Nur Prameswari
Roikhan
Reska Dwi. S
Reza Rifky. R
Riafinola Siswanti
Rifaldi Zaka. P
Rio Abdi. P
Risna Arum. M

Pertemuan 1
65
70
75
68
85
58
70
68
70
30
68
75
75
40
80
83
65
85
45
70
85
70
75
90
90
60
68
70
55
56
65
45
75
70
48
85
80
48
65

Pertemuan 2
65
80
75
65
85
75
50
70
70
65
85
73
90
65
65
75
75
80
65
75
75
80
75
85
85
80
75
80
70
68
85
68
85
80
68
85
85
68
85

Rata-rata
65
75
75
66,5
85
66,5
60
69
70
47,5
76,5
74
82,5
52,5
72,5
79
70
82,5
55
72,5
80
75
75
87,5
87,5
70
71,5
75
67,6
62
75
56,5
80
75
58
85
82,5
58
75

139

Rizke Gustin. S
Shenzy Eriya. M
Shyfa Salmauri
Teti Setianingrum
Triana Riski. A
Vernanda. P
Verry Tika Azha
Widian Mahendra
Zahra Ulaha. S
Zika Trian
Aghozi H.M
Ardiwa Lasalamun

90
45
65
83
28
65
75
45
70
75
75
85

90
65
85
85
70
68
68
68
85
68
80
85

90
55
75
84
49
66,5
71,5
56,5
77,5
71,5
77,5
85
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Lampiran 14
REKAPITULASI HASIL AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nama Siswa
Adi Dwi Saputra
Dina Dwi Astuti
Ade Putra Lesmana
Ahmad Arfan Fachri
Aida Rahma R
Andhini Auli A
Ariel Darul G
Aureli Nabila .H
Berliana Setia D
Bimo Mukarim. Y
Devi Rosiyana
Dinar Mutia. A
Diva Ratri. P
Elmitria Sifanny
Fadil Muhammad
Fahrizal Amirul. H
Failana Rizki. U
Fajrul A.M
Farhan Maulana. F
Linda Yudha. A
M. Adrian B.R
M. Azhar. H
M. Dimas Y.A
Muh. Fajrin N
Muh. Ikbal
Moh. Raihan
Muh. Ilham Faqih
Nahla
Norma Zulfa. A
Nur Eva. F
Nur Fitriyani
Nur Prameswari
Roikhan
Reska Dwi. S
Reza Rifky. R
Riafinola Siswanti
Rifaldi Zaka. P

Total Skor
Pertemuan 1
Pertemuan 2
20
21
27
25
27
24
25
25
17
26
22
21
28
24
26
26
27
24
24
26
26
27
25
24
27
29
21
21
26
28
25
26
25
25
29
30
24
26
29
28
25
28
22
25
24
25
29
25
30
27
26
26
24
26
28
30
26
27
21
25
26
22
25
26
25
26
25
27
28
29
27
27

141

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Rio Abdi. P
Risna Arum. M
Rizke Gustin. S
Shenzy Eriya. M
Shyfa Salmauri
Teti Setianingrum
Triana Riski. A
Vernanda. P
Verry Tika Azha
Widian Mahendra
Zahra Ulaha. S
Zika Trian
Aghozi H.M
Ardiwa Lasalamun

26
24
25
23
24
29
20
25
25
19
25
25
26
27

26
25
26
26
25
29
20
26
25
21
27
26
27
29
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Lampiran 15
REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU
PADA MATERI MENULIS DESKRIPSI SIKLUS I
Nama Sekolah

: SD N Balapulang Kulon 02

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

:3/2

Pertemuan APKG Skor Perolehan
1
27
1
2
30

2

Konversi Nilai Nilai Akhir
84,375
79,25
75

3
1

31
28

77,5
87,5

2

33

82,5

3

32

80

Rata-rata

82,625
86
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Lampiran 16

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PERTEMUAN 1 SIKLUS II
Satuan Pendidikan
Nama Sekolah
Tema
Kelas/semester
Aokasi Waktu
Waktu Pelaksanaan

: Sekolah Dasar
: SD Negeri Balapulang Kulon 02
: Kegiatan
: III/ 2
: 4 x 35 menit (4 JP)
: Kamis, 24 Mei 2012

A. Standar Kompetensi
1.

Bahasa Indonesia
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan
sederhana dan puisi.

2. Matematika
5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang serta
penggunaannya dalam pemecahan masalah.
B. Kompetensi Dasar
1. Bahasa Indonesia
8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan
pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan
ejaan, huruf kapital dan tanda titik.
2. Matematika
5.3 Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keliling.
C. Indikator
1. Bahasa Indonesia
a. Memahami dan menggunakan kata depan.
b. Melengkapi kalimat dengan kata depan.
c. Menyusun karangan deskripsi berdasarkan gambar seri.
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2. Matematika
a.

Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keliling.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia
a. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggunakan kata
depan dengan benar.
b. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat melengkapi kalimat
dengan kata depan.
c. Siswa dapat menyusun karangan deskripsi berdasarkan gambar seri
setelah memperhatikan penjelasan guru.
2. Matematika
a. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang
berhubungan dengan keliling.
Karakteristik siswa yang diharapkan:
Disiplin (dicipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)

E. Materi Pokok
1. Bahasa Indonesia
Karangan dan mengenal kata depan di, ke, dari (terlampir)
2. Matematika
Keliling persegi dan persegi panjang (terlampir)
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Metode Pembelajaran:
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Kerja kelompok
4. Penugasan
Kegiatan Pembelajaran
1.

Kegiatan Awal (± 10 menit)
a. Berdoa
b. Presensi
c. Bernyanyi “Naik Delman”
d. Guru bertanya jawab dengan siswa “Anak-anak, pada lagu naik delman
apakah ada kalimat yang di dalamnya terdapat kata depan?”

2.

Kegiatan Inti (± 100 menit)
a. Eksplorasi
1) Guru menginformasikan materi yang akan disampaikan dengan tema
kegiatan (Bahasa Indonesia dan Matematika).
2) Guru menunjukkan gambar seri “Hadiah dari Ibu”, kemudian meminta
siswa bersama-sama mengurutkannya sesuai urutan yang benar.
3) Guru bertanya pada siswa “Anak-anak, dalam gambar tersebut benda apa
sajakah yang berbentuk persegi atau persegi panjang?”
4) Melalui gambar seri, guru menjelaskan cara mencari keliling persegi dan
persegi panjang, misalnya keliling kado (menggunakan gambar kado
secara terpisah), kemudian memberi latihan pada siswa untuk mencari
keliling benda yang lain.
5) Guru memberi contoh kalimat dari salah satu gambar seri “Hadiah dari
Ibu” yang di dalamnya terdapat kata depan. Misalnya “Tina mendapat
hadiah dari Ibu karena menjadi juara kelas”, kemudian menjelaskan
materi kata depan.
6) Guru menuliskan beberapa kalimat yang harus dibubuhi kata depan dan
bertanya jawab dengan siswa.
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7) Guru membimbing siswa menulis karangan deskripsi berdasarkan
gambar seri “ Bunga di Taman Sekar” dengan memperhatikan
penggunaan kata depan.
8) Guru menjelaskan soal cerita berdasarkan gambar seri “Bunga di
Taman Sekar” yang berhubungan dengan keliling persegi dan persegi
panjang.
b. Elaborasi
1) Guru memberi tugas melalui LKS yang dikerjakan oleh kelompok
sebangku.
2) Siswa mengerjakan LKS dengan teman kelompoknya.
3) Guru

meminta

beberapa

kelompok

mempresentasikan

hasil

pekerjaannya di depan kelas.
4) Guru memberikan tanggapan dari apa yang telah dikerjakan siswa
sebagai penguatan dan motivasi.
c. Konfirmasi
1) Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi yang sudah dibahas.
2) Guru mengadakan pelurusan terhadap kesalahpahaman siswa.
3.

Kegiatan Akhir (± 30 menit)
a. Guru membuat simpulan dari masing-masing materi.
b. Guru memberi tes formatif pada siswa
c. Guru melakukan umpan balik.
d. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberi tugas pada siswa untuk
membaca materi selanjutnya.
e. Guru menutup pelajaran.

Media dan Sumber
1.

Media

: kertas bergambar, gambar seri

2.

Sumber

: a. Suharyanto. 2009. Matematika 3. Jakarta: Pusat Perbukuan
Depdiknas.
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b. Hapsari, Sri dan Sumiatin, E. 2009. Pintar Berbahasa
Indonesia SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.
c. Samidi dan Pusitasari, Tri. 2009. Bahasa indonesia kelas 3
SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.
Penilaian
Teknik Tes

: Tes tertulis

Bentuk Tes

: Uraian terbatas.

Instrumen

: LKS dan Lembar observasi

Balapulang,

Mei 2012

Mengetahui,
Guru Kelas

Peneliti

Siti Rochani, S.Pd

Rizki Fitriah

NIP. 19680318 199910 2 001

NIM. 1402408274

Mengesahkan
Kepala SD N Balapulang Kulon 02
Suharjo, S.Pd
NIP. 19660925 199301 1 001
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Materi Bahasa Indonesia
Karangan adalah ciptaan atau hasil mengarang yang berupa cerita atau
buah pena. Karangan dapat dikatakan baik bila cerita disajikan secara berurutan.
Sebagai contoh, karangan yang dibuat berdasarkan gambar seri. Kamu bisa
dengan mudah membuat karangan berdasarkan gambar seri. Caranya perhatikan
gambar, lalu bayangkanlah sebuah cerita yang berkaitan dengan gambar.

Mengenal Kata Depan di, ke, dan dari
1. Kata Depan di
Kata depan di diletakkan di depan kata yang menunjukkan tempat.
Contoh
1. Bu Ida berjualan kue di pasar.
2. Danau Toba terletak di Sumatra Utara.

2. Kata Depan ke
Kata depan ke dipakai untuk menunjukkan arah ke suatu tempat.
Penulisan ke sebagai kata depan harus terpisah dari kata yang
mengikutinya.
Contoh
1. Ayah mengantarkan adik ke dokter gigi.
2. Ibu berangkat ke kantor naik bus kota.

3. Kata Depan dari
Kata depan dari dipakai untuk menunjukkan asal arah atau tempat.
Contoh
1. Guru baru kami baru saja pindah dari Lampung.
2. Paman membawakan kami buah-buahan dari kebunnya.
Materi Matematika
Keliling Persegi Panjang
Keliling = sisi + sisi + sisi + sisi
= panjang + lebar + panjang + lebar
= (2 × panjang ) +( 2 × lebar)
Keliling Persegi
Keliling = sisi + sisi + sisi + sisi
= 4 × sisi
LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)
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Bidang Studi

: Matematika, Bahasa Indonesia

Kelas

:

Semester

:

Waktu

:

Hari/Tanggal

:

Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “Nunu Memancing Ikan”, kemudian jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

Soal

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 3
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1. Urutkan gambar seri “ Nunu Memancing Ikan” sehingga menjadi gambar
berdasarkan urutan yang benar!
2. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan membubuhkan kata
depan di, ke, atau dari !
a. Setiap Jumat sore Nunu pergi ... sungai untuk memancing.
b. Pulang ... memancing, Nunu membawa hasil memancingnya ...
rumah.
c. Sampai ... rumah, Ibu Nunu langsung memasak ikan hasil
memancing Nunu ... dapur
d. Setelah selesai dimasak, Ibu, Bapak, Nunu, dan adik Nunu makan
dengan lauk hasil Nunu memancing ... ruang makan.
3. Dalam gambar seri ” Nunu Memancing Ikan” terdapat gambar meja makan
berbentuk persegi, jika sisinya 170 cm, berapa kelilingnya?
4. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri “Nunu
Memancing Ikan”!

Jawab:
1. .........
2. .........
3. .........
4. .........

Nama :1.
2.
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Gambar seri “Bunga di Taman Sekar”

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Gambar 5
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Gambar Seri “Hadiah dari Ibu”

Gambar 1

Gambar 3

Gambar 2

Gambar 4
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PENILAIAN TEMATIK
Tema : Kegiatan
(Matematika, Bahasa Indonesia)
Kelas III Semester 2
Petunjuk
1. Perhatika gambar seri “Samsul Terlambat ke Sekolah ”, kemudian jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

Soal

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4
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Bahasa Indonesia
1. Urutkan gambar seri “Samsul Terlambat ke Sekolah” sehingga menjadi gambar
berdasarkan urutan yang benar!
2. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan membubuhkan kata depan
di, ke, atau dari !
a. Samsul berlari dengan sangat kencang menuju ... sekolah.
b. Samsul terkejut dan langsung beranjak ... tempat tidurnya setelah melihat
jam menunjukkan pukul 07.15.
c. Sampai ... sekolah ternyata pelajaran sudah dimulai.
3. Susunlah karangan deskripsi 2 paragraf berdasarkan gambar seri “Samsul
Terlambat ke Sekolah”
Matematika
1. Dalam gambar seri ”Samsul Terlambat ke Sekolah” terdapat gambar pintu
kelas berbentuk persegi panjang, jika panjangnya 170 cm dan lebarnya 80 cm,
berapa kelilingnya?
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Kunci Jawaban Soal LKS
1. 1. Gambar no 1
2. Gambar no 4
3. Gambar no 2
4. Gambar no 3
2. a. ke
b. dari, ke
c. di, di
d. di
3. Keliling = 4 x170 = 680 cm
4. Kebijakan guru.
Kunci Jawaban Tes Formatif
Bahasa Indonesia
1. 1. Gambar no 2
2. Gambar no 1
3. Gambar no 4
4. Gambar no 3
2. a. ke
b. dari
c. di
3. Kebijakan guru
Matematika
1. keliling = 2 (170 + 80) = 300 cm
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Lampiran 17
REKAPITULASI HASIL BELAJAR
MATERI MENULIS DESKRIPSI SIKLUS 2

Nama Siswa
Adi Dwi Saputra
Dina Dwi Astuti
Ade Putra Lesmana
Ahmad Arfan Fachri
Aida Rahma R
Andhini Auli A
Ariel Darul G
Aureli Nabila
Berliana Setia D
Bimo Mukarim. Y
Devi Rosiyana
Dinar Mutia. A
Diva Ratri. P
Elmitria Sifanny
Fadil Muhammad
Fahrizal Amirul. H
Failana Rizki. U
Fajrul A.M
Farhan Maulana. F
Linda Yudha. A
M. Adrian B.R
M. Azhar. H
M. Dimas Y.A
Muh. Fajrin N
Muh. Ikbal
Moh. Raihan
Muh. Ilham Faqih
Nahla
Norma Zulfa. A
Nur Eva. F
Nur Fitriyani
Nur Prameswari
Roikhan
Reska Dwi. S
Reza Rifky. R
Riafinola Siswanti
Rifaldi Zaka. P

Pertemuan 1
70
80
61
75
76
53
70
75
70
80
71
71
81
45
75
80
71
90
80
70
71
80
80
80
80
70
80
80
53
80
70
70
45
71
75
71
81

Pertemuan 2
53
80
75
75
90
75
70
80
70
70
80
75
80
65
75
70
90
90
70
80
75
80
80
80
90
75
80
80
75
90
70
70
70
75
80
80
90

Rata-rata
61,5
80
68
75
83
64
70
77,5
70
75
75,5
73
80,5
55
75
75
80,5
90
75
75
73
80
80
80
85
72,5
80
80
64
85
70
70
57,5
73
77,5
75,5
85,5
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Rio Abdi. P
Risna Arum. M
Rizke Gustin. S
Shenzy Eriya. M
Shyfa Salmauri
Teti Setianingrum
Triana Riski. A
Vernanda. P
Verry Tika Azha
Widian Mahendra
Zahra Ulaha. S
Zika Trian
Aghozi H.M
Ardiwa Lasalamun

80
30
71
70
58
90
25
70
70
63
81
80
80
75

75
66
81
70
80
80
80
70
75
70
71
70
80
90

77,5
49,5
76
70
69
85
52,5
70
72,5
66,5
76
75
80
82,5
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Lmpiran 18
REKAPITULASI HASIL AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS 2
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nama Siswa
Adi Dwi Saputra
Dina Dwi Astuti
Ade Putra Lesmana
Ahmad Arfan Fachri
Aida Rahma R
Andhini Auli A
Ariel Darul G
Aureli Nabila .H
Berliana Setia D
Bimo Mukarim. Y
Devi Rosiyana
Dinar Mutia. A
Diva Ratri. P
Elmitria Sifanny
Fadil Muhammad
Fahrizal Amirul. H
Failana Rizki. U
Fajrul A.M
Farhan Maulana. F
Linda Yudha. A
M. Adrian B.R
M. Azhar. H
M. Dimas Y.A
Muh. Fajrin N
Muh. Ikbal
Moh. Raihan
Muh. Ilham Faqih
Nahla
Norma Zulfa. A
Nur Eva. F
Nur Fitriyani
Nur Prameswari
Roikhan
Reska Dwi. S
Reza Rifky. R
Riafinola Siswanti
Rifaldi Zaka. P
Rio Abdi. P
Risna Arum. M

Total Skor
Pertemuan 1
Pertemuan 2
27
27
28
28
24
24
27
27
26
26
22
23
29
29
28
28
29
30
27
29
28
28
26
27
28
29
22
24
27
29
26
27
27
27
30
31
26
27
29
29
27
28
25
27
25
26
30
30
30
30
28
29
26
27
30
31
26
27
26
27
26
27
25
26
25
25
26
27
28
28
29
30
28
28
27
28
23
25
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Rizke Gustin. S
Shenzy Eriya. M
Shyfa Salmauri
Teti Setianingrum
Triana Riski. A
Vernanda. P
Verry Tika Azha
Widian Mahendra
Zahra Ulaha. S
Zika Trian
Aghozi H.M
Ardiwa Lasalamun

26
25
25
30
21
25
26
22
26
25
28
26

27
26
25
31
22
26
26
24
28
26
29
29
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Lampiran 19
REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU SIKLUS II
Pertemuan APKG Skor Perolehan
1
29
1
2
34

2

Konversi Nilai Nilai Akhir
90,625
87,75
85

3
1

35
29

87,5
90,625

2

36

90

3

36

90

Rata-rata

89
90,25
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Lampiran 20
Rekapitulasi Hasil Belajar Matematika Siklus I dan 2
NO

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Adi Dwi Saputra
Dina Dwi Astuti
Ade Putra Lesmana
Ahmad Arfan Fachri
Aida Rahma R
Andhini Auli A
Ariel Darul G
Aureli Nabila .H
Berliana Setia D
Bimo Mukarim. Y
Devi Rosiyana
Dinar Mutia. A
Diva Ratri. P
Elmitria Sifanny
Fadil Muhammad
Fahrizal Amirul. H
Failana Rizki. U
Fajrul A.M
Farhan Maulana. F
Linda Yudha. A
M. Adrian B.R
M. Azhar. H
M. Dimas Y.A
Muh. Fajrin N
Muh. Ikbal
Moh. Raihan
Muh. Ilham Faqih
Nahla
Norma Zulfa. A
Nur Eva. F
Nur Fitriyani
Nur Prameswari
Roikhan
Reska Dwi. S
Reza Rifky. R
Riafinola Siswanti
Rifaldi Zaka. P
Rio Abdi. P

Siklus I
Pertemuan Pertemuan
1
2
50
100
50
100
50
50
50
70
30
100
50
70
50
70
70
100
70
100
50
100
100
100
50
100
100
100
30
100
70
30
70
100
70
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
30
100
100
100
100
100
100
70
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
100
50
100
100
100
70
100
50
100

Siklus 2
Pertemuan Pertemuan
1
2
100
75
100
100
50
75
50
100
75
75
60
75
60
100
100
75
75
100
100
75
75
75
100
100
100
100
100
75
30
75
100
80
100
100
100
100
100
75
75
50
50
75
100
100
100
100
20
50
100
100
100
100
100
75
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
75
100
75
50
75
100
100
100
100
60
75
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Risna Arum. M
Rizke Gustin. S
Shenzy Eriya. M
Shyfa Salmauri
Teti Setianingrum
Triana Riski. A
Vernanda. P
Verry Tika Azha
Widian Mahendra
Zahra Ulaha. S
Zika Trian
Aghozi H.M
Ardiwa Lasalamun

50
70
50
70
100
30
70
50
50
100
100
100
100

100
100
30
100
100
50
100
70
50
100
70
100
100

20
100
60
60
100
30
75
50
50
75
100
100
100

100
100
100
100
100
50
50
75
75
100
50
100
100
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Lampiran 21
KONVERSI SKOR DAN NILAI PERFORMANSI GURU DALAM
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
Skor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nilai
3
6,25
9,375
12,5
15,625
18,75
21,875
25
28,125
31,25
34,375
37,5
40,625
43,75
46,875
50

Skor

Nilai
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

53,125
56,25
59,375
62,5
65,625
68,75
71,875
75
78,125
81,25
84,375
87,5
90,625
93,75
96,875
100
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KONVERSI SKOR DAN NILAI APKG 2 DAN APKG 3
Skor

Skor

Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30
32,5
35
37,5
40
42,5
45
47,5
50

Nilai
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

52,5
55
57,5
60
62,5
65
67,5
70
72,5
75
77,5
80
82,5
85
87,5
90
92,5
95
97,5
100
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Lampiran 22

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
UPTD PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEC. BALAPULANG

SD NEGERI BALAPULANG KULON 02
Alamat: Jl. Raya

SURAT KETERANGAN
Nomor : 424 / 34 / 2012
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: Suharjo, S.Pd
NIP
: 19660925 199301 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina / IVa
Jabatan
: Kepala Sekolah
Menerangkan bahwa :
Nama
NIM
Jurusan
Fakultas
Universitas

:
:
:
:
:

RIZKI FITRIAH
1402408274
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai bahan skripsi di
kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Balapulang Kulon 02 mulai bulan April sampai Juni
2012.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Balapulang, 2 Juni 2012
Kepala Sekolah

Suharjo, S.Pd.
NIP.19660925 199301 1 001
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Lampiran 23
DOKUMENTASI

Guru sedang menjelaskan materi menulis deskripsi

Media gambar seri

167

Siswa mendengarkan penjelasan guru

Siswa mengerjakan tugas LKS secara berkelompok

168

Guru sedang membimbing siswa

Siswa mempresentasikan hasil kelompoknya
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