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ABSTRAK 

Hakim, Arif Rakhman. 2013. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis 
Narasi Melalui Model Picture and Picture pada Siswa Kelas IIIA Sekolah 
Dasar Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes.  Skripsi, Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Drs. Suwandi, M.Pd, II. Dra. Sri Sami Asih, M.Kes.  

Kata Kunci: Pembelajaran Menulis Narasi, Aktivitas dan Hasil Belajar, Model 
Picture and Picture,  

Hasil pengamatan di lapangan siswa mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada kompetensi dasar menulis narasi. 
Hal ini berdasarkan pada hasil tes formatif mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 
dilakukan, beberapa siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Kurang berhasilnya 
pembelajaran Bahasa Indonesia disebabkan guru kurang melibatkan siswa dalam 
pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dan tidak termotivasi untuk belajar.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
dalam dua siklus dengan subjek penelitian siswa kelas IIIA SDN Dukuhtengah 02 
Kabupaten Brebes. Pengumpulan data siklus I dan siklus II dengan menggunakan 
teknik tes dan nontes. Teknik tes yang digunakan peneliti berupa tes uraian. Teknik 
nontes berupa observasi dan performansi guru. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Kedua teknik tersebut 
dianalisis dengan membandingkan hasil tes siklus I dan siklus II. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I dan siklus 
II. Nilai tes pratindakan sebesar 58,04 termasuk dalam kategori cukup, sedangkan 
nilai rata-rata pada siklus I mencapai 81,96 termasuk dalam kategori sangat baik. 
Dengan demikian peningkatan nilai rata-rata  hasil belajar menulis narasi dari 
pratindakan ke siklus I sebesar 23,92 poin. Pada siklus II nilai rata mencapai 82,69 
mengalami peningkatan sebesar 0,73 poin. Simpulan peneliti setelah 
membandingkan hasil belajar menulis narasi siswa kelas IIIA SD Negeri 
Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes menunjukkan peningkatan setelah 
menggunakan model picture and picture. Saran yang peneliti sampaikan adalah 
guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran menulis narasi 
diantaranya dengan penerapan model picture and picture untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang: (1) latar belakang masalah; (2) 

permasalahan; (3) identifikasi masalah; (4) pembatasan masalah; (5) rumusan 

masalah; (6) pemecahan masalah, (7) tujuan penelitian; (8) manfaat penelitian. 

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam perkembangan 

sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat mencangkup seluruh 

proses hidup dan segenap bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dalam 

rangka untuk mengembangkan potensial yang terdapat dalam dirinya. Setiap 

manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran (Munib 2010: 139). 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 bahwa: 

Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mejadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab (Munib, 2010: 21). 
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Mutu pendidikan tercapai apabila komponen-komponen yang terdiri dari, 

guru, sarana, dan prasarana serta biaya telah memenuhi syarat. Namun dari 

beberapa komponen tersebut yang lebih banyak berperan adalah tenaga 

kependidikan yang bermutu, yaitu yang mampu menjawab tantangan-tantangan 

dengan cepat dan tanggung jawab seperti memilih pendekatan pemebelajaran yang 

meyenangkan bagi siswa. 

Guru merupakan tenaga kependidikan yang berperan sebagai faktor untuk 

menentukan pendidikan, karena guru langsung berhadapan dengan peserta didik. 

Kinerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan 

untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era 

global semakin meningkat. 

Kegiatan berbahasa pada dasarnya merupakan kegiatan berkomunikasi. 

Oleh karena itu, belajar bahasa pada hakikatnya sama dengan belajar 

berkomunikasi. Bidang studi Bahasa Indonesia memuat empat keterampilan dasar 

yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan 

menyimak dan berbicara diperoleh melalui pendidikan di keluarga dan lingkungan 

sebelum masuk pendidikan formal. 

Pembelajaran menulis narasi di sekolah dasar masih mengalami hambatan. 

Hambatan tersebut berkaitan dengan penggunaan model atau teknik dalam 

pembelajaran menulis narasi. Guru dalam pembelajaran menggunakan metode 

ceramah di kelas dalam menjelaskan langkah-langkah menulis narasi. 

Pembelajaran yang disajikan kurang menggembirakan dan kurang bermakna. Guru 

harus memilih pendekatan pembelajarn yang efektif dan menarik bagi siswa. 
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Pemilihan metode pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan 

karakteristik siswa. Metode pembelajaran juga diharapkan dapat merangsang 

keaktifan siswa dalam belajar. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Namun, apabila 

guru salah dalam memilih metode pembelajaran yang digunakan maka justru dapat 

menghambat kegiatan pembelajaran. Sebagian besar guru mengalami kesulitan 

dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. 

Masalah memilih metode pembelajaran inilah yang terjadi di SD Negeri 

Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes khususnya dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas III. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang memiliki 

cakupan materi yang luas, maka perlu digunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi dan menarik. Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas III khususnya 

pada materi menulis narasi guru lebih banyak menggunakan metode pembelajaran 

yang berpusat pada guru yakni ceramah. Guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah, padahal dalam pembelajaran menulis narasi siswa membutuhkan banyak 

latihan. 

Pembelajaran menulis narasi seharusnya dapat melatih keterampilan 

menulis siswa. Namun, kenyataannya pembelajaran yang berlangsung hanya dapat 

melatih kemampuan siswa mendengarkan saja. Hal tersebut terjadi karena 

pemilihan metode pembelajaran yang diterapkan guru. Guru kurang banyak 

melibatkan peran siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa menjadi 

rendah. Rendahnya hasil belajar siswa ini ditandai dengan banyaknya siswa yang 

belum tuntas belajar menulis narasi. Untuk mengatasi masalah tersebut maka guru 
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hendaknya mengganti metode pembelajaran yang dipakai dengan metode 

pembelajaran yang lebih menekankan siswa untuk lebih aktif. 

Melalui penelitian di kelas, penulis ingin menerapkan model picture and 

picture. Model picture and picture adalah model pembelajaran yang menggunakan 

gambar yang kemudian dipasangkan/diurutkan menjadi urutan yang logis. 

Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Oleh 

karena itu, penulis memilih judul ”Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Menulis Narasi Melalui Model Picture and Picture pada Siswa Kelas IIIA Sekolah 

Dasar Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes”. 

1.2  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

pada siswa kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02, siswa mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada kompetensi dasar menulis narasi. 

Siswa mengalami kesulitan dalam menulis paragraf, struktur kalimat, dan pilihan 

kata. Selain itu, siswa kesulitan dalam menerapkan ejaan dalam menulis narasi. 

Tanda baca yang mereka gunakan untuk tiap kalimat masih banyak yang salah 

seperti penggunaan titik (.) di akhir kalimat, koma (,) serta kesalahan penggunaan 

huruf kapital di awal kalimat. Pilihan kata yang mereka tulis terkadang 

menggunakan kata-kata dalam bahasa Jawa yang merupakan bahasa sehari-hari di 

lingkunganya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai Bahasa Indonesia 

khususnya pada aspek keterampilan menulis narasi. 
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Rendahnya nilai Bahasa Indonesia dibuktikan dari hasil belajar siswa kelas 

IIIA yang menunjukkan hasil belajar masih kurang. Dari 30 siswa terdapat 18 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yang ditentukan yakni 66. Artinya 

terdapat 68% siswa yang belum tuntas belajar pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Persentase keberhasilan belajarnya hanya 32%. Padahal suatu 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila minimal 75% siswa sudah tuntas belajar. 

Hal ini terjadi karena dalam pembelajaran guru masih menggunakan metode 

konvensional dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru harus memilih model 

pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa. 

 

1.3  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan dalam pembelajaran ditemukan masalah dalam 

pembelajaran. Masalah tersebut berkisar pada proses pembelajaran yang 

berdampak pada hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengarui belajar siswa 

yaitu faktor internal (dari dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar siswa). 

Faktor internal sebenarnya menyangkut faktor fisiologis dan faktor psikologis. 

Kondisi internal mencakup kondisi fisik, kondisi psikis dan kondisi sosial, 

sedangkan kondisi eksternal mencakup stimulus dan respon, tempat belajar, iklim, 

suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat akan mempengarui kesiapan, 

proses, dan hasil belajar (Anni, 2007: 14). 

Apabila faktor-faktor di atas sudah mendukung maka timbulah motivasi 

belajar siswa. Motivasi dalam diri siswa akan menimbulkan suasana belajar yang 
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menyenangkan sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Motivasi sangat 

penting dalam proses pembelajaran yaitu sebagai pendorong siswa untuk berbuat, 

menentukan kearah mana yang hendak di capai. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengarui siswa dalam belajar yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  Faktor 

intern adalah faktor yang ada dalam inidividu yang sedang belajar dan faktor 

ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor intern siswa salah satunya 

adalah kemampuan siswa dalam menerima materi yang disampaikan sedangkan 

faktor eksternal salah satunya adalah strategi atau cara yang dipakai guru dalam 

proses pembelajaran. Guru hendaknya menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang efektif agar suasana pembelajaran menyenangkan. Suasana pembelajaran 

yang menyenangkan akan berdampak baik pada hasil belajar siswa. Selain itu guru 

perlu memperhatikan faktor intern siswa dengan bantuan orang tua siswa dan 

lingkungan masyarakat. 

 

1.4  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ditemukan masalah-masalah 

belajar. Masalah tersebut berkisar pada proses pembelajaran yang berdampak pada 

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

internal (dari dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar siswa). Kondisi internal 

mencakup kondisi fisik, kondisi psikis dan kondisi sosial, sedangkan kondisi 

eksternal mencakup stimulus dan respon, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan 
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dan budaya belajar masyarakat akan mempengarui kesiapan, proses, dan hasil 

belajar  (Anni, 2007: 14).  Peneliti   membatasi   permasalahan  yang  akan menjadi  

bahan penelitian, yaitu masalah aktivitas belajar siswa dalam menulis narasi 

dengan penerapan model picture and picture di kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 

02 Kabupaten Brebes. 

 

1.5  Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas, dibutuhkan suatu pendekatan 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Munculah 

permasalahan yang hendak dipecahkan dalam penelitian tindakan kelas ini. 

Permasalahan tersebut adalah: 

“Apakah Melalui Model Picture and Picture Aktivitas dan Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia Materi Menulis Narasi pada Siswa kelas IIIA Sekolah Dasar Negeri 

Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes Dapat Meningkat? 

 

1.6  Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka pemecahan masalah yang 

terjadi. Langkah-langkah pemecahan masalah yang diajukan berupa penelitian 

tindakan kelas mulai dari mengidentifikasi masalah, merancang tindakan, 

melaksanakan dan memberikan penilaian. Penelitian ini dilakukan melalui dua 

siklus, masing-masing siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. 



   8 
 

 

Penelitian yang akan difokuskan pada penerapan model Picture and Picture 

pada pembelajaran menulis narasi di kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02 

Kabupaten Brebes. Melalui penerapan model picture and picture diharapkan siswa 

akan lebih aktif, senang, dan termotivasi dalam pembelajaran menulis narasi. 

 
1.7  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya penelitian. 

Penelitian dikatakan berhasil apabila tujuan penelitian tercapai. Pada bagian ini 

akan diuraikan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus penelitian tindakan kelas 

ini. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 
1.7.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki skala yang lebih luas dan 

bersifat umum. Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran semua kompetensi dasar Bahasa Indonesia di 

kelas III. Diharapkan dari aktivitas, hasil belajar siswa setiap kompetensi dasar 

mata pelajaran Bahasa Indonesia meningkat. Oleh karena itu, tujuan umum 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas III SD Negeri Dukuhtengah 02. 

 
1.7.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

ingin dicapai. Fokus tujuan khusus pada penelitian tindakan kelas hanya terpusat 

pada satu kompetensi dasar menulis khususnya menulis narasi. Diharapkan 

aktivitas maupun hasil pembelajaran meningkat. Oleh karena itu, tujuan khusus 
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penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes, pada materi pokok menulis 

narasi melalui model picture and picture meliputi (1) Meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02 dalam materi menulis narasi; 

dan (2) Meningkatkan hasil belajar menulis narasi pada siswa kelas IIIA SD Negeri 

Dukuhtengah 02. 

 
1.8  Manfaat Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian 

bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis bermanfaat 

bagi berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi sekolah, guru dan 

siswa. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan 

teori pembelajaran dan menambah referensi dibidang pendidikan sehingga dapat 

memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. 

Penerapan model picture and picture diharapkan dapat mendukung pencapaian 

tujuan pembelajaran. Terutama dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan demikian, hasil belajar siswa, khususnya 

keterampilan menulis narasi dapat meningkat. 

1.8.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermanfaat 

bagi siswa, guru, dan sekolah. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 
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1.8.2.1 Bagi siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

belajar Bahasa Indonesia. Melatih dan meningkatkan pemahaman siswa dalam 

meulis narasi. Selain itu, dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan 

pembelajaran menulis khususnya menulis narasi, sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 

1.8.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan masukan pada guru untuk menggunakan 

pendekatan  yang efektif sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Guru dapat 

menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak membosankan 

khususnya pada pembelajaran menulis narasi. Selain itu, dapat meningkatkan 

performansi guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, dan juga dapat menjadi 

umpan balik dalam kinerjanya dalam pembelajaran. 

1.8.2.3 Bagi sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah dapat memberikan masukan 

yang positif tentang penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya  dan pembelajaran pada umumnya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dikajian pustaka akan dibahas tentang: (1) kajian empiris, (2) landasan 

teori, (3) kerangka berpikir, dan (4) hipotesis tindakan. Kajian empiris yaitu kajian 

mengenai penelitian-penelitian sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Pada bagian landasan teori akan diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Pada bagian ini juga akan diuraikan mengenai kerangka 

berpikir dilakukannya penelitian ini. Selain itu juga akan diuraikan mengenai 

hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian. Uraian selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

2.1 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dapat dijadikan acuan dalam 

penelitian ini adalah penelitian dari: Rahajeng Kismaningsih (2011), Nurpadilla 

(2012), dan Ebid Leolyta Permata Sari  (2013). 

Raharjeng Kismaningsih (2011) melakukan penelitian dengan judul  

“Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Picture and Picture dalam 

Pembelajaran IPS Kelas V SDN Kandangan II Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian 

yang dilakukan menunjukkan peningkatan aktivitas siswa pada pratindakan adalah 

50% naik sebesar 21% pada siklus I dan 14% pada siklus II. Dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa menunjukkan pada siklus I persentase ketuntasn 31% dan 

siklus II mengalami peningkatan persentase ketuntasan menjadi 40%.  
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Nurpadilla (2012) melalukan penelitian dengan judul ”Penerapan Model 

Picture and Picture dalam Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran Sains Di Kelas IV SD N17/1 Rantau Puri. Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan pada siklus I dengan rata-rata hasil belajar 66,33, dengan 

besar persentase ketuntasan 40%, dan predikat keaktifan siswa yaitu baik. Siklus II 

dengan rata-rata hasil belajar 72, dengan besar persentase ketuntasan 73,33%, dan 

predikat keaktifan siswa yaitu sangat baik. Pada siklus III dengan rata-rata hasil 

belajar 76,67, dengan hasil persentase ketuntasan 100%, dan predikat keaktifan 

siswa yaitu sangat baik. 

Ebit Leolyta Permata Sari (2013) melakukan penelitian dengan judul 

”Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Penerapan Pembelajaran Cooperatif Tipe 

Picture and Picture pada Materi Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperpaharui dan 

Yang Tidak Dapat Diperbaharui Siswa Kelas V SDN 08 Suka Maju Kec. Geragai 

Kab. Tanjab Timur”. Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil 

penelitian yang dilaksanakan selama siklus I, II, dan III dari hasil obsevasi guru 

mengalami peningkatan dengan besar persentase ketuntasan 63%, 75%, 90%. 

Selain itu nilai hasil belajar siswa selama siklus I, II, dan III juga meningkat dengan 

besar persentase 60%, 85%, 100%. 

Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan merupakan penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini, karena sama-sama menerapakan model picture and 

picture untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Berdasarkan ke tiga 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Raharjeng Kismaningsih (2011),  
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Nurpadilla (2012), dan Ebid Leolita Permata Sari (2013), peneliti akan melakukan 

penelitian tentang peningkatan aktivitas dan hasil belajar menulis narasi melalui 

model picture and picture siswa kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02, Desa 

Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 28 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 

sebanyak 10 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 18 siswa. Penelitian ini 

diharapkan sama-sama menambah pengetahuan mengenai pembelajaran menulis 

narasi dengan model picture and picture siswa kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 

02, Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori akan diuraikan tentang: (1) pengertian belajar, (2) aktivitas 

belajar, (3) hasil belajar, (4) menulis sebagai keterampilan berbahasa,    (5) 

paragraf, (6) materi menulis narasi di sekolah dasar, (7) model pembelajaran, (8) 

model pembelajaran kooperatif, (9) tipe pembelajaran kooperatif, (10) model 

picture and picture, (11) penerapan model picture and picture dalam pembelajaran 

menulis narasi. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Gagne (1970) dalam Sagala (2010: 17) menyatakan bahwa belajar berupa 

kegiatan, dan hasil belajar berupa kapabilitas, timbulnya kapabilitas disebabkan: 

(1) stimulus yang berasal dari lingkungan; dan (2) proses kognitif yang dilakukan  
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oleh pelajar. Setelah belajar orang memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap, dan  

nilai. Dengan demikian dapat ditegaskan, belajar adalah seperangkat proses 

kognitif yang mengubah stimulus lingkungan, melewati pengolahan informasi, dan 

menjadi kapabilitas baru. 

Skinner (1958) dalam Sagala (2010: 14) menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 

progessif. Belajar juga dapat dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar, maka 

responnya menurun. Jadi belajar merupakan suatu perubahan dalam kemungkinan 

atau peluang terjadinya respons. 

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

sebuah proses kegiatan dan hasil belajar berupa kapabilitas yang disebabkan 

stimulus yang berasal dari lingkungan, proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. 

Belajar adalah suau proses adaptasi atau perubahan tingkah laku yang berlangsung 

secara progessif. 

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

perubahan kecakapan atau disposisi pembelajar yang berlagsung dalam periode 

waktu tertentu, dan yang tidak dapat dianggap berasal dari proses pertumbuhan. 

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

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

perubahan perilaku dapat diketahui dengan cara membandingkan perilaku yang 

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

perubahan perilaku dapat berupa peningkatan kecakapan kinerja tertentu, ataupun  
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perubahan disposisi yang disebut sikap, minat, dan nilai; (4) perubahan perilaku 

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

harus dapat dibedakan dengan perubahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan 

seperti perubahan tinggi atau berat badan, atau perkembangan otot karena akibat 

dari kegiatan berolahraga.  

Pengertian lain tentang belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Perubahan dalam diri seseorang baik sifat 

maupun jenisnya tidak tentu setiap perubahan dikatakan sebagai arti belajar. 

Misalnya, tangan seorang siswa menjadi bengkok karena patah. Perubahan 

semacam ini tidak dapat disebut sebagai perubahan dalam arti belajar. Seperti 

halnya perubahan dalam aspek-aspek kematangan, pertumbuhan tidak termasuk 

dalam arti perubahan dalam belajar. 

Berdasarkan pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang ditandai dengan perubahan tingkah laku yang bertahan 

dalam jangka waktu yang relative lama. Belajar ditandai dengan perubahan serta 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang seperti peningkatan  

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya 

pikir diberbagai bidang. Dengan demikian proses belajar merupakan usaha sadar 

dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Perubahan perilaku yang diperoleh 

cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Pengetahuan  
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yang telah ada dari proses belajar ini akan lebih berkembang ketika mereka 

berinteksi dengan lingkungan. 
 

2.2.2 Aktifitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas di 

sini lebih menekankan pada aktivitas siswa, karena dengan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran akan tercipta belajar aktif. Keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi 

siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila dalam 

pembelajaran ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering mengajukan pertanyaan 

ketika pembelajaran, mau mengemukakan pendapat atau ide, mampu mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan dan senang diberi tugas 

belajar. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menimbulkan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa. Hal ini menjadikan suasana kelas yang 

kondusif, siswa dapat melibatkan kemampuannya secara optimal. Aktivitas siswa 

akan mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan 

mengarah pada meningkatnya hasil belajar. 

Setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu 

beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai 

kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, 

mendengar, menulis, dan berlatih keterampilan-keterampilan. Kegiatan psikis 

misalnya  menggunakan  pengetahuan  yang  dimiliki dalam  memecahkan  
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masalah yang dihadapi, dan membandingkan satu konsep  dengan yang lain.  

Kegiatan psikis yang berhubungan dengan bahan belajar merupakan aktivitas 

belajar yang dialami siswa sebagai suatu proses belajar. 

Penilaian proses belajar siswa melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Keaktifan siswa dapat dilihat dalam berbagai hal, 

antara lain saat siswa turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, dan terlibat 

dalam pemecahan masalah. Siswa yang aktif tidak segan bertanya kepada siswa 

lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi. Dengan 

selalu melatih kemampuan dirinya, siswa aktif mampu menerapkan dan 

menggunakan apa yang diperolehnya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan 

yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan aktivitas belajar 

merupakan seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik 

sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar 

seperti mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, 

dan mengkomunikasikan. Sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan  

terintegrasi seperti saat melakukan diskusi kelompok, dan menerapkan 

kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  
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2.2.3 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2009:5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Anni, dkk 

(2007: 5) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Berdasarkan kedua pengertian 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yaitu perubahan perilaku 

dalam bentuk perbuatan, nilai, pengertian, sikap, dan keterampilan yang diperoleh 

melalui aktivitas belajar yang telah dilakukan. 

Gagne (1970) dalam Sagala (2009: 5) mengklasifikasikan hasil belajar 

menjadi 5 macam yang meliputi: (1) informasi verbal, (2) keterampilan intelektual, 

(3) strategi kognitif, (4) keterampilan motorik, (5) sikap. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

(1) Informasi verbal: kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

(2) Ketrampilan intelektual: kemampuan untuk mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

(3) Strategi koognitif: kecakapan menyalurkan dan mengarahkan kemampuan 

koognitifnya. 

(4) Ketrampilan motorik: kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

(5) Sikap: kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut.  
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Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

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

apabila menghasilkan perubahan tingkah laku. Hasil belajar menurut pandangan 

humanistik adalah kemampuan siswa mengambil tanggung jawab dalam 

menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang mampu mengarahkan 

diri sendiri (self-directing) dan mandiri (independent) (Rifa’i, Achmad dan 

Catharina  2007: 144). 

Berdasarkan berbagai pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah aktivitas yang dilakukan manusia sepanjang hayat. Semua yang 

dilakukan manusia setiap waktu dapat dikatakan belajar. Manusia hidup untuk 

belajar. Setiap hari makhluk hidup dalam belajar menggunakan bahasa, karena 

bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi untuk melakukan interaksi di dalam 

keluarga, masyarakat, bangsa dalam segala kegiatan manusia sehari-hari. 

 
2.2.4 Menulis Sebagai Keterampilan Berbahasa 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan sebagai 

alat berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam 

kegiatan menulis, penulis haruslah memperhatikan struktur bahasa, dan kosa kata. 

Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui 

latihan dan praktik yang sering dan teratur. 

Dalam kehidupan modern, keterampilam menulis sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bahwa keterampilan 
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menulis merupakan suatu ciri orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar. 

Morsey (1976) dalam Tarigan (2008: 122) menyatakan bahwa: 

Menulis dipergunakan untuk melaporkan atau memberitahukan, 
dan mempengaruhi, dan maksud serta tujuan seperti itu hanya dapat 
dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun 
pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas. Kejelasan ini 
bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan 
struktur kalimat.  
 
Menyimak, berbicara, membaca, menulis merupakan keterampilan 

berbahasa. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa hanya dapat diperoleh dengan 

jalan pelatihan yang benar. Semakin sering berlatih dengan cara yang benar, akan 

semakin terampil pula dalam berbahasa. Mengingat bahasa mencerminkan pikiran, 

melatih keterampilan beberbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir 

(Tarigan 1980: 1). 

Berdasarkan kegiatan menulis harus terampil memanfaatkan kosakata, struktur 

kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. Sekurang-kurangnya ada tiga 

komponen yang tergabung dalam keterampilan menulis, yaitu: (1) penguasan bahasa 

tulis yang akan berfungsi sebagai media tulisan, yang meliputi kosakata, struktur 

kalimat, paragraf, dan ejaan; (2) penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang 

ditulis; dan (3) penguasaan jenis-jenis tulisan sehingga membentuk sebuah komposisi 

yang diinginkan seperti artikel, cerita pendek, atau narasi.  

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan menulis merupakan 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis, penulis 

haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. 

Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui 

latihan dan praktik yang sering dan teratur. Sekurang-kurangnya ada tiga  
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komponen yang tergabung dalam keterampilan menulis, yaitu: (1) penguasan 

bahasa tulis yang meliputi kosakata, struktur kalimat, pargraf, dan ejaan; (2) 

penguasaan isi karangan; dan (3) penguasaan tentang jenis-jenis tulisan. 

 

2.2.5 Paragraf 

Paragraf adalah kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok yang 

berbentuk rangkaian kalimat yang berkaitan dengan bentuk (kohesi) dan makna 

(koherensi). 

Becker (1965) dalam Tarigan (2008: 94), paragraf-paragraf modern terdiri 

atas tiga komponen, yaitu: (1) judul atau subjek (topik subject), (2) pembatasan 

(restriction), dan (3) uraian. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

(1) Judul atau subyek (topik subject) 

Judul adalah bagian kecil yang sering terlupakan fungsinya sebagai penarik 

orang untuk membaca sebuah tulisan. 

(2) Pembatasan (restriction) 

Pembatasan dilakukan agar dalam menulis sebuah paragraf isi tulisan tidak 

meluas. 

(3) Uraian (illustration) 

Uraian adalah isi dari sebuah paragraf.  
Santosa (2007: 67) macam-macam paragraf antara lain: (1) paragraf narasi, 

(2) paragraf ekspositori, dan (3) paragraf ringkasan. Uraian selengkapnya adalah 

sebagai berikut:  
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(1) Narasi 

Parafraf narasi contohnya adalah cerita. Untuk memahami teks, siswa tidak 

hanya memahaminya melalui kalimat saja, tetapi siswa perlu mengetahui jenis teks 

yang mereka tulis. 

 

(2) Ekspositori 

Paragraf ekspositori berisi penjelasan, biasanya terdiri dari bermacam-macam 

paragraf. Paragraf ini dimulai dengan satu atau lebih paragraf pengantar, kemudian 

diikuti beberapa paragraf penerang. 

(3) Ringkasan 

Biasanya muncul pada akhir suatu bagian, misalnya akhir suatu uraian narasi. 

Paragraf ringkasan berisi pokok-pokok uraian sebelumnya yang ditulis secara 

singkat. 

Pengenalan macam-macam paragraf kepada siswa tentu akan berguna bagi 

proses menulis siswa, terutama dalam menulis narasi. Jika siswa telah dapat 

mengetahui paragraf pendahuluan, ia akan menyadari di tempat itu ia akan 

memaparkan isi cerita yang ada dalam gambar dalam pembelajaran menulis narasi 

melalui model picture and picture. Demikian pula dengan paragraf ringkasan, jika 

siswa telah terlatih dengan baik menulis paragraf jenis ini, mudah bagi siswa untuk 

menulis ringkasan isi cerita bergambar dalam pembelajaran menulis narasi.  

2.2.6 Materi Menulis Narasi di Sekolah Dasar 

Materi menulis narasi di sekolah dasar pada pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas  III  ada  dalam  semester  II.  Pada  materi  ini  indicator  yang harus dikuasai  
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siswa adalah dapat mengamati gambar seri, menentukan urutan dan maksud 

gambar seri untuk membuat sebuah narasi. Materi narasi meliputi penggunaan 

kata-kata harus memperhatikan, bahasa, kalimat, ejaan, dan pilihan kata walaupun 

masih dalam lingkup karangan yang sederhana. 

Karangan merupakan karya tulis hasil kegiatan seseorang untuk 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca untuk dipahami. Karangan dapat juga diartikan sebagai bentuk tulisan 

yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema 

yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pemikiran atau 

ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karangan adalah 

hasil karya tulis yang berisi ungkapan pikiran dan perasaan yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan secara teratur dalam satu kesatuan tema yang utuh. 

 
2.2.7 Model Pembelajaran 

Suprijono (2009: 45) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

maupun tutorial. Arends  (1998) dalam Suprijono (2009: 46) menjelaskan bahwa 

model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.  
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Joyce  (1999) dalam Suprijono (2009: 46) menyatakan bahwa melalui 

model pembelajaran, guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, 

ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran 

berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Selain itu model pembelajaran berfungsi sebagai landasan praktik 

pembelajaran, hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang 

dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum. Dengan 

demikian penggunaan model pembelajaran sangat penting untuk memberikan 

variasi dalam pembelajaran dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena 

penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar, guru dapat 

membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, 

dan mengekpresikan ide. 

2.2.8 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di lingkungan siswa, mampu berpikir 

kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih 

optimal (Isjoni, 2009:8). Merujuk pada hal ini perkembangan model pembelajaran 

terus   mengalami  perubahan   dari   model  tradisional  menuju  model  yang lebih 
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modern. Model pembelajaran berfungsi menjadikan situasi pembelajaran yang 

tersusun rapi kepada siswa guna mencapai tujuan pembelajaran.  

Slavin  (1995) dalam Isjoni (2010: 12) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan 

struktur kelompok heterogen. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah durumuskan. Terdapat empat unsur 

penting dalam pembelajaran kooperatif yaitu, adanya peserta didik yang terbagi 

dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota 

kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai (Sanjaya, 2008:241). 

Model pembelajaran kooperatif menjadikan siswa bertanggung jawab dan 

sikap menghormati sesama. Peserta didik bertanggung jawab atas belajar mereka 

sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang dihadapkan pada mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator, 

memberikan dukungan tetapi tidak mengarahkan kelompok ke arah hasil yang 

sudah disiapkan sebelumnya. 

 
2.2.9 Model Picture and Picture  

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang saat ini populer dalam 

pembelajaran adalah model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran 

picture  and  picture   ini   merupakan   salah   satu   bentuk   model   pembelajaran  
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kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan suatu interaksi.  

Suprijono (2009: 125-126) menyatakan bahwa model pembelajaran picture 

and picture adalah model pembelajaran yang menggunakan gambar yang kemudian 

dipasangkan/diurutkan menjadi urutan yang logis. Pembelajaran ini memiliki ciri 

aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu 

menekankan aktifnya peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Inovatif, 

setiap pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru dan menarik minat 

peserta didik. Kreatif, setiap pembelajarannya harus menimbulkan minat kepada 

peserta didik untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan 

metode, teknik atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri yang diperoleh dari 

proses pembelajaran. 

Model pembelajaran picture and picture ini  mengandalkan gambar sebagai 

media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam 

proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah 

menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk gambar yang 

ditempelkan di kertas manila atau dalam bentuk gambar ukuran besar. 

Menurut Suprijono (2009: 125) langkah-langkah penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe picture and picture dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:  
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(1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

Di langkah model picture and picture ini guru diharapkan untuk 

menyampaikan apakah yang menjadi Kompetensi Dasar mata pelajaran yang 

bersangkutan.  

(2) Menyajikan materi sebagai pengantar. 

Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat penting, di sini guru 

memberikan momentum permulaan pembelajaran. 

(3) Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi. 

Dalam proses penyajian materi, guru ikut terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru 

atau oleh temannya. 

(4) Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

Di langkah ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan secara 

langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu cara 

adalah dengan undian. 

(5) Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

Setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntutan 

KD dengan indikator yang akan dicapai. 
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(6) Berdasarkan alasan atau urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.  

Proses diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus memberikan penekanan-

penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi, 

menuliskan atau  dalam bentuk lain.  

(7) Kesimpulan atau rangkuman 

Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai 

penguatan materi pelajaran.  

Model picture and picture merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan gambar yang kemudian dipasangkan/diurutkan menjadi urutan yang 

logis. Pembelajaran ini memiliki ciri-ciri aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. Selain memiliki ciri-ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, 

juga memiliki kelebihan. Menurut Suorijono (2009: 126) kelebihan model picture 

and picture dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

(1) Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

(2) Melatih berpikir logis dan sistematis. 

(3) Membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu objek 

bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir. 

(4) Mengembangkan motivasi untuk belajar dengan baik. 

(5) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolan kelas. 

(6) Dengan menggunakan model picture and picture siswa dapat menggambarkan 

suatu objek dengan jelas. 
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(7) Siswa menjadi aktif di dalam kelas. 

(8) Siswa lebih mampu untuk mengembangkan dirinya. 

(9) Model picture and picture memberikan kemampuan siswa untuk mengurutkan 

gambar secara logis. 

 
2.2.10 Penerapan Model Picture and Picture Dalam Pembelajaran Menulis 

Narasi 

Johnson & Johnson (1982) dalam Suprijono (2009: 125) menyatakan bahwa 

prinsip dasar dalam model pembelajaran kooperatif picture and picture dalam 

pembelajaran menulis narasi adalah sebagai berikut:  

(1) Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dikerjakan dalam kelompoknya. 

(2) Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota 

kelompok mempunyai tujuan yang sama. 

(3) Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung jawab 

yang sama di antara anggota kelompoknya. 

(4) Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi 

(5) Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan membutuhkan 

keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 

(6) Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta mempertanggungjawabkan 

secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  

Sesuai dengan namanya, tipe ini menggunakan media gambar dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan cara memasang atau mengurutkan gambar-gambar 
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menjadi urutan yang logis, untuk menerangkan materi terutama materi menulis 

narasi dan menanamkan pesan yang ada dalam materi tersebut. Melalui cara seperti 

ini diharapkan siswa mampu berpikir dengan logis sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna, mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dalam kondidsi 

yang menyenangkan. Pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan 

mampu meresap dalam hati, serta dapat diingan kembali oleh siswa. 

Selain prinsip dasar dalam model pembelajaran kooperatif picture and 

picture dalam pembelajaran menulis narasi, model picture and picture tidak 

terlepas dari gambar, maka pemilihan gambar dalam pembelajaran menulis narasi 

juga perlu diperhatikan. Penerapan model sebuah gambar lebih berarti dari pada 

seribu kata. Jika guru menggunakan gambar dalam situasi belajar, maka akan 

terjadi hal yang menarik pada pembelajaran. 

Penggunaan gambar sebagai sumber belajar di kelas sekolah dasar, 

belumlah terbiasa dilakukan oleh guru. Hal itu, karena menyiapkan gambar 

bukanlah hal yang mudah. Walaupun tidak terlalu sulit, menyiapkan gambar untuk 

pembelajaran dapat menyita banyak waktu, bahkan perlu biaya untuk mencari atau 

membuatnya. Masalah yang sering dihadapi guru dalam proses pembelajaran 

banyak berhubungan dengan cara bagaimana menarik perhatian siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Menciptakan suasana yang kondusif pada waktu 

pembelajaran berlangsung merupakan keharusan bagi guru.  

Menyadari permasalahan tersebut, guru hendaknya berusaha  

menumbuhkan  keaktifan   siswa   dalam   proses   pembelajaran.  Guru  hendaknya 
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memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan gambar yang dapat menarik 

minat dan membantu siswa dalam proses pembelajaran.  

Dengan menggunakan gambar, diharapkan siswa dapat dengan mudah 

mengamati isi yang terdapat dalam gambar kemudian menuliskannya ke dalam 

suatu narasi. Dengan demikian, peranan gambar dalam model picture and picture 

dalam pembrlajaran menulis narasi dapat menimbulkan keaktifan siswa. Sudirman 

(2005) dalam Djuanda (2006: 104) menyatakan bahwa gambar yang baik dan dapat 

digunakan dalam model picture and picture dalam pembelajaran menulis narasi 

memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut: 

(1) Dapat menyampaikan pesan atu ide tertentu, 

(2) Memberi kesan yang kuat dan menarik perhatian, 

(3) Merangsang anak yang melihat untuk mengungkapkan tentang objek-objek 

dalam gambar, 

(4) Dinamis, gambar ditunjukkan dalam pembelajarn hendaknya menunjukkan 

gerak atau perbuatan, 

(5) Bentuk gambar bagus, menarik, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Guru seharusnya dapat merancang pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Namun, dalam kenyataanya banyak guru yang belum mampu merancang 

pembelajaran yang demikian. Pada pembelajaran menulis narasi di SD Negeri 

Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes, guru hanya menggunakan metode ceramah, 

dan kurang memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah. Metode 

ceramah berpusat pada guru dan membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

Kurang terlibatnya siswa dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. 

Untuk memecahkan masalah di atas, maka harus segera dilakukan perbaikan 

pembelajaran agar siswa kembali serius dalam proses pembelajaran. Salah satu cara 

yang dapat ditempuh guru adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif yaitu model picture and picture. Melalui penerapan model yang inovatif 

ini diharapkan siswa akan lebih berminat dan senang dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran picture and picture dipilih karena model pembelajaran 

ini dirasakan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dalam 

model picture and picture, masing-masing siswa di dalam kelas memiliki tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. Maka diharapkan tidak ada siswa yang pasif pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Penerapan model picture and picture dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan 

keterampilan menulis pada siswa.  
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Melalui model pembelajaran  picture and picture, guru mengandalkan 

gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi 

faktor utama keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk 

mengurutkan gambar-gambar kemudian guru menanyakan alasan atau dasar 

pemikiran urutan gambar tersebut. Dengan demikian, rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas III SD Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes dalam 

pembelajaran menulis narasi dapat ditingkatkan. 

 

2.4  Hipotesis Tindakan   

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka di atas maka penulis 

merumuskan hipotesis tindakan yaitu penerapan model picture and picture dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis narasi pada siswa SD kelas IIIA 

di SD Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes. 
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Apabila 
permasalahan 

belum 
terseleaikan

BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1  Desain Penelitian 

Menurut Arikunto (2010: 2) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas dan terjadi secara bersamaan. Pada 

penelitian tindakan kelas ini penulis merencanakan dua siklus. Setiap siklus peneliti 

melakukan empat tahapan utama kegiatan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Siklus PTK dapat digambarkan pada gambar di bawah ini: 
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Pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus pertama yang terdiri dari empat 

kegiatan. Apabila telah diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan 

yang dilaksanakan pada siklus pertama maka peneliti menentukan rencana untuk 

siklus kedua. Kegiatan pada siklus kedua dapat berupa kegiatan yang sama dengan 

kegitan sebelumnya, namun pada umumnya kegiatan pada siklus kedua mempunyai 

berbagai tambahan perbaikan dari tindakan terdahulu yang tentunya ditujukan 

untuk memperbaiki hambatan dan kesulitan pada siklus pertama. 

 

3.2  Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02, 

Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 28 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 

sebanyak 10 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 18 siswa. Pertimbangan 

penulis mengambil subjek penelitian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pada materi menulis narasi masih bersifat 

monoton dan cenderung membosankan. Pembelajaran yang bersifat monoton dan 

cenderung membosankan menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa.  
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3.3  Faktor  Yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan 

model pembelajaran picture and picture dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar pembelajaran menulis narasi di kelas IIIA SD Negeri  Dukuhtengah 02, 

desa Dukuhtengah 02, Kecamatan Ketanggugan, Kabupaten Brebes. 

 

3.4 Prosedur/Langkah-langkah PTK 

Peneliti akan melaksanakan penelitian untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dalam menulis narasi melalui model picture and picture pada 

siswa kelas IIIA SD Negeri Dukungtengah 02 Kabupaten Brebes. Pada 

pelaksanaannya, penelitian akan direncanakan melalui dua siklus. Siklus I terdiri 2 

pertemuan, yaitu 1 pertemuan pembelajaran dan 1 pertemuan untuk tes formatif. 

Siklus II terdiri 2 pertemuan, yaitu 1 pertemuan pembelajaran dan 1 pertemuan 

untuk tes formatif. 

3.4.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahap berupa menyusun rancangan tindakan yang 

menjelaskan apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan 

tersebut akan dilakukan (Arikunto 2010 : 75). Di langkah perencanaan peneliti 

terlebih dahulu merumuskan masalah, tujuan dan hipotesis tindakan. Untuk 

menguji hipotesis tindakan tersebut peneliti perlu menyusun rencana tindakan yang 

mencangkup semua langkah tindakan  secara rinci. Kemudian peneliti menyiapkan 

perangkat pembelajaran seperti materi pembelajaran, rencana pembelejaran,dan 

menyiapkan instrumen penelitian berupa soal tes, lember pengamatan dan 
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sebagainya. Semua kegiatan yang akan dilakukan harus sudah dirancang pada 

tahap ini. Semakin lengkap perencanaan yang dilakukan maka diharapkan hasil 

yang diperoleh juga akan semakin optimal.  

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto 2010: 18). Tindakan penelitian 

adalah pelaksanaan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Tindakan yang 

dilakukan adalah pembelajaran menulis narasi melalui model picture and picture. 

Tindakan dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap tindak lanjut. Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan 

mental dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan 

baik. Persiapan dilakukan dengan cara memancing pengetahuan siswa tentang 

menulis narasi. Tahap pelaksanaan adalah tahap inti untuk melaksanakan kegiatan 

menulis narasi melalui model picture and picture. Tahap  tindak  lanjut  bertujuan  

untuk membuktikan pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang baru 

dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa aktif keterampilan 

siswa dalam menulis narasi.  

3.4.3 Observasi 

Pada tahap observasi, peneliti mengamati kegiatan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

pedoman aktivitas siswa. Pelaksanaan observasi, peneliti dibantu oleh guru kelas 

untuk mencatat hal-hal yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung.  
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Kegiatan observasi dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran atau bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan.  

Melalui observasi, dihasilkan data observasi. Data ini berupa keterangan 

kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. Data yang diperoleh pada siklus I 

sebagai acuan dalam pebaikan untuk siklus II, serta dijadikan sebagai bahan 

refleksi. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

3.4.3.1 Aktifitas siswa  

Pada saat proses pembelajaran berlangsung guru mengamati aktivitas 

belajar siswa. Pada penelitian ini aktivitas belajar siswa yang diamati meliputi: (1) 

Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi, (2) Keberanian siswa 

dalam bertanya, (3) Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya, (4) 

Kemampuan siswa dalam bekerja kelompok. 

3.4.3.2 Performansi guru 

Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajarn meliputi: 1) Merumuskan 

tujuan pembelajaran, 2) Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, 

dan sumber belajar, 3) Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dalam model 

picture and picture, 4) Merancang pengelolaan kelas, 5) Merencanakan prosedur, 

jenis, dan menyiapkan alat penilaian, 6) Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran meliputi: 1) Mengelola ruang 

dan fasilitas pembelajaran, 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui model 
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picture and picture, 3) Mengelola interaksi kelas,4) mempunyai sikap terbuka dan 

luwes serta dapat membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar, 

5) Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu, 6) Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, 7) Kesan umum kinerja 

guru/calon guru.  
 

3.4.4 Refleksi 

Refleksi adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah dihasilkan atau belum 

dihasilkan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan 

pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan 

kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil refleksi ini digunakan 

untuk penerapan langkah lebih lanjut sebagai dasar perbaikan pada pembelajaran 

berikutnya untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. 

 

3.5  Siklus Penelitian 

Menurut Asrofi (2009:103) siklus adalah putaran secara berulang dari 

kegiatan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dimulai dengan siklus pertama 

yang terdiri dari empat kegiatan, yakni tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap 

observasi dan tahap refleksi. Berdasarkan siklus pertama tadi, guru akan 

mengetahui letak keberhasilan dan kegagalan yang dijumpai pada siklus pertama. 

Oleh karena itu, peneliti merencanakan tindakan untuk siklus kedua. Kegiatan 



   40 
 

 

siklus kedua ini dapat berupa kegiatan sebagaimana yang dilakukan pada siklus 

pertama. Lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci di bawah ini:  
 

3.5.1 Siklus I 

Pada siklus I terdiri empat tahap yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) Observasi, (4) Refleksi. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.5.1.1 Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:                  

a) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; b) menyusun pedoman observasi; 

c) menyusun lembar kerja siswa; d) menyusun instrumen tes dan nontes;               

e) mempersiapkan media yang digunakan f) mempersiapkan alat dokumentasi. 

3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan terdiri tiga tahap yaitu, pendahuluan, inti dan penutup. Langkah-

langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan model picture and picture 

yaitu: 

(a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 
(b) Menyajikan materi sebagai pengantar.  

(c) Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi.  

(d) Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.  

(e) Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut.  
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(f) Berdasarkan alasan atau urutan gambar tersebut guru mulai menanamkan 

konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingi dicapai. 

(g) Kesimpulan atau rangkuman.  

3.5.1.3 Observasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

Aktivitas siswa dan performansi guru. Aktivitas siswa yang meliputi (1) 

Keantusiasan siswa dalam pembelajaran narasi. (2) Keberanian siswa dalam 

bertanya. (3) Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. (4) 

Kemampuan siswa dalam bekerja kelompok. 

 Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan untuk guru berupa APKG yang mencakup APKG rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan APKG pelaksanaan pembelajaran. APKG rencana pelaksanaan 

pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: (1) Merumuskan tujuan 

pembelajaran, (2) Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumberbelajaran. (3) Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dalam model picture and picture, (4) Merancang pengelolaan kelas, 

(5) Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, (6) Tampilan 

dokumen rencana pembelajaran. 

APKG pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran 

yaitu: (1) Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam model picture and picture, (3)  Mengelola interaksi kelas, (4) 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa  
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terhadap belajar, (5) Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

mata pelajaran tertentu, (6)  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, (7)  

Kesan umum kinerja guru atau calon guru. 
 

3.5.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I, kemudian peneliti 

merefleksikan hasil analisis tersebut untuk perbaikan tindakan berikutnya. 

3.5.2  Siklus II 

Siklus II terdiri dari empat tahap yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

Observasi, (4) Refleksi. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.5.2.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: a) 

menyusun perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran; b) menyusun pedoman 

observasi, wawancara, dan jurnal; c) menyusun lembar kerja siswa; d) menyusun 

instrumen tes dan nontes; e) mempersiapkan media yang digunakan; f) 

mempersiapkan alat dokumentasi. 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan siklus I. Tindakan yang 

dilakukan guru yaitu: 

(1) Menyiapkan rencana pembelajaran. 

(2) Menyiapkan media lembar kegiatan siswa untuk pertemuan pertama.  
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(3) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru 

kemudian memberikannya kepada observer untuk mengamati proses 

pembelajaran. 

(4) Melakukan presensi siswa sebelum pelajaran dimulai. 

(5) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan tahap-tahap model picture 

and picture yaitu:  

(a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.  

(b) Menyajikan materi sebagai pengantar. 

(c) Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi. 

(d) Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.  

(e) Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

(f) Dari alasan atau urutan gambar tersebut guru mulai menanamkan konsep 

atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

(g) Kesimpulan atau rangkuman. 

(6)   Diakhir siklus II guru mengadakan tes formatif.  

 
3.5.2.3 Observasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

Aktivitas siswa dan performansi guru. Aktivitas siswa yang meliputi (1) 

Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. (2) Keberanian siswa 

dalam bertanya. (3) Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. (4) 

Kemampuan siswa dalam bekerja kelompok. 
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Performansi guru meliputi kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lembar 

pengamatan untuk guru berupa APKG yang mencakup APKG rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan APKG pelaksanaan pembelajaran. APKG rencana pelaksanaan 

pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: (1) Merumuskan tujuan 

pembelajaran, (2) Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar. (3) Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dalam model picture and picture, (4) Merancang pengelolaan kelas, 

(5) Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, (6) Tampilan 

dokumen rencana pembelajaran. 

APKG pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran 

yaitu: (1) Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam model picture and picture, (3)  Mengelola interaksi kelas, (4) 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar, (5) Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

mata pelajaran tertentu, (6)  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, (7)  

Kesan umum kinerja guru atau calon guru. 

 
3.5.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus II.  Berdasarkan hasil analisis 

ataupun refleksi pada siklus I dan II terhadap hasil belajar siswa, aktivitas belajar 

siswa, dan perfomansi guru, maka peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis 
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tindakan tercapai atau tidak. Jika aktivitas belajar, hasil belajar, perfomansi guru 

sesuai indikator (meningkat), maka penerapan model pembelajaran picture and 

picture dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis narasi.  

3.6. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas IIIA SD Negeri 

Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes yang berjumlah 28 siswa dan sumber data dari 

guru. Dari siswa akan diambil data aktivitas dan hasil belajar. Aktivitas belajar 

diukur melalui pengamatan oleh guru dengan menggunakan lembar pengamatan. 

Sementara hasil belajar siswa akan diukur menggunakan tes formatif. Dari guru 

akan diambil data performansi guru ketika mengajar  melalui observasi. 

 

3.7 Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitataif. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

3.7.1 Data kuantitatif 
Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil tes formatif siklus I dan 

siklus II yaitu mengungkapkan kemampuan siswa dalam memahami konsep yang 

diberikan. 

3.7.2 Data kualitatif 

Data kualitatif diperoleh melalui observasi atau pengamatan aktifitas siswa 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan aktifitas guru pada saat proses 

pembelajaran.  
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3.8 Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan observasi. Teknik dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

3.8.1 Tes 

Tes yang digunakan dalam pengumpulan data berupa uraian dalam menulis 

narasi serta keterampilan dalam menulis narasi yang ditekankan pada aspek: isi 

gagasan yang dikemukakan, organisasi ide, bahasa, pilihan kata, ejaan dan tanda 

baca. 

 
2.8.2 Observasi 

Observasi diarahkan pada keaktifan siswa ketika mengikuti pembelajaran 

yaitu dengan mengisi lembar penilaian aktifitas siswa dalam pembelajaran dan 

keaktifan guru dalam proses pembelajaran yaitu dengan mengisi lembar penilaian 

APKG 1 dan APKG 2. 

 
3.9  Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah seperangkat tes menulis narasi dan 

lembar pengamatan. 

3.9.1 Seperangkat Tes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tugas  menulis 

narasi. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang individu atau objek. Sebagai alat pengumpul informasi atau data, tes harus 
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dirancang secara khusus. Kekhususan tes dilihat dari bentuk soal tes yang 

digunakan, jenis pernyataan, rumusan pernyataan yang diberikan dan pola jawaban 

harus dirancang menurut kriteria yang telah ditetapkan. 

Kegiatan menulis narasi memiliki aspek penilaian, yaitu: isi gagasan yang 

dikemukakan, organisasi ide, bahasa, pilihan kata, dan ejaan/tanda baca. Kriteria 

penilaian menulis laporan pengamatan digunakan untuk mengukur keberhasilan 

siswa dalam belajar menulis laporan pengamatan. Kriteria ini mencakup 5 aspek 

yaitu: (1) isi gagasan yang dikemukakan; (2) organisasi isi; (3) bahasa; (4) pilihan 

kata; (5) ejaan dan tanda baca. Kriteria penilaian menulis narasi dapat dibaca pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Menulis Narasi 

No Aspek yang dinilai Skor Maksimal 

1 Isi gagasan yang dikemukakan 4 

2 Organisasi ide 4 

3 Bahasa 4 

4 Pilihan kata 4 

5 Ejaan dan tanda baca 4 

 Jumlah 20 
      

( Rofi’uddin dan Zuhdi,2001:101 dalam Hotijah Nur’aini, 2010/2011) 

Tes dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi 

pelajaran yang telah disampaikan. Tes diberikan pada setiap akhir proses 

pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap siklus. Berikut merupakan soal tes 

dalam materi menulis narasi.             
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Tes Formatif 

Nama   : 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Waktu   : 40 Menit  

Soal 

Buatlah narasi berdasarkan gambar-gambar berikut: 
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3.9.2 Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan adalah seperangkat alat yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Data bersumber dari aktifitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu (1) Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi; (2) 

Keberanian siswa dalam bertanya (3) Kemampuan siswa dalam mempresentasikan 

hasil kerjanya; (4) Kemampuan siswa dalam bekerja kelompok. Lembar 

pengamatan yang digunakan adalah lembar pengamatan untuk siswa dan lembar 

pengamatan untuk guru yang berupa Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG).  

Lembar pengamatan siswa digunakan untuk mengamati dan memperoleh 

data tentang perilaku siswa saat pembelajaran berlangsung. Lembar pengamatan 

siswa dapat dibaca pada tabel 2. 

Tabel 2. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa  

No. Nama 
Siswa 

Kategori perilaku 
siswa Jumlah Nilai Keterangan 

 1 2 3 4   1. Keantusiasan siswa 
dalam pembelajaran 
menulis narasi. 

2. Keberanian siswa dalam 
bertanya. 

3. Kemampuan siswa 
dalam 
mempresentasikan 
hasil kerjanya. 

4. Kemampuan siswa 
dalam berkerja 
kelompok. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
7   
8   

 

Lembar pengamatan untuk guru berupa APKG yang mencakup APKG 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan APKG pelaksanaan pembelajaran. APKG 

rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: (1) 

Merumuskan tujuan pembelajaran, (2) Mengembangkan dan mengorganisasikan 
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materi, media pembelajaran, dan sumberbelajaran. (3) Merencanakan skenario 

kegiatan pembelajaran dalam model picture and picture, (4) Merancang 

pengelolaan kelas, (5) Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian, (6) Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

APKG pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa butir pengukuran 

yaitu: (1) Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam model picture and picture, (3)  Mengelola interaksi kelas, (4) 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar, (5) Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

mata pelajaran tertentu, (6)  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, (7)  

Kesan umum kinerja guru atau calon guru. 

 
3.10 Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data 

untuk mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti. Rumus-rumus 

yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar: 

3.10.1 Untuk menentukan nilai akhir belajar siswa 

Untuk menentukan nilai akhir kelas digunakan rumus yaitu sebagai berikut:  

 100x
SM
SPNA=

 

 (BSNP, 2007:25) 

 Keterangan  NA    = Nilai akhir  

SP     = Skor perolehan 
SM    = Skor maksimal 
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3.10.2 Untuk menentukan nilai rata-rata kelas  

Untuk menentukan nilai rata-rata kelas digunakan rumus yaitu sebagai 

berikut:   NR  =  

Keterangan: NR    = Nilai Rata-rata 

                                 = Nilai Akhir  

                 = Jumlah siswa yang mengikuti tes/keseluruhan 

(Arikunto, 2010: 264) 

Setelah didapatkan nilai rata-rata kelas maka nilai individu siswa 

dibandingkan untuk menentukan ketuntasan siswa. 

 
3.10.3 Untuk menentukan Tuntas Belajar Klasikal 

Untuk menentukan tuntas belajar klasikal digunakan rumus sebagai berikut: 

100% X 
seluruhnya siswaJumlah 

KKM memenuhi yang siswaJumlah  TBK =  

Keterangan:   TBK = Tuntas Belajar Klasikal           

Andrijati (2009 dalam Muslikhun, 2011: 36) 

3.10.4 Menganalisis Performansi Guru 

Ada dua kategori yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

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

pembelajaran (APKG II). Dalam penelitian perencanaan pembelajaran oleh guru 

terdapat 6 aspek yang dinilai dengan skor maksimal 4. Sedangkan pada 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran ada 7 aspek dengan skor maksimal 4. 

Rumus yang digunakan dalam penelitian performansi guru melalui observasi 
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kepala sekolah dan rekan guru sejawat atau Nilai Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG) sebagai berikut : 

Nilai APKG I 

 

Nilai APKG II 

 

 

Keterangan: 

APKG I   = Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

APKG II  = Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

PG           = Performansi guru 

(Andayani, dkk, 2009: 47) 

Skala Nilai Performansi Guru, sebagai berikut: 

> 86─100 = A 
> 81─85  = AB 
> 71─80 = B 
> 66─70 = BC 
> 61─65 = C 
> 56─60 = CD
> 51─55 = D 
≤ 50             = E 

 (UNNES 2010, 55) 

3.11 Indikator Keberhasilan 
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Berdasarkan ketentuan SD Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes, 

model picture and picture dikatakan meningkatkan  hasil belajar menulis narasi, 

jika:  

3.11.1 Hasil Belajar Siswa 

(1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 66. 

(2) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang 

memperoleh ≥ 66). 

3.11.2 Aktivitas Belajar Siswa 

(1)  Kehadiran siswa minimal 75%. 

(2) Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran menulis narasi 

lebih dari 75. 

3.11.3 Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Performansi guru akan dikatakan berhasil dalam pembelajaran menulis 

narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan model picture and 

picture pada kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes, jika:  

Nilai akhir performansi guru minimal mendapat nilai sesuai dengan syarat 

kelulusan yakni nilai minimal 71. Berdasarkan sistem penilaian yang ada di  

pedoman akademik Universitas Negeri Semarang, maka nilai angka 71 jika 

dikonversikan ke nilai huruf akan memperoleh nilai B.  
  
 

Panduan kriteria nilai angka dan nilai huruf. 

Nilai Angka Nilai Huruf 
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86-100 

81-85 

71-80 

66-70 

61-65 

56-60 

51-55 

0-50 

A 

AB 

B 

BC 

C 

CD 

D 

E 

  
(UNNES 2010, 55) 

 



 

55 
 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Peneliti telah melaksanakan penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran picture and picture untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

menulis narasi di kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02, Desa Dukuhtengah, 

Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Penelitian dilakukan dalam dua 

siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 dan 26 April 2013. Siklus 

II dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013 dan 11 Mei 2013. Pada bagian ini akan 

diuraikan tentang (1) dekripsi data, (2) hasil penelitian, (3) pembahasan, serta (4) 

implikasi hasil penelitian. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:  

 

4.1 Deskripsi Data 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas. Hasil 

penelitian ini meliputi hasil pratindakan, siklus I dan siklus II yang berupa hasil tes 

dan nontes.  Hasil  tes  berupa  penilaian menulis narasi dengan bentuk soal uraian 

sedangkan hasil non tes berupa hasil observasi aktivitas siswa dan performansi 

guru. Hasil tes pratindakan siswa yang tuntas hanya 7 (25%) siswa, sedangkan 

yang tidak tuntas berjumlah 21 (75%) siswa. Hasil tes formatif siklus I siswa yang 

tuntas 21 (75%) siswa, sedangkan yang tidak tuntas berjumlah 7 (25%) siswa.  
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Hasil tesformatif siklus II siswa yang tuntas 25 (89,29%) siswa, sedangkan yang 

tidak tuntas hanya berjumlah 3 (10,71%) siswa. Hasil penelitian membuktikan dari 

pratindakan, siklus I, ke siklus II mengalami peningkatan. Sebelum menguraikan 

selengkapnya hasil penelitian siklus I, dan siklus II, berikut ini uraian hasil 

pratindakan.  
 
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Tes Pratindakan  

Hasil tes pratindakan berbentuk keterampilan siswa menulis narasi sebelum 

dilakukan tindakan. Hasil tes pratindakan perlu dianalisis untuk mengetahui 

keadaan awal siswa dalam keterampilan menulis narasi. Tes yang dilakukan berupa 

menulis narasi tanpa menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif 

picture and picture. Siswa hanya diminta untuk menulis narasi secara langsung 

berdasarkan tema yang diberikan oleh guru. Melalui tema tentang liburan sekolah 

siswa menulis narasi. Penilaian yang dilakukan meliputi isi gagasan yang 

dikemukakan, organisasi ide, bahasa, pilihan kata, ejaan dan tanda baca. Hasil 

rangkuman tes pratindakan dapat dibaca pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Hasil Tes Pratindakan 

No. Kategori Nilai Frekuensi ∑ Nilai Rata-rata 
1. Sangat Baik 81-100 0 0 

NR  =  
 
 = 58,04 

2. Baik 71-80 7 525 
3. Cukup 61-70 0 0 
4. Kurang 0-60 21 1100 
 Jumlah 28 1625 
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25%

75%

Tuntas  25%

Tidak tuntas  75%

Pada tabel 4.1. menunjukkan bahwa tidak ada siswa (0%) yang mencapai 

kategori sangat baik. Siswa yang mencapai kategori baik hanya 7 (25%) siswa. 

Sebagian besar siswa berada pada kategori kurang yaitu sebanyak 21 (75%) siswa. 

Skor total nilai menulis narasi diperoleh dari nilai keseluruhan siswa. 

Ketuntasan belajar secara klasikal masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hanya 7 (25%) siswa, dengan kriteria 

ketuntasan minimal 66. Sedangkan siswa yang tidak tuntas berjumlah 21 (75%) 

siswa. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran yang digunakan sebelum 

dilaksanakan tindakan siswa kurang dapat memahami materi . Hasil belajar siswa 

sebelum dilaksanakan tindakan belum memenuhi standar ketuntasan SD Negeri 

Dukuhtengah 02. Ketuntasan belajar siswa pada pratindakan dapat dilihat pada 

diagram 4.1.  
 

Hasil Ketuntasan Pratindakan 

 

   

 

 

 
Diagram 4.1 Hasil Ketuntasan Pratindakan Menulis Narasi 

4.1.2 Data Siklus I 

Data penelitian pada siklus I ini adalah hasil tes dan nontes. Hasil tes  

berupa  nilai hasil belajar siswa  menulis  narasi.  Hasil   nontes diperoleh dari hasil 
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observasi atau pengamatan pada siswa saat proses pembelajaran berlangsung, hasil 

penilaian performansi guru saat merancang pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran.  
 
4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 mulai pukul 07.00-08.10 

WIB dan 26 April 2013 mulai pukul 07.00-08.10 WIB. Pengambilan data 

penelitian yang dilakukan pada siklus I meliputi pengambilan data kuantitatif dan 

data kulitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil belajar 

siswa. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil observasi 

terhadap aktivitas siswa dan performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

siklus I. 

Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik tes. 

Data hasil belajar siswa diperoleh melalui observasi terhadap performansi siswa 

dalam menulis narasi. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan 

teknik nontes yakni pengamatan/observasi. Data mengenai aktivitas siswa serta 

performansi guru dalam pembelajaran siklus I diperoleh melalui observasi dalam 

pelaksanaan   siklus I. 

Ringkasan nilai hasil belajar siswa menulis narasi pada siklus I dapat dibaca 

pada tabel 4.2. Data selengkapnya dapat dilihat pada (Lampiran 11). 
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75%

25%

Tuntas

Tidak
Tuntas

Tabel 4.2. Nilai Hasil Belajar Siswa Menulis Narai Siklus I  

No. Kategori Nilai Frekuensi ∑ Nilai Rata-rata 
1. Sangat Baik 81-100 20 1815 

NR  =  
 
 = 81,96 

2. Baik 71-80 1 80 
3. Cukup 61-70 0 0 
4. Kurang 0-60 7 400 
 Jumlah 28 2295 

 

Pada tabel 4.2. diketahui bahwa siswa yang mencapai kategori sangat baik 

berjumlah 20 (71,43%) siswa. Untuk kategori baik dicapai oleh 1 (3,57%) siswa. 

Sedangkan siswa yang termasuk dalam kategori kurang ada 7 (25%) siswa. Nilai 

rata-rata menulis siklus I adalah 81,96 yang termasuk dalam kategori sangat baik. 

Jika dilihat dari KKM pada siklus I yaitu 66 maka masih ada 7 siswa yang masih 

berada di bawah nilai rata-rata. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan pada siklus II 

dengan harapan siswa mampu mencapai nilai ≥66. Ketuntasan belajar klasikal 

dapat dibaca pada diagram 4.2. 

 

Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus I 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus I 



   60 
 

 

Diagram 4.2. menunjukkan persentase siswa yang tuntas dan siswa yang 

tidak tuntas belajar. Siswa yang tuntas belajar yaitu 21 siswa atau sekitar 75%. 

Siswa yang tidak tuntas belajar karena mendapatkan nilai ≤ 66 sebanyak 7 siswa 

atau sekitar 25%.  

 

4.1.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran menulis narasi pada siklus I. Terdapat 4 aspek yang 

diobservasi dalam proses pembelajaran, yaitu; (1) Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran menulis narasi; (2) Keberanian siswa dalam bertanya; (3) 

Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya; dan (4) Kemampuan 

siswa dalam bekerja kelompok. Hasil rata-rata aktivitas belajar siswa pada 

pertemuan I dan pertemuan II dapat dilihat pada tabel 4.3 data selengkapnya pada 

lampiran 4 dan 5:  
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Tabel 4.3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus I 

No Aspek yang Diamati 

Pertemuan 1 Pertemuan II 
Skor 
Rata-
rata 

SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

Skor 
Rata-
rata 

SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

1. 
Keantusiasan siswa 

dalam pembelajaran 

menulis narasi. 
3,07 

SAS=

100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑  

= 100
16

04,12 x  

= 75,25 

3,18 
SAS=

100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑  

100
16

11,12 x=  

= 75,69 
 

2. 
Keberanian siswa dalam 

bertanya. 3,11 2,68 

3. 

Kemampuan siswa 

dalam 

mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

2,93 2,93 

4. 
Kemampuan siswa 

dalam bekerja kelompok 2,93 3,32 

Rata-rata SAS 75,48 

 

Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi sudah baik. Secara 

keseluruhan siswa antusias melaksanakan pembelajaran seperti siswa hadir tepat 

waktu, siswa menjawab/memberi salam dengan posisi duduk yang sopan dam 

mempersiapkan alat pembelajaran. Kehadiran pada pertemuan I dan II pada siklus I 

100%.  

Keberanian siswa dalam bertanya dan menulis narasi pada siklus I sudah 

cukup baik  tetapi  perlu  ditingkatkan lagi. Hal ini terbukti dari hasil  menulis  

narasi pada pertemuan I ada 3 siswa dan pertemuan II ada  3  siswa  yang mendapat  
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kategori sangat baik. Siswa yang masuk dalam kategori baik karena keberanian 

siswa dalam bertanya dan ketika melakukan kegiatan menulis narasi pada 

pertemuan I ada 17 siswa dan pertemuan II ada 16 siswa. Siswa yang masuk 

kategori cukup pada pertemuan I ada 8 siswa dan pertemuan II ada 8 siswa.  

Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya selama proses 

pembelajaran menulis narasi perlu ditingkatkan lagi. Pembelajaran perlu 

ditingkatkan lagi karena terbukti dari hasil menulis narasi pertemuan I ada 3 siswa 

dan pertemuan II ada 3 siswa yang mendapat kategori sangat baik karena 

kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya sudah cukup baik dan 

tertib melakukan kegiatan menulis narasi. Siswa yang masuk dalam  kategori baik 

dalam pertemuan I ada 17 siswa dan pertemuan II ada 16 siswa. Siswa yang masuk 

dalam kategori cukup  pada pertemuan I ada 8 siswa dan pertemuan II ada 8 siswa.  

Kemampuan siswa dalam bekerja kelompok sudah baik namun masih perlu 

ditingkatkan lagi. Hal ini terbukti dari pengamatan pada pertemuan I terdapat 3 

siswa dan pertemuan II terdapat 3 siswa yang mendapat kategori sangat baik. Siswa 

yang mendapatkan kategori baik pada pertemuan I ada 17 siswa dan pertemuan II 

ada 16 siswa. Siswa yang mendapat kategori cukup pada pertemuan I sebanyak 8 

siswa dan pertemuan II ada 8 siswa. Selain aktivitas siswa yang diobservasi, dalam 

penelitian ini dilakukan juga observasi terhadap guru. 

 
4.1.2.3  Hasil Performansi Guru 

Performansi guru diobservasi menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). Observasi  terhadap  perencanaan  pembelajaran  dan  observasi  

pelaksanaan   pembelajaran.  Observasi   perencanaan  pembelajaran  menggunakan 
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APKG I, sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran menggunakan APKG II. Alat 

penilaian guru I dinilai 1 kali setiap siklus, sedangkan alat penilaian guru II dinilai 

setiap pertemuan. Hasil observasi perencanaan pembelajaran dapat dibaca pada 

tabel 4.4, hasil selengkapnya dapat dibaca  pada Lampiran 15.  

Tabel 4.4. Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus I 

No. Aspek yang Dinilai Skor Nilai 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 3 APKG I x100 

 
           = 75 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 
media (alat bantu pembelajaran) dan sumber 
belajar 

3 

3. Merencanakan skenario pembelajaran dalam 
pendekatan kontekstual. 3 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 3 
5. Merencanakan perosedur, jenis dan menyiapkan 

alat penilaian pembelajaran 3 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 
Jumlah 18  

 

Guru merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan silabus yang telah ada. 

Guru mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar 

dalam pembelajaran menulis narasi. Guru merancang skenario pembelajaran yang 

tertuang dalam RPP, mulai dari kegiatan awal, inti sampai akhir. Dalam 

merencanakan pembelajaran guru juga sudah menyiapkan alat penilaian berupa tes 

formatif dan juga menyiapkan LKS  baik individu maupun kelompok untuk menilai 

keaktifan siswa. Pembelajaran yang direncanakan semuanya sudah tertulis di RPP. 

Perencanaan yang sudah dibuat dalam RPP dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Sebelum memasuki kelas guru membawa buku pegangan guru dan 

alat evaluasi. Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 

4.5. Hasil selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 18. 
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Tabel 4.5. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek yang Dinilai Pertemuan I Pertemuan II 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan 
fasilitas pembelajaran

3 APK  II 
 

x100 

 
= 75 

4 APKG II 
 

x100 

 
= 96,43 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 

3 4 

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

luwes serta membantu 
mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap 
belajar 

3 4 

5. Mendemonstrasikan 
kemampuan khusus dalam 
pembelajaran bahasa 
Indonesia 

3 4 

6. Melaksanakan penilaian 
proses dan hasil belajar

3 4

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 

3 3

Rata-rata APKG II 85,72 
 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru secara umum sudah 

cukup baik karena hasil nilai kemampuan guru mendapatkan nilai rata-rata 85,72. 

Beberapa aspek sudah mendapatkan nilai yang baik. Pengelolaan ruang kelas yang 

dilakukan guru dirasakan sudah cukup baik. Dalam proses pembelajaran siswa 

sudah terlibat aktif. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru selalu memberi motivasi kepada siswa 

untuk mau belajar dengan tekun. Pada saat mengerjakan lembar kerja siswa, guru 

memantau pekerjaan yang dikerjakan siswa dengan memberi bimbingan kepada 

siswa yang belum memahami tugas yang diberikan. Guru memberikan bimbingan   

secara  berkelompok,  tetapi  apabila  ada  siswa yang     membutuhkan     perhatian 
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khususnya maka guru juga memberikan bimbingan secara pribadi, dengan mencoba 

tidak menimbulkan rasa iri dari siswa lain. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus I guru melaksanakan 

penilaian proses dan hasil akhir. Penilaian proses dilakukan guru selama 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

Penilaian hasil akhir dilakukan guru dengan memberikan tes formatif pada akhir 

siklus I yaitu pada pertemuan II.  

Guru memberikan kesan umum pelaksanaan pembelajaran dengan baik 

seperti keefektifan proses pembelajaran, penggunaan Bahasa Indonesia lisan dan 

penampilan guru dalam pembelajaran guru yaitu apabila mampu mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tercantum di RPP sudah tercapai dengan 

baik.  
 

4.1.2.4 Refleksi  

Berdasarkan hasil tes siklus I siswa sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan. Rata-rata hasil belajar siswa sebesar 81,96. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 66. Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 66 adalah nilai KKM SD Negeri Dukuhtengah 02 untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di Kelas IIIA. Siswa yang mendapatkan nilai < 66 dinyatakan 

belum tuntas belajar. Siswa yang mendapatkan nilai ≥ 66 dinyatakan tuntas belajar 

sebanyak 21 siswa atau 75%. Jika melihat indikator keberhasilan maka ketuntasan 
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klasikal sudah terpenuhi yaitu sebesar 75% siswa dinyatakan tuntas belajar. 

Sedangkan pada siklus I ketuntasan klasikal 75%. Sehingga sudah sesuai target 

yang ditentukan. Kehadiran siswa pada siklus I sudah memenuhi indikator 

keberhasilan karena siswa 100% hadir. 

Pada hasil observasi aktivitas siswa siklus I secara menyeluruh sudah cukup 

baik. Hanya saja pada aspek keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru kurang 

baik, karena masih banyak siswa yang tidak bertanya kepada guru. Selain itu, 

dalam bekerjasama dengan kelompoknya masih ada siswa yang tidak mau 

bekerjasama. 
Hasil observasi performansi guru siklus I sudah memenuhi indikator,   yaitu 

75 (B). Pada penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran guru mendapatkan 

nilai 75. Nilai kemampuan melaksanakan pembelajaran, pada pertemuan I dan 

pertemuan II guru mendapatkan nilai rata-rata 85,72 dengan nilai rata-rata 80,63, 

performansi guru sudah memenuhi indikator.  

Secara keseluruhan penyampaian materi menulis narasi melalui model 

picture and picture yang dilakukan oleh guru sudah baik. Pada aspek keaktifan 

siswa dalam bertanya kepada guru masih kurang. Oleh karena itu perlu 

dilaksanakan perbaikan dalam siklus II agar dapat mencapai indikator keberhasilan 

yang sudah tercapai dapat lebih meningkat lagi.  
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4.1.3 Data Siklus II  

Data penelitian pada siklus II berupa hasil tes untuk mengukur keterampilan 

menulis narasi dan hasil nontes yang terdiri atas hasil observasi aktivitas siswa dan 

performansi guru. Hasil nontes diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan pada 

siswa saat proses pembelajaran berlangsung, hasil penilaian performansi guru saat 

merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Berikut data penelitian 

siklus II.  

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Tes pada siklus II siswa menulis narasi tentang anak yang sakit karena 

hujan-hujanan. Aspek penilaian menulis narasi yaitu (1) gagasan yang 

dikemukakan; (2) organisasi ide; (3) bahasa; (4) pilihan kata; (5) ejaan dan tanda 

baca. Ringkasan nilai hasil belajar siswa menulis narasi dapat dibaca pada tabel 

4.6. Data selengkapnya dapat dilihat di (lampiran 19).  

Tabel 4.6. Nilai Hasil Belajar Siswa Menulis Narasi Siklus II 

No. Kategori Nilai Frekuensi ∑ Nilai Rata-rata 
1. Sangat Baik 81-100 18 1645 NR  

=  
 
 =82,69 

2. Baik 71-80 1 80 
3. Cukup 61-70 6 420
4. Kurang 0-60 3 170 

Jumlah 28 2315 
 

Pada tabel 4.6. diketahui bahwa ada 18 (64,29%) siswa yang mencapai 

kategori sangat baik. Untuk kategori baik berjumlah 1 (3,57%) siswa dan kategori 

cukup berjumlah 6 siswa  atau sebesar 21,42%. Nilai rata-rata menulis narasi siklus  
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89,29%

10,71%

Tuntas

Tidak Tuntas

II adalah 82,69 yang termasuk dalam kategori baik. Ketuntasan klasikal pada siklus 

II sudah cukup baik, siswa yang tidak tuntas ada 3 (10,71%) siswa. Ketuntasan 

klasikal siswa dapat dibaca pada diagram 4.3. 

    Ketuntasan Klasikal 

 
 

 

 

 

Diagram 4.3 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa Siklus II 

Diagram 4.3 memperlihatkan persentase siswa yang tuntas dan siswa yang 

tidak tuntas belajar. Siswa yang tuntas belajar yaitu 25 siswa atau 89,29%. Siswa 

yang tidak tuntas belajar berjumlah 3 siswa atau 10,71%. Ketuntasan belajar 

klasikal siswa dengan nilai rata-rata 89,29 termasuk kategori sangat baik. 

 

4.1.3.2  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran menulis narasi pada siklus II. Terdapat 4 aspek yang harus 

diamati atau diobservasi dalam proses pembelajaran, yaitu; (1) Keantusiaan siswa 

dalam pembelajaran menulis narasi; (2) Keberanian siswa dalam bertanya dan 

menulis  narasi;  (3)  Kemampuan  siswa dalam  mempresentasikan hasil kerjanya;  
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dan (4) Kemampuan siswa dalam bekerja kelompok. Ringkasan hasil observasi 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan I dan pertemuan II dapat dibaca pada tabel 

4.7. Hasil selengkapnya dapat dibaca di Lembar pengamatan siswa pertemuan I dan 

II siklus II (lampiran 20 dan 21). 

Tabel 4.7. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II  

No Aspek yang Diamati 

Pertemuan 1 Pertemuan II 
Skor 
Rata-
rata 

SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

Skor 
Rata-
rata 

SAS 
(Skor Aktivitas Siswa) 

1. Keantusiasan siswa 
dalam pembelajaran 
menulis narasi 

3,5 
SAS 

100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑=  

= 100
16

18,12 x  

= 76,13 

3,14 
SAS 

= 100x
alskormaksim

hanskorperole

∑
∑  

100
16

21,12 x  

= 76,31 
 

2. Keberanian siswa dalam 
bertanya dan menulis 
narasi. 

3,07 3,07 

3. Kemampuan siswa 
dalam 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

2,68 3,07 

4. Kemampuan siswa 
dalam bekerja 
kelompok. 

2,93 2,93 

Rata-rata SAS 76,22 

 

Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi sudah sangat baik. 

Secara keseluruhan siswa sudah siap melaksanakan pembelajaran seperti, siswa 

hadir tepat waktu, siswa menjawab atau memberi salam dengan posisi duduk yang 

sopan dan mempersiapkan alat pembelajaran. Kehadiran siswa pada siklus II sudah 
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memenuhi indikator keberhasilan karena siswa 100% hadir.  Berdasarkan tabel 

hasil observasi aktivitas siswa, maka aktivitas siswa pada siklus II meningkat. 

Keberanian siswa dalam bertanya dan menulis narasi pada siklus II sudah 

cukup baik. Hasil pengamatan pada pertemuan I terdapat 3 siswa dan pertemuan II 

terdapat 5 siswa yang mendapat kategori sangat baik karena aktif dalam bertanya 

dan sopan saat mendengar penjelasan dari guru dan tertib saat menulis narasi. 

Siswa yang masuk dalam kategori baik pada pertemuan I terdapat 3 siswa dan 

pertemuan II ada 15 siswa. Siswa yang masuk kategori cukup pada pertemuan I ada 

22 siswa dan pertemuan II terdapat 8 siswa.  

Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya sudah baik. Hal 

ini terbukti dari hasil pengamatan pertemuan I ada 3 siswa dan pertemuan II ada 5 

siswa yang mendapat kategori sangat baik. Siswa yang masuk dalam  kategori baik 

pada pertemuan I ada 3 siswa dan pertemuan II ada 15 siswa. Siswa yang masuk 

dalam kategori cukup  pada pertemuan I terdapat 22 siswa dan pertemuan II ada 8 

siswa karena aktif dalam bertanya dan serius mendengar penjelasan dari guru tetapi 

tidak serius ketika melakukan kegiatan menulis narasi. 

Kemampuan siswa dalam bekerja kelompok sudah sangat baik. Hal ini 

terbukti dari pengamatan pada pertemuan I terdapat 3 siswa dan pertemuan II 

terdapat 5 siswa yang mendapat kategori sangat baik. Siswa yang memperoleh 

kategori  baik  pada pertemuan I ada 3 siswa dan pertemuan II ada 15 siswa. Siswa  
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yang memperoleh kategori cukup pada pertemuan I sebanyak 22 siswa dan 

pertemuan II ada 8 siswa. 

Secara klasikal aktivitas belajar siswa pada siklus II pada pertemuan I 76,13  

dan pada pertemuan II 76,31. Nilai rata-rata pertemuan I dan pertemuan II pada 

siklus II yaitu 76,22. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas belajar 

siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 75. 

4.1.3.3 Hasil Performansi Guru 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan guru dalam 

menerapkan model picture and picture dalam pembelajaran menulis narasi. 

Ringkasan hasil observasi terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dapat dilihat pada tabel 4.8 data selengkapnya dapat dilihat pada hasil APKG I 

siklus II (Lampiran 23).  

 
Tabel 4.8.Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Silkus II 

No. Aspek yang Dinilai Skor Nilai 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 4  

APKG I= 100
24

5,23 x  

 
    = 97,92 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran dan sumber 
belajar 

4 

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran dalam pembelajaran 
kontekstual 

4 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 4
5. Merencanakan perosedur, jenis dan 

menyiapkan alat penilaian pembelajaran 4 
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5

Jumlah 23,5  
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Tabel 4.8 menunjukkan ringkasan hasil dari APKG I pada siklus II. Hasil 

APKG I berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus II yang 

dibuat oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran pada siklus II.  

Guru dalam merencanakan pembelajaran dinilai sudah baik karena sudah 

melebihi nilai minimal yakni 71 (B). Guru telah merumuskan tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru juga sudah 

mempersiapkan materi yang akan dibelajarkan dengan menggunakan buku panduan 

guru. Untuk membantu mempermudah menjelaskan materi menulis narasi, guru 

mempersiapkan gambar-gambar. Skenario pembelajaran yang akan dilakukan pada 

siklus II sama seperti siklus I. Pada akhir pertemuan II diadakan tes formatif II. 

Perencanaan yang sudah dibuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sebelum memasuki kelas guru 

terlebih dahulu mempersiapkan objek yang diamati, buku pegangan guru dan alat 

evaluasi. Ringkasan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel 4.9. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24 dan 25.  
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Tabel 4.9. Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek yang Dinilai Pertemuan I Pertemuan II 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

4 APKG 
II=

100
28

25,27 x  

 
= 97,32 

4 APKG II 
 
= 100

28
5,27 x  

 
= 98,21 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 

4 4 

3. Mengelola interaksi kelas 4 4 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

4 4 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia 

4 4 

6. Melaksanakan penilaian proses dan 
hasil belajar 

4 4 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 

3,25 3,5 

Rata-rata APKG II 97,77 
 

Tabel 4.9, menunjukkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran 

pertemuan I dan pertemuan II pada siklus II. Pelaksanaan pembelajaran yang 

dilaksanakan guru pada siklus II secara umum sudah baik sekali karena hasil rata-

rata nilai kemampuan guru mendapatkan nilai 97,77. Beberapa aspek sudah 

mendapatkan nilai yang baik. Pengelolaan ruang kelas dan fasilitas pembelajaran 

yang dilakukan guru sudah baik. Guru sudah menyiapkan media dengan baik. Guru 

juga sudah menyiapkan materi pembelajaran yang ada di buku pegangan siswa dan  

menambahkan materi yang belum ada di buku pegangan siswa.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran materi menulis narasi melalui model 

picture and picture sudah sesuai dengan rencana yang ada pada Rencana 

Pelaksanaan   Pembelajaran   (RPP).  Alokasi  waktu  pada  siklus  II  sudah  sesuai  
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dengan RPP. Pembelajaran yang ditunggu-tunggu siswa yaitu pada saat menulis 

narasi, karena siswa dapat mencari ide tulisannya sendiri sesuai yang mereka lihat 

berdasarkan gambar.  

Guru mencoba untuk selalu menjaga interaksi dengan siswa, tidak lupa juga 

guru memberikan umpan balik agar siswa menjadi lebih aktif. Guru juga selalu 

memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Guru memberikan motivasi yang lebih kepada beberapa 

siswa yang dalam kegiatan pembelajaran masih suka melamun dan tidak 

konsentrasi memperhatikan materi yang disampaikan. Guru memberikan 

bimbingan secara berkelompok dan juga individu. Guru juga memberikan 

bimbingan khusus apabila ada siswa yang membutuhkan bimbingan khusus. 

Guru melaksanakan penilaian proses dan hasil akhir pembelajaran. 

Penilaian proses dilakukkan selama pembelajaran berlangsung yaitu untuk 

mengetahui aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

Penilaian hasil balajar menggunakan tes formatif yang dilakukan pada akhir 

pertemuan II. Dari hasil tes formatif guru dapat mengetahui siswa yang tuntas dan 

tidak tuntas belajar. Guru memberikan kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

dengan baik seperti keefektifan proses pembelajaran, penggunaan Bahasa 

Indonesia lisan dan penampilan guru dalam pembelajaran.  
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4.1.3.4  Refleksi  

Berdasarkan hasil tes formatif siklus II nilai yang diperoleh siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Indikator keberhasilan untuk 

rata-rata hasil belajar adalah sebesar 66. Rata-rata hasil belajar pada siklus II yaitu 

sebesar 82,69. Rata-rata ini sudah jauh di atas indikator keberhasilan yang 

ditentukan. Ketuntasan belajar klasikal juga sudah memenuhi indikator 

keberhasilan. Di dalam indikator keberhasilan disebutkan bahwa ketuntasan belajar 

klasikal harus mencapai 75%. Pada siklus II ketuntasan belajar klasikal mencapai 

89,29%. 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus II secara menyeluruh sudah cukup 

baik. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu; (1) 

Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi; (2) Keberanian siswa 

dalam bertanya; (3) Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya; 

dan (4) Kemampuan siswa dalam bekerjasama dalam kelompok. Semua aspek 

secara klasikal sudah baik, terbukti dari hasil pengamatan nilai rata-rata aktivitas 

pada pertemuan I yaitu 75,48 dan pada pertemuan II sebesar 76,22. Nilai rata-rata 

pertemuan I dan pertemuan II pada siklus II yaitu 75,85. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas belajar siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 75. 

Persentase kehadiran siswa juga sudah di atas indikator keberhasilan karena 

siswa yang hadir pada siklus II mencapai 100%. Hasil observasi aktivitas siswa 

siklus II secara menyeluruh sudah baik. 
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Performansi guru pada siklus II meningkat. Nilai kemampuan guru yang 

didapat yaitu 97,92. Untuk hasil nilai kemampuan guru pertemuan I mendapat nilai 

97,32 dan pertemuan II mendapatkan nilai 98,21. Rata-rata nilai kemampuan guru I 

dan nilai kemampuan guru II yaitu 97,82. Sehingga performansi guru mendapatkan 

nilai A. 

Secara keseluruhan penyampaian materi menulis narasi melalui model 

picture and picture yang dilakukan guru sudah baik. Semua indikator keberhasilan 

sudah tercapai dengan baik, sehingga untuk penelitian hanya cukup sampai dua 

siklus. 

4.2  Hasil Penelitian 

Peningkatan keterampilan menulis narasi melalui model picture and picture 

dapat dijawab secara deskriptif data secara kuantitatif untuk mengetahui 

peningkatan rata-rata keterampilan menulis narasi melalui model picture and 

picture. Pada kegiatan pembelajaran pratindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 

yaitu 58,04. Nilai tersebut belum memenuhi nilai rata-rata yang sesuai dengan 

indikator keberhasilan yaitu 66. 

Siswa yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 7 (25%) siswa dari 28 

siswa. Nilai rata-rata menulis narasi pada siklus I mencapai 81.96 atau termasuk 

dalam kategori sangat baik. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 

82,69. Hal ini menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus  II  

sebesar   0,73    poin.   Lebih    rinci    peningkatan   keterampilan   menulis   narasi  
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setelah mendapat pembelajaran melalui model picture and picture dapat dibaca 

pada tabel 4.10.  

 

Tabel  4.10. Perbandingan Rata-rata Nilai Menulis Narasi 

 
Rata-rata Peningkatan 

PT SI SII PT-SI SI-SII PT-SII 
58,04 81,96 82,69 23,92 0,73 24,65 

 

Keterangan:  PT = Pratindakan 

                      SI = Siklus I 

                      SII = Siklus II  

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil pratindakan nilai rata-rata kelas 

mencapai 58,04 dan masih berada pada kategori kurang. Hasil tes siklus I nilai rata-

rata kelas mencapai 81,96 dan berada pada kategori sangat baik. Nilai tersebut 

sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 66. Dengan nilai rata-rata tersebut 

maka ada peningkatan dari nilai pratindakan ke siklus I sebesar 0,73 poin. 

Meskipun demikian, masih ada siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-

rata target yaitu 7 siswa atau 25%. Keadaan tersebut disebabkan siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan guru dan terkadang berbicara dengan temannya ketika 

di kelas atau ketika melakukan pengamatan. Kenaikan rata-rata hasil belajar siswa 

dapat dibaca pada diagram 4.4.  
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Diagram 4.4 Hasil Belajar Siswa Tes Pratindakan dan Siklus I  

 
Diagram 4.4 memperlihatkan kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari sebelum 

menggunakan pendekatan kontekstual yaitu 58,04 meningkat menjadi 81,96 setelah 

menggunakan model picture and picture pada materi menulis narasi.  

Pada siklus ke II nilai rata-rata mencapai 82,69 yang berarti mengalami 

peningkatan sebesar 0,73 poin dari siklus I. Pada tabel tersebut juga dipaparkan 

peningkatan keterampilan menulis narasi dari pratindakan ke siklus II yaitu sebesar 

24,65 poin. Peningkatan nilai rata-rata tiap siklus membuktikan bahwa 

pembelajaran keterampilan menulis narasi melalui model picture and picture dapat 

memotivasi siswa dan akhirnya berpengaruh terhadap penguasaan keterampilan 

menulis khususnya menulis narasi. Kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari 

pratindakan, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada diagram 4.5.  
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Diagram 4.5 Hasil Belajar Siswa Pratindakan, Siklus I, dan Siklus II 

 
Diagram 4.5 menunjukkan kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari 

sebelum menerapkan model picture and picture yaitu 58,04 meningkat menjadi 

81,96 pada siklus I, dan 82,69 pada siklus II setelah menerapkan model picture and 

picture dalam pembelajaran menulis narasi.  

Hasil selengkapnya dapat dibaca dalam tabel peningkatan hasil belajar 

siswa menulis narasi secara keseluruhan.  

 



   80 
 

 

Tabel 4.11. Peningkatan Hasil Belajar Secara Keseluruhan 

No Nama Siswa Pratindakan Siklus I Siklus II 
1. Muhamad Rojak 60(Tidak tuntas) 85(Tuntas) 85(Tuntas) 
2. Dita Melani 50(Tidak tuntas) 60(Tidak tuntas) 70(Tuntas) 
3. Arif Rahman Hakim 50(Tidak tuntas) 60(Tidak tuntas) 70(Tuntas) 
4. Asniar Chanda 60(Tidak tuntas) 6o(Tidak tuntas) 70(Tuntas) 
5. Aulia Larasati 50(Tidak tuntas) 60(Tidak tuntas) 60(Tidak tuntas)
6. Dina Nafisatul 50(Tidak tuntas) 90(Tuntas) 90(Tuntas) 
7. Fadila Pranita Sari 75(Tuntas) 90(Tuntas) 90(Tuntas) 
8. Luhita Dwi Narindri 75(Tuntas) 90(Tuntas) 90(Tuntas) 
9. Muhamad Afif 50(Tidak tuntas) 90(Tuntas) 90(Tuntas) 
10. Nayli Fauziyati 75(Tuntas) 90(Tuntas) 90(Tuntas) 
11. Nawalia Dwi C. N. 75(Tuntas) 100(Tuntas) 100(Tuntas) 
12. Nur Indra 50(Tidak tuntas) 90(Tuntas) 90(Tuntas) 
13. Putri Salma 50(Tidak tuntas) 85(Tuntas) 85(Tuntas) 
14. Safinatun Kamilah 50(Tidak tuntas) 85(Tuntas) 85(Tuntas) 
15. Sisikaningsih 60(Tidak tuntas) 60(Tidak tuntas) 60(Tidak tuntas)
16. Andien Andriyani 75(Tuntas) 100(Tuntas) 100(Tuntas) 
17. Azka Dewi Lestari 75(Tuntas) 95(Tuntas) 95(Tuntas) 
18. Dinda Ayu 60(Tidak tuntas) 85(Tuntas) 70(Tuntas) 
19. Gamar Kharis 50(Tidak tuntas) 85(Tuntas) 70(Tuntas) 
20. Ika Susilowati 45(Tuntas) 50(Tidak tuntas) 70(Tuntas) 
21. Muhamad Farhan 50(Tidak tuntas) 85(Tuntas) 85(Tuntas) 
22. M. Wahyu Oki 50(Tidak tuntas) 85(Tuntas) 85(Tuntas) 
23. Nandita Nurazkia 60(Tidak tuntas) 95(Tuntas) 95(Tuntas) 
24. Ratna Ayu 50(Tidak tuntas) 95(Tuntas) 95(Tuntas) 
25. Rizki Taufik 75(Tidak tuntas) 100(Tuntas) 100(Tuntas) 
26. Mirza Ramadan 45(tidak tuntas) 50(Tidak tuntas) 50(Tidak tuntas)
27. Aufa Danu Yudistira 60(Tidak tuntas) 95 (Tuntas) 95(Tuntas) 
28. Alivan Maulana 50(Tidak tuntas) 80(Tuntas) 80(Tuntas) 
Jumlah    
    

 

Tabel 4.12 menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa secara keseluruhan 

dari hasil pratindakan, siklus I dan siklus II. Dari tabel 4.12 dapat diketahui siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas dari hasil pratindakan, siklus I dan siklus II. Pada hasil 

pratindakan diketahui siswa yang tuntas hanya sebanyak 7 (25%) siswa dan yang 

tidak    tuntas   sebanyak   21   (75%)   siswa.   Pada   Siklus   I   siswa   yang   tidak   

tuntas    sebanyak    7    (25%)   siswa,    sedangkan    yang    tuntas    sebanyak   21  
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(75%) siswa. Pada siklus II siswa yang tidak tuntas sebanyak 3 (10,71%) siswa dan 

siswa yang tuntas sebanyak 25 (89,29%) siswa. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

peningkatan ketuntasan belajar klasikal secara keseluruhan. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I dalam kategori 

cukup karena masih ada beberapa siswa yang cenderung pasif, malu bertanya, tidak 

mau bekerjasama dengan temannya, kurang memperhatikan penjelasan dari guru 

ketika di kelas, tidak serius melakukan kegiatan menulis narasi dan ketidak 

seriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pada siklus II, 

hasil observasi siswa dalam kategori baik. 

Hal ini dibuktikan dengan siswa yang terlihat aktif, senang, tertarik, mau 

bekerjasama dengan temannya ketika bekerja kelompok, suasana kelas yang 

kondusif dan ketika mengerjakan tugas penuh dengan tanggung jawab. sebagaian 

besar siswa dapat memahami materi dan tugas yang diberikan oleh guru dapat 

diselesaikan dengan baik. Dengan demikian hasil observasi aktivitas siswa dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan yaitu dari kategori cukup ke kategori 

baik.  

Hasil observasi performansi guru juga mengalami peningkatan. Nilai rata-

rata kemampuan guru siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 (B) 

dengan angka 80,36. Sedangkan nilai rata-rata kemampuan guru siklus II 

mendapatkan nilai 98,07. Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A. 

Dari nilai tersebut maka dapat diketahui besarnya peningkatan  nilai rata-

rata kemampuan guru pada siklus I dan siklus II adalah 17,71 poin. Data 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran nilai kemampuan guru I dan II siklus I 
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dan II. Peningkatan nilai rata-rata kemampuan guru dapat dibaca pada        diagram 

4.6.  

 

Diagram 4.6. Peningkatan Nilai Rata-rata Alat Kompetensi Guru  

Dari diagram  4.6 di atas dapat dibaca adanya peningkatan sebesar 17,71 

poin. Peningkatan yang terjadi khususnya pada pengelolaan kelas. Tempat duduk 

siswa yang diubah memberikan dampak yang positif bagi nilai hasil belajar siswa. 

Nilai hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Pemilihan tema untuk menulis 

narasi yang menarik memberikan peranan penting. Siswa lebih termotivasi untuk 

menulis narasi. Suasana kelas yang kondusif sangat baik agar tercipta pembelajaran 

yang bermakna. 

 
4.3 Pembahasan 

Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang pemaknaan temuan penelitian 

dan implikasi hasil penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 
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4.3.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penelitian mengenai penerapan model picture and picture untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menulis narasi pada siswa kelas IIIA 

Sekolah Dasar Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Btebes telah dilaksanakan pada 

tanggal 25 April sampai 11 Mei 2013. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh data mengenai aktivitas siswa, hasil belajar serta performansi guru. Data 

hasil belajar siswa diperoleh dari tes formatif yang dilaksanakan pada akhir 

pertemuan siklus. Data aktivitas belajar siswa dan performansi guru diperoleh dari 

observasi selama pelaksanaan penelitian siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dalam melakukan 

pembelajaran menulis narasi dapat diambil simpulan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan berhasil. Keberhasilan dari penelitian ini dapat dilihat dari semua 

indikator keberhasilan yang menjadi tolok ukur keberhasilan penelitian sudah 

tercapai. Hasil Tes Pratindakan  belum memenuhi batas ketuntasan hasil belajar. 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 58,04. Nilai tersebut belum memenuhi nilai 

rata-rata yang sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 66. Siswa yang mencapai 

ketuntasan hanya berjumlah 7 siswa atau 25%. Hal ini menegaskan bahwa masih 

dibutuhkan perbaikan strategi pembelajaran yang sesuai sehingga hasil belajar 

siswa dapat mencapai batas ketuntasan SD Negeri Dukuhtengah 02. 

Setelah pelaksanaan penelitian menerapkan model picture and picture pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis narasi, hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I diketahui ada 20 siswa yang 

mendapat kategori sangat baik.  Jumlah siswa yang mendapat kategori baik hanya  
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1 siswa atau 3,57%. Sedangkan jumlah siswa yang termasuk dalam kategori kurang 

ada 7 siswa atau 25%. Nilai rata-rata siklus I adalah 81,96 yang termasuk dalam 

kategori sangat baik. Dengan nilai rata-rata tersebut maka ada peningkatan dari 

nilai pratindakan ke siklus I sebesar 23,92 poin. Pada siklus II diketahui bahwa ada 

18 siswa atau 64,29% yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik dan 

kategori baik dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 3,57%. Jumlah siswa yang termasuk 

dalam kategori cukup adalah 6 siswa atau sebesar 21,43%. Sedangkan jumlah 

siswa yang termasuk dalam kategori kurang ada 3 atau 10,71%. Nilai rata-rata 

siklus II adalah 82,69 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian 

peningkatan nilai rata-rata keterampilan menulis narasi dari pratindakan ke siklus I 

sebesar 23,92 poin. Pada siklus II nilai rata-rata mencapai 82,96 mengalami 

peningkatan sebesar 24,65 poin.  

 
Aktivitas siswa pada saat pembelajaran menulis narasi sudah cukup baik. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I dalam kategori cukup 

baik karena masih ada beberapa siswa yang cenderung pasif, malu bertanya, tidak 

mau bekerjasama dengan temannya, kurang memperhatikan penjelasan dari guru 

ketika di kelas, tidak serius melakukan kegiatan menulis narasi dan ketidak 

seriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Pada siklus II, hasil observasi siswa dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan 

dengan siswa yang terlihat aktif, senang, tertarik, mau bekerjasama dengan 

temannya ketika pembelajaran menulis narasi, suasana kelas yang kondusif dan 

ketika mengerjakan tugas penuh dengan tanggung jawab. sebagaian besar siswa 

dapat memahami materi dan tugas yang diberikan oleh guru dapat diselesaikan 
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dengan baik. Dengan demikian hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I ke siklus 

II mengalami peningkatan yaitu dari kategori cukup ke kategori baik.  

Peningkatan juga terjadi pada performansi guru. Hasil observasi 

performansi guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 

(B) dengan angka 80,36. Pada penilaian kemampuan guru I kemampuan 

merencanakan pembelajaran guru mendapatkan nilai 75. Nilai kemampuan guru II 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, guru mendapatkan nilai rata-rata 85,72. 

Pada siklus II ternyata mengalami peningkatan. Untuk nilai kemampuan guru I 

nilai yang didapat yaitu 97,92. Nilai kemampuan guru II mendapatkan nilai rata-

rata 98,21. Nilai rata-rata kemampuan guru siklus I sudah memenuhi indikator, 

yaitu nilai di atas 75 (B) dengan angka 80,36. Sedangkan nilai rata-rata 

kemampuan guru siklus II mendapatkan nilai 98,07. Sehingga performansi guru 

mendapatkan nilai A.  

4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka membawa 

implikasi hasil pembelajaran melalui model picture and picture pada keterampilan 

menulis narasi. Implikasi hasil pembelajaran melalui model picture and picture 

adalah: 

4.3.2.1 Bagi Siswa 

Model picture and picture yaitu model pembelajaran yang menggunakan 

gambar yang kemudian dipasangkan/diurutkan menjadi urutan yang logis. 

Pembelajaran  ini  memiliki  ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model  
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picture and picture menekankan aktifnya peserta didik dalam setiap proses 

pembelajaran. Setiap pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru, berbeda 

dan selalu menarik minat peserta didik. Pada umumnya keterampilan menulis 

narasi dilakukan dengan metode ceramah atau siswa hanya disuruh langsung 

membuat narasi.  

 

4.3.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model picture and picture pada siswa kelas IIIA SD Negeri 

Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes memberikan masukan pada guru untuk 

menerapkan pendekatan yang tepat dan variatif sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna. Selain itu, guru dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang 

menarik dan tidak membosankan.  
 
4.3.2.3 Bagi sekolah 

Penerapan model picture and picture pada keterampilan menulis narasi 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas akademik 

SD Negeri Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa dan 

aktivitas siswa pada pembelajaran menulis narasi pada siswa kelas IIIA SD Negeri 

Dukuhtengah 02 Kabupaten Brebes. Peningkatan pada pembelajaran menulis narasi  

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

pratindakan adalah 58,04 dengan persentase ketuntasan sebesar 25%. Pada siklus I, 

nilai rata-rata kelas menjadi 81,96 dengan persentase ketuntasan sebesar 75%. Jadi 

besarnya kenaikan nilai rata-rata kelas adalah 23,92 dan kenaikan persentase 

ketuntasan sebesar 50%. Setelah dilaksanakan siklus II nilai rata-rata kelas menjadi 

82,69 dan persentase ketuntasan belajar menjadi 89,29%. Dengan demikian 

terdapat peningkatan sebesar 0,73 dari siklus I ke siklus II. Persentase ketuntasan 

belajar yang diperoleh pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan 

keberhasilan pembelajaran menulis narasi melalui penerapan model picture and 

picture. 

Perilaku siswa mengalami perubahan dari perilaku negatif berubah 

menjadi    positif.   Hal    tersebut    dapat    diketahui   dari   hasil   nontes   dengan 
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mengobservasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung pada siklus I 

dan siklus II. Sebelum dilaksanakan penelitian melalui penerapan model picture 

and picture pada pembelajaran menulis narasi, siswa cenderung pasif hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru dan biasanya siswa hanya melihat contoh 

narasi. Pada siklus I rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar  75,68. Siswa berani 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami tentang isi sistematika narasi serta tata 

cara menulis narasi. Peningkatan rata-rata aktivitas belajar siswa terjadi pada siklus 

II yaitu menjadi 76,23. Hal ini disebabkan karena siswa mulai menikmati kegiatan 

menulis narasi. Pengelolaan kelas juga memberikan peranan penting. Pada siklus 

II, Kegiatan menulis narasi dilakukan di dalam kelas. Hal ini tentunya menciptakan 

suasana yang tenang dan kondusif. Namun demikian bukan  hanya faktor 

lingkungan saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pada siklus II masih ada 

siswa yang tidak mengalami peningkatan nilai tes. Hal ini dikarenakan kondisi 

badan mereka yang kurang baik. Mereka cenderung pasif dan menempelkan kepala 

di meja. Dengan demikian, penerapan model picture and picture dapat 

meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan aktivitas siswa atau kualitas 

pembelajaran pada pembelajaran menulis narasi.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh maka untuk memperbaiki 

pembelajaran menulis narasi melalui penerapan model picture and picture, 

diperlukan saran-saran antara lain: 
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5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya menerapkan model picture and picture pada 

pembelajaran menulis narasi. Guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran agar 

tercipta kelas yang kondusif. 
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Lampiran 1 

Tabel Daftar Nama Siswa Kelas IIIA SD Negeri Dukuhtengah 02               

Tahun Pelajaran 2012/2013 

Nomor Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 Muhamad Rojak L 
2 Dita Melani P
3 Arif Rahman Hakim L 
4 Asniar Chanda P 
5 Aulia Larasati P 
6 Dina Nafisatul P 
7 Fadila Pranita Sari P 
8 Luhita Dwi Narindri P 
9 Muhamad Afif L 
10 Nayli Fauziyati P 
11 Nawalia Dwi C N. P 
12 Nur Indra L 
13 Putri Salma P 
14 Safinatun Kamilah P 
15 Siskaningsih P 
16 Andien Andriyani P 
17 Azka Dewi Lestari P 
18 Dinda Ayu Ramadiana P 
19 Gamar Kharis P 
20 Ika Susilowati P 
21 Muhamad Farhan L 
22 M. Wahyu Oki L 
23 Nandita P 
24 Ratna Ayu P 
25 Rizki Taufik L 
26 Mirza Ramadan L 
27 Aufa Danu Yudistira L 
28 Alivan Maulana L 
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Lampiran 2 

Data Hasil Belajar Menulis Narasi Siswa Kelas III 

SD Negeri Dukuhtengah 02 Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai 
1 M.  Aenul Yakin L 63 
2 M. Rizki Adimas L 61 
3 Diyah Ayu Kusumawati P 77 
4 Anisa Putri Romadhona P 73 
5 Sabrina Ziyan S. P 77 
6 Azzahra Nur Amalia P 73 
7 Suci Wulandari P 61 
8 Reza Pramudia L 75 
9 Lintang Ayuningtyas P 66 
10 Putri Nur Amalia P 68 
11 Nur Khanifah P 60 
12 Ambar Rinoto P 70 
13 Alifia Hijriyani P 60 
14 Siti Amalia P 66 
15 M. Sahrul Gunawan L 61 
16 Roihatul Nurjannah P 60 
17 Alfin Choir Romadhon L 60 
18 Wafi Nurfadilah P 60 
19 Agi Prama A. L 76 
20 Dede Rizki L 61 
21 Evi Damayanti P 60 
22 Anjas Firmansyah L 60 
23 Cintia Sari P 71 
24 Intan Dwi Permatasari P 60 
25 M. Aditya Herdian L 60 
26 Hendro Prasetyo L 60 
27 Novita Sari P 60 
28 Kevin Ananda A. L 60 
29 Gifari Tirta P 64 
Rata-rata 64,93 
Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 44,83 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN I DAN II SIKLUS I 

 

Sekolah             :  SD Negeri Dukuhtengah 02 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester :  III/ 2 

Waktu   :  Kamis, 25 April 2013 (Pertemuan I) 

      Jumat, 26 April 2013 (Pertemuan II) 

 

A. Standar  Kompetensi :  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana 

dan puisi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menulis Karangan sederhana dengan menggunakan kata yang tepat dengan 

memperhatikan ejaan, huruf kapital dan tanda baca. 

 

C. Indikator 

1. Siswa dapat membuat karangan narasi dari pikiran sendiri. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menulis narasi. 

2. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat menulis narasi. 

Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (Discipline), 

Rasa hormat dan perhatian (respect) 
Tekun (diligence)  dan   

Tanggung jawab (responsibility ) 
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E. Materi Ajar 

Menulis Narasi 

Karangan terdiri dari beberapa paragraf. Paragaraf terdiri atas beberapa kalimat. 

Paragraf  memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat  utama adalah 

kalimat yang mengandung gagasan utama. Sesudah menulis kalimat utama, 

kembangkan paragraf dengan menuliskan kalimat penjelas. 

Gambar dapat dijadikan pedoman untuk menyusun paragraf. Buatlah kalimat 

utama sesuai gambar. Lalu kalimat utama itu dijelaskan dengan kalimat  

penjelas. 

 
Bila gambar tersebut disusun, akan menjadi karangan berikut ini. 

Melakuka Pekerjaan Rumah Sendiri 

Namaku Rini. Umurku sembilan tahun. Ayahku seorang dokter dan ibuku 

seorang guru. Aku punya adik bernama Mita. Ayahku adalah dokter yang baik. 

Ia selalu sibuk bekerja di Rumah Sakit. Oleh karena itu, aku dan Mita selalu 

mengerjakan sebagian pekerjaan rumah untuk membantu ibu. Aku membantu 

ibu mencuci, menyapu, dan mengepel. Jika tidak sibuk, ayah juga membantu.   
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Tetapi selebihnya pekerjaan rumah dikerjakan oleh ibu dengan rapi. Ya, 

walaupun ayahku pulang larut malam, ibu selalu menyempatkan diri membantu 

ayah. Ayah pun selalu menyempatkan diri membantu pekerjaan rumah tangga 

bersama ibu apabila hari libur tiba. 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

Guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran yaitu 

menjelaskan materi pelajaran khususnya materi menulis narasi. Ceramah 

digunakan ketika guru menyampaikan materi pelajaran. 

2. Tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong, membimbing, dan mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi menulis narasi. Tanya jawab dilakukan setelah guru 

menyampaikan materi pelajaran. 

3. Model picture and picture 

Model picure and picture digunakan dalam proses pembelajaran. Model 
picture and picture dapat menjadikan siswa aktif dalam proses 
pembelajaran. Langkah-langkah model picture and picture dalam kelas 
sebagai berikut: 
a. Guru menyebutkan kompetensi yang ingin dicapai. 
b. Menyajikan materi sebagai pengantar. 
c. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi. 
d. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang 

atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 
e. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 
f. Dari alasan atau urutan gambar tersebut guru menanamkan konsep atau 

materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 
4. Penugasan 

Guru memberikan penugasan berupa tes evaluasi diakhir pembelajaran 

siklus I. Penugasan dilakukan ketika pembelajaran sudah selesai dan materi 

sudah diberikan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran : 

  Pertemuan ke 1 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Pengkondisian Kelas 

1) Berdoa 

2) Presensi siswa 

b. Apresepsi/motivasi :  Bernyanyi bersama lagu “Mari Belajar”. 
Mari belajar mari belajar marilah belajar 
Ambil bukumu ambil bukumu dan mulai belajar 
Ambil bukumu ambil bukumu dan mulai belajar 
Mari belajar Bahasa Indonesia 
Mari belajar menulis 
Menulis narasi 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, 

a. Guru menjelaskan materi tentang menulis narasi. 

b. Guru menyediakan gambar-gambar kemudian siswa diminta untuk 

mengamati gambar-gambar tersebut. 

c. Guru memberi contoh cara menulis narasi berdasarkan gambar. 

d. Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

a. Guru memasang gambar-gambar tentang banjir. 

b. Guru bertanya jawab tentang materi yang disampaikan. 

c. Guru membagi siswa ke dalam 7 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 

d. Siswa dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan menulis narasi 

berdasarkan gambar. Setiap kelompok bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. 

e. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 
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f. Setiap kelompok menulis narasi berdasarkan gambar. 

g. Siswa bergantian menuliskan jawabannya di papan tulis. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab, memberikan penguatan, dan 

penyimpulan. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memotivasi belajar siswa. 

c. Guru menutup pelajaran. 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal 

a. Berdoa. 

b. Persensi siswa 

c. Apresepsi/motivasi :  Bernyanyi bersama lagu “Mari Belajar”. 

Mari belajar mari belajar marilah belajar 

Ambil bukumu ambil bukumu dan mulai belajar 

Ambil bukumu ambil bukumu dan mulai belajar 

Mari belajar Bahasa Indonesia 

Mari belajar menulis 

Menulis narasi 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

a. Guru menjelaskan tentang sistematika narasi. 

b. Guru menanyakan kepada siswa mengenai hal-hal yang belum jelas. 



   97 
 

 

c. Guru menugaskan semua siswa untuk menulis narasi menggunakan pilihan 

kata yang tepat dengan kapital dan tanda baca. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

a. Siswa menulis narasi dengan bimbingan guru. 

b. Pada saat siswa menulis narasi guru mengisi lembar observasi yang sudah 

disiapkan. 

c. Siswa memperbaikai tulisan berdasarkan masukan dari guru. 

d. Guru menugaskan salah satu siswa untuk menuliskan jawabannya di 

depan kelas. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru bersama siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum jelas. 

b. Memberikan penguatan dan memerikan saran dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 
b. b. Guru memotivasi belajar siswa. 
c. c. Guru menutup pelajaran. 

4. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

1) Gambar-gambar melakukan pekerjaan rumah, siswa berangkat sekolah dan 

membuang sampah sembarangan. 

2) Ismoyo dan Romiyatun. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD/MI. Jakarta: 

Depdiknas. 

3) Kaswan Darmadi dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas III. Jakarta: Depdiknas. 

4) Mahmud Fasya. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar Kelas III. 

Jakarta: Depdiknas. 

5. Penilaian 

Penilaian dilakukan saat pembelajaran sudah dilaksanakan. 



   98 
 

 

1) Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2) Jenis Penilaian       : Tes tertulis 

3) Bentuk tes              : Uraian 

4) Alat Penilaian        : Terlampir 

a. Pedoman penilaian 

b. Lembar Pengamatan 

c. Tes Formatif 

d. Analisis Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  1 2 3 4 

1 Muhamad Rojak       
2 Dita Melani       
3 Arif Rahman Hakim       
4 Asniar Chanda       
5 Aulia Larasati       
6 Dina Nafisatul       
7 Fadila Pranita       
8 Luhita Dwi Narindri       
9 Muhamad Afif       
10 Nayli Fauziyati       
11 Nawalia Dwi C. N.       
12 Nur Indra       
13 Putri Salma       
14 Safinatun Kamilah       
15 Siskaningsih       
16 Andien Andriyani       
17 Azka Dewi Lestari       
18 Dinda Ayu       
19 Gamar Kharis       
20 Ika Susilowati       
21 Muhamad Farhan       
22 M. Wahyu Oki       
23 Nandita Nurazkia       
24 Ratna Ayu       
25 Rizki Taufik       
26 M. Mirza Ramadan       
27 Aufa Danu Y.       
28. Alivan Maulana       
 ∑       

 

Keterangan  

5. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 

6. Keberanian siswa dalam bertanya. 

7. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

8. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 
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DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 
 

A. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 
Keantusiasan merupakan kegairahan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa dalam proses pembelajaran penuh dengan 
semangat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
1. Siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan pembelajaran. 
2. Siswa antusias kurang dari setengah kegiatan pembelajaran. 
3. Siswa antusias pada sebagian besar dari kegiatan pembelajaran. 
4. Siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran. 

 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan 
pembelajaran

2 Jika siswa antusias kurang dari setengah kegiatan 
pembelajaran 

3 Jika siswa antusias pada sebagian sebagian besar 
kegiatan pembelajaran 

4 Jika siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran 
 

 

B. Keberanian siswa dalam bertanya. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa hanya satu kali bertanya dengan masih menunjukkan rasa takut. 
2. Siswa hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
3. Siswa dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
4. Siswa minimal tiga kali bertanya dengan tidak ada rasa takut dalam 

menulis narasi. 
 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika siswa hanya satu kali bertanya dengan masih 
menunjukkan rasa takut 

2 Jika siswa hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa 
takut 

3 Jika siswa dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut 
 

4 Jika siswa minamal tiga kali bertanya dengan tidak ada 
rasa takut dalam menuris narasi 
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C. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat yang sistematis. 

b. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat jelas. 

c. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat efektif dan efisien. 

d. Siswa memaparkan hasil kerja secara menyeluruh. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Jika siswa memaparkan hasil 
kerja dengan kalimat yang 
sistematis 

2 

Jika siswa memaparkan hasil 
kerja dengan kalimat jelas 

 

3 
Jika siswa memaparkan hasil 
kerja dengan kalimat efektif dan 
efisien 

4 
Jika siswa memaparkan hasil 
kerja secara menyeluruh 

 

D. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memberi pendapat dalam menyelesaikan tugas kelompok. 
b. Siswa dapat bekerjasama selama masa penugasan kelompok. 
c. Siswa dapat bekerjasama dengan semua anggota kelompok. 
d. Siswa dapat menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Jika siswa memberi pendapat 
dalam menyelesaikan tugas 
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kelompok 

2 
Jika siswa dapat bekerjasama 
selama masa penugasan kelompok 

3 

Jika siswa dapat bekerjasama 
dengan semua anggota kelompok 

 

4 

Jika siswa dapat menghargai 
pendapat orang lain 

 

 

Lembar Pengamatan Hasil Belajar Siswa Materi Menulis Narasi 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  A B C D E 

1 Muhamad Rojak        
2 Dita Melani        

3 Arif Rahman Hakim        

4 Asniar Chanda        

5 Aulia Larasati        

6 Dina Nafisatul        

7 Fadila Pranita        

8 Luhita Dwi Narindri        

9 Muhamad Afif        

10 Nayli Fauziyati        

11 Nawalia Dwi C. N.        

12 Nur Indra        

13 Putri Salma        

14 Safinatun Kamilah        

15 Siskaningsih        

16 Andien Andriyani        

17 Azka Dewi Lestari        
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18 Dinda Ayu 
Ramadiana 

       

19 Gamar Kharis        

20 Ika Susilowati        

21 Muhamad Farhan        

22 M. Wahyu Oki        

23 Nandita Nurazkia        

24 Ratna Ayu        

25 Rizki Taufik        

26 M. Mirza Ramadan        

27 Aufa Danu Y.        

28. Alivan Maulana        

 

Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan D: Ejaan 

B : Organisasi isi    E: Tanda baca 

       C : Bahasa 

 

Deskriptor Pengamatan Hasil Belajar Siswa Materi Menulis Narasi 

A. Isi gagasan yang dikemukakan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Isi gagasan tidak sesuai dengan gambar. 
2. Isi gagasan sedikit sesuai dengan gambar. 
3. Isi gagasan sebagian sesuai dengan gambar. 
4. Isi gagasan sepenuhnya sesuai dengan gambar. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika isi gagasan tidak sesuai dengan gambar 
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2 Jika isi gagasan sedikit sesuai dengan gambar 
3 Jika isi gagasan sebagian sesuai dengan gambar 
4 Jika gagasan sepenuhnya sesuai dengan gambar 

 

B. Organisasi Isi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Isi gagasan tidak sistematis. 

2. Isi gagasan sedikit sistematis. 

3. Isi gagasan mendekati sistematis. 

4. Isi gagasan amat sistematis. 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika isi gagasan tidak sistematis 
2 Jika isi gagasan sedikit sistematis 
3 Jika isi gagasan mendekati sistematis 
4 Jika isi gagasan amat sistematis 

 

C. Bahasa 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

2. Bahasa yang digunakan cukup baik. 

3. Bahasa yang digunakan baik. 

4. Bahasa yang digunakan baik dan benar. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika tidak menggunakan bahasa yang baik dan 
benar 

2 Jika bahasa yang digunakan cukup baik 
3 Jika bahasa yang digunakan baik 
4 Jika bahasa yang digunakan baik dan benar 

 

D. Pilihan kata 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
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1. Perbendaharaan kata amat terbatas. 

2. Perbendaharaan kata terbatas. 

3. Perbendaharaan kata cukup. 

4. Perbendaharaan kata luas. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika perbendaharaan kata amat terbatas 
2 Jika perbendaharaan kata terbatas 
3 Jika perbendaharaan kata cukup 
4 Jika perbendaharaan kata luas 

 

E. Ejaan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Tidak menguasai kaidah ejaan dan penulisan. 

2. Banyak kesalahan penerapan kaidah ejaan dan penulisan. 

3. Kadang terdapat kesalahan penerapan kaidah ejaan dan penulisan. 

4. Sepenuhnya sesuai dengan kaidah ejaan dan penulisan. 

 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika tidak menguasai kaidah ejaan dan penulisan 
 

2 Jika banyak kesalahan penerapan kaidah ejaan dan 
penulisan 

3 Jika kadang terdapat kesalahan penerapa kaidah 
ejaan dan penulisan 

4 Jika sepenuhnya sesuai dengan kaidah ejaan dan 
penulisan 
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Lembar Kerja Siswa 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IIIA/2 

Waktu   : 20 menit 

Gambar-gambar berikut belum urut. Urutkan sehingga susunannya menjadi baik. 

Buatlah karangan sederhana berdasarkan gambar-gambar berikut: 
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Tes Formatif 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IIIA/2 

Waktu   : 20 menit 

Buatlah narasi berdasarkan gambar-gambar berikut : 
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KISI-KISI SOAL 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Dukuhtengah 02 

Kelas/Semester       : III / 2 

Mata Pelajaran        : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok          : Menulis Narasi 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam 

narasi dan puisi. 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Menulis narasi 
menggunakan 
pilihan kata dan 
kalimat yang 
tepat dengan 
memperhatikan 
penggunaan 
ejaan, huruf 
kapital dan 
tanda baca. 

Siswa dapat menulis narasi 
berdasarkan gambar-
gambar. 

Uraian C2, C3 1 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERTEMUAN I DAN II SIKLUS II 

 

Sekolah   :  SD Negeri Dukuhtengah 02 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester :  III/ 2 

Waktu   :  Jumat, 10 Mei 2013 (Pertemuan I) 

      Sabtu, 11 Mei 2013 (Pertemuan II) 

 

F. Standar  Kompetensi :  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana 

dan puisi. 

 

G. Kompetensi Dasar 

8.1 Menulis Karangan sederhana dengan menggunakan kata yang tepat dengan 

memperhatikan ejaan, huruf kapital dan tanda baca. 

 

H. Indikator 

2. Siswa dapat membuat karangan narasi dari pikiran sendiri. 

 

I. Tujuan Pembelajaran  

3. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menulis narasi. 

4. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat menulis narasi. 
Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (Discipline), 

Rasa hormat dan perhatian (respect) 

Tekun (diligence)  dan   

Tanggung jawab (responsibility) 



   110 
 

 

J. Materi Ajar 

Menulis Narasi 

Narasi adalah suatu karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Paragaraf 

adalah gabungan dari beberapa kalimat. Paragraf  memiliki kalimat utama dan 

kalimat penjelas. Kalimat  utama adalah kalimat yang mengandung gagasan 

utama. Sesudah menulis kalimat utama, kembangkan paragraf dengan 

menuliskan kalimat penjelas. 

Gambar dapat dijadikan pedoman untuk menyusun paragraf. Buatlah kalimat 

utama sesuai gambar. Lalu kalimat utama itu dijelaskan dengan kalimat  

penjelas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bila gambar tersebut disusun, akan menjadi karangan narasi berikut ini. 

Perjalanan Dina ketika pergi ke desa 

Sesampai    di    terminal,    ayah    membeli    tiket.    Ibu    menjaga    

Dina    agar    tidak    hilang.    Dina    melihat-lihat    Terminal.    Setelah    

membeli     karcis,     ayah     menyerahkan      karcis      itu      kepada     

Kernet.     Dina,    ayah,    dan    ibu    kemudian    masuk   ke   dalam     kereta. 
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Dina, ayah, dan ibu naik bis. Mereka memilih bis jurusan Desa Sukajadi. Dina 

duduk di samping sopir. Di perjalanan Dina melihat pemandangan yang indah. 

Sesampai di Terminal Sukajadi mereka keluar dari bus. Ayah, Dina, dan ibu 

keluar dari bis. 

Mereka menuju rumah nenek dengan naik becak. Becak berjalan 

dengan perlahan. Di kanan dan kiri jalan ada sawah terhampar luas. Udara di 

desa masih segar. Dina senang dengan keadaan di Desa. Perjalanan Dina sangat 

menyenangkan. 

 

F. Metode Pembelajaran 

5. Ceramah 

Guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran yaitu 

menjelaskan materi pelajaran khususnya materi menulis narasi. Ceramah 

digunakan ketika guru menyampaikan materi pelajaran. 

6. Tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong, membimbing, dan mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi menulis narasi. Tanya jawab dilakukan setelah guru 

menyampaikan materi pelajaran. 

7. Model picture and picture 

Model picure and picture digunakan dalam proses pembelajaran. Model 

picture and picture dapat menjadikan siswa aktif dalam proses 

pembelajaran. Langkah-langkah model picture and picture dalam kelas 

sebagai berikut: 

g. Guru menyebutkan kompetensi yang ingin dicapai. 
h. Menyajikan materi sebagai pengantar. 
i. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi. 
j. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang 

atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 
k. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 
l. Dari alasan atau urutan gambar tersebut guru menanamkan konsep atau 

materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 
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8. Penugasan 

Guru memberikan penugasan berupa tes evaluasi diakhir pembelajaran 

siklus I. Penugasan dilakukan ketika pembelajaran sudah selesai dan materi 

sudah diberikan. 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran : 

  Pertemuan ke 1 

6. Kegiatan awal (5 menit) 

c. Pengkondisian Kelas 

3) Berdoa 

4) Presensi siswa 

d. Apresepsi/motivasi :  Bernyanyi bersama lagu “Mari Belajar”. 

Mari belajar mari belajar marilah belajar 

Ambil bukumu ambil bukumu dan mulai belajar 

Ambil bukumu ambil bukumu dan mulai belajar 

Mari belajar Bahasa Indonesia 

Mari belajar menulis 

Menulis narasi 

Guru bertanya jawab dengan siswa melalui beberapa gambar tentang 

aktivitas pada sore hari sampai malam hari. 

7. Kegiatan Inti (50 menit)  

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, 

a. Guru menjelaskan materi tentang menulis narasi sambil bercerita 

mengenai hasil pembelajaran pada pertemuan yang lalu. 

b. Guru menyediakan gambar-gambar kemudian siswa diminta untuk 

mengamati gambar-gambar tersebut. 
c. Guru memberi contoh cara menulis narasi berdasarkan gambar. 
d. Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru. 
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Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

h. Guru memasang gambar-gambar tentang rumah yang kotor. 

i. Guru bertanya jawab tentang materi yang disampaikan. 

j. Guru membagi siswa ke dalam 7 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 

k. Siswa dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan menulis narasi 

berdasarkan gambar. Setiap kelompok bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. 

l. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

m. Setiap kelompok menulis narasi berdasarkan gambar. 

n. Siswa bergantian menuliskan jawabannya di papan tulis. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab, memberikan penguatan, dan 

penyimpulan. 

8. Kegiatan Penutup (15 menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

d. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

e. Guru memotivasi belajar siswa. 

f. Guru menutup pelajaran. 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal 

a. Berdoa. 

a. b. Persensi siswa 

b. c. Apresepsi/motivasi :  Bernyanyi bersama lagu “Mari Belajar”. 

Mari belajar mari belajar marilah belajar 
Ambil bukumu ambil bukumu dan mulai belajar 
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Ambil bukumu ambil bukumu dan mulai belajar 

Mari belajar Bahasa Indonesia 

Mari belajar menulis 

Menulis narasi 

Guru bertanya jawab dengan siswa melalui beberapa gambar tentang anak 

yang jajan sembarangan. 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

a. a. Guru menjelaskan tentang sistematika narasi. 

b. b. Guru menanyakan kepada siswa mengenai hal-hal yang belum jelas. 

c. Guru menugaskan semua siswa untuk menulis narasi menggunakan pilihan 

kata yang tepat dengan kapital dan tanda baca. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, 

e. Siswa menulis narasi dengan bimbingan guru. 

f. Pada saat siswa menulis narasi guru mengisi lembar observasi yang sudah 

disiapkan. 

g. Siswa memperbaikai tulisan berdasarkan masukan dari guru. 

h. Guru menugaskan salah satu siswa untuk menuliskan jawabannya            

di depan kelas. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

c. Guru bersama siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum jelas. 

d. Memberikan penguatan dan memerikan saran dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 
b. b. Guru memotivasi belajar siswa. 
c. c. Guru menutup pelajaran. 
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9. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

1) Gambar-gambar aktivitas pada sore hari sampai malam hari, perjalanan ke 

desa, rumah yang kotor, anak yang jajan sembarangan, anak yang sakit 

karena hujan-hujanan. 

2) Ismoyo dan Romiyatun. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD/MI. Jakarta: 

Depdiknas. 

3) Kaswan Darmadi dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas III. Jakarta: Depdiknas. 

4) Mahmud Fasya. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar Kelas III. 

Jakarta: Depdiknas. 

10. Penilaian 

Penilaian dilakukan saat pembelajaran sudah dilaksanakan. 

1) Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2) Jenis Penilaian       : Tes tertulis 

5) Bentuk tes             : Uraian 

6) Alat Penilaian        : Terlampir 

a. Pedoman penilaian 

b. Lembar Pengamatan 

c. Tes Formatif 

d. Analisis Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  1 2 3 4 

1 Muhamad Rojak       
2 Dita Melani       
3 Arif Rahman Hakim       
4 Asniar Chanda       
5 Aulia Larasati       
6 Dina Nafisatul       
7 Fadila Pranita       
8 Luhita Dwi Narindri       
9 Muhamad Afif       
10 Nayli Fauziyati       
11 Nawalia Dwi C. N.       
12 Nur Indra       
13 Putri Salma       
14 Safinatun Kamilah       
15 Siskaningsih       
16 Andien Andriyani       
17 Azka Dewi Lestari       
18 Dinda Ayu       
19 Gamar Kharis       
20 Ika Susilowati       
21 Muhamad Farhan       
22 M. Wahyu Oki       
23 Nandita Nurazkia       
24 Ratna Ayu       
25 Rizki Taufik       
26 M. Mirza Ramadan       
27 Aufa Danu Y.       
28. Alivan Maulana       
 ∑       

 

Keterangan  

1. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 

2. Keberanian siswa dalam bertanya. 

3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

4. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 
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Deskriptor Penilaian Aktivitas Siswa 
 

A. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 
Keantusiasan merupakan kegairahan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa dalam proses pembelajaran penuh dengan 
semangat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
1. Siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan pembelajaran. 
2. Siswa antusias kurang dari setengah kegiatan pembelajaran. 
3. Siswa antusias pada sebagian besar dari kegiatan pembelajaran. 
4. Siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran. 

 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan 
pembelajaran

2 Jika siswa antusias kurang dari setengah kegiatan 
pembelajaran 

3 Jika siswa antusias pada sebagian sebagian besar 
kegiatan pembelajaran 

4 Jika siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran 
 

 

B. Keberanian siswa dalam bertanya. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa hanya satu kali bertanya dengan masih menunjukkan rasa takut. 
2. Siswa hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
3. Siswa dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
4. Siswa minimal tiga kali bertanya dengan tidak ada rasa takut dalam 

menulis narasi. 
 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika siswa hanya satu kali bertanya dengan masih 
menunjukkan rasa takut 

2 Jika siswa hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa 
takut 

3 Jika siswa dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut 
 

4 Jika siswa minamal tiga kali bertanya dengan tidak ada 
rasa takut dalam menuris narasi 
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C. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat yang sistematis. 

2. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat jelas. 

3. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat efektif dan efisien. 

4. Siswa memaparkan hasil kerja secara menyeluruh. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Jika siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat yang sistematis 

2 Jika siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat jelas 

3 Jika siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat efektif dan efisien

4 Jika siswa memaparkan hasil kerja secara menyeluruh 

 

 

D. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa memberi pendapat dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

2. Siswa dapat bekerjasama selama masa penugasan kelompok. 

3. Siswa dapat bekerjasama dengan semua anggota kelompok. 

4. Siswa dapat menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. 

 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Jika siswa memberi pendapat 
dalam menyelesaikan tugas 
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kelompok 

2 
Jika siswa dapat bekerjasama 
selama masa penugasan 
kelompok 

3 
Jika siswa dapat bekerjasama 
dengan semua anggota kelompok 

 

4 
Jika siswa dapat menghargai 
pendapat orang lain 

 

 

Lembar Pengamatan Hasil Belajar Siswa Materi Menulis Narasi 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  A B C D E 

1 Muhamad Rojak        
2 Dita Melani        

3 Arif Rahman Hakim        

4 Asniar Chanda        

5 Aulia Larasati        

6 Dina Nafisatul        

7 Fadila Pranita        

8 Luhita Dwi Narindri        

9 Muhamad Afif        

10 Nayli Fauziyati        

11 Nawalia Dwi C. N.        

12 Nur Indra        

13 Putri Salma        

14 Safinatun Kamilah        

15 Siskaningsih        

16 Andien Andriyani        

17 Azka Dewi Lestari        
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18 Dinda Ayu        

19 Gamar Kharis        

20 Ika Susilowati        

21 Muhamad Farhan        

22 M. Wahyu Oki        

23 Nandita Nurazkia        

24 Ratna Ayu        

25 Rizki Taufik        

26 M. Mirza Ramadan        

27 Aufa Danu Y.        

28. Alivan Maulana        

 

Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan D: Ejaan 

B : Organisasi isi    E: Tanda baca 

C: Bahasa 

 

Deskriptor Pengamatan Hasil Belajar Siswa Materi Menulis Narasi 

A. Isi gagasan yang dikemukakan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Isi gagasan tidak sesuai dengan gambar. 
2. Isi gagasan sedikit sesuai dengan gambar. 
3. Isi gagasan sebagian sesuai dengan gambar. 
4. Isi gagasan sepenuhnya sesuai dengan gambar. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika isi gagasan tidak sesuai dengan gambar 
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2 Jika isi gagasan sedikit sesuai dengan gambar 
3 Jika isi gagasan sebagian sesuai dengan gambar 
4 Jika gagasan sepenuhnya sesuai dengan gambar 

 

B. Organisasi Isi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

5. Isi gagasan tidak sistematis. 

6. Isi gagasan sedikit sistematis. 

7. Isi gagasan mendekati sistematis. 

8. Isi gagasan amat sistematis. 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika isi gagasan tidak sistematis 
2 Jika isi gagasan sedikit sistematis 
3 Jika isi gagasan mendekati sistematis 
4 Jika isi gagasan amat sistematis 

 

C. Bahasa 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

5. Tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

6. Bahasa yang digunakan cukup baik. 

7. Bahasa yang digunakan baik. 

8. Bahasa yang digunakan baik dan benar. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika tidak menggunakan bahasa yang baik dan 
benar 

2 Jika bahasa yang digunakan cukup baik 
3 Jika bahasa yang digunakan baik 
4 Jika bahasa yang digunakan baik dan benar 

 

D. Pilihan kata 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
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5. Perbendaharaan kata amat terbatas. 

6. Perbendaharaan kata terbatas. 

7. Perbendaharaan kata cukup. 

8. Perbendaharaan kata luas. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika perbendaharaan kata amat terbatas 
2 Jika perbendaharaan kata terbatas 
3 Jika perbendaharaan kata cukup 
4 Jika perbendaharaan kata luas 

 

E. Ejaan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

5. Tidak menguasai kaidah ejaan dan penulisan. 

6. Banyak kesalahan penerapan kaidah ejaan dan penulisan. 

7. Kadang terdapat kesalahan penerapan kaidah ejaan dan penulisan. 

8. Sepenuhnya sesuai dengan kaidah ejaan dan penulisan. 

 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika tidak menguasai kaidah ejaan dan penulisan 
 

2 Jika banyak kesalahan penerapan kaidah ejaan dan 
penulisan 

3 Jika kadang terdapat kesalahan penerapa kaidah 
ejaan dan penulisan 

4 Jika sepenuhnya sesuai dengan kaidah ejaan dan 
penulisan 
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Lembar Kerja Siswa 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IIIA/2 

Waktu   : 20 menit 

Gambar-gambar berikut belum urut. Urutkan sehingga susunannya menjadi baik. 

Buatlah karangan sederhana berdasarkan gambar-gambar berikut: 
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Tes Formatif 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IIIA/2 

Waktu   : 40 menit 

Buatlah narasi berdasarkan gambar-gambar berikut : 
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KISI-KISI SOAL 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Dukuhtengah 02 

Kelas/Semester       : III / 2 

Mata Pelajaran        : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok          : Menulis Narasi 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam 

narasi dan puisi. 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Menulis narasi 
menggunakan 
pilihan kata dan 
kalimat yang 
tepat dengan 
memperhatikan 
penggunaan 
ejaan, huruf 
kapital dan 
tanda baca. 

Siswa dapat menulis narasi 
berdasarkan gambar-
gambar. 

Uraian C2, C3 1 
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Lampiran 5 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  1 2 3 4 

1 Muhamad Rojak       
2 Dita Melani       
3 Arif Rahman Hakim       
4 Asniar Chanda       
5 Aulia Larasati       
6 Dina Nafisatul       
7 Fadila Pranita       
8 Luhita Dwi Narindri       
9 Muhamad Afif       
10 Nayli Fauziyati       
11 Nawalia Dwi C. N.       
12 Nur Indra       
13 Putri Salma       
14 Safinatun Kamilah       
15 Siskaningsih       
16 Andien Andriyani       
17 Azka Dewi Lestari       
18 Dinda Ayu       
19 Gamar Kharis       
20 Ika Susilowati       
21 Muhamad Farhan       
22 M. Wahyu Oki       
23 Nandita Nurazkia       
24 Ratna Ayu       
25 Rizki Taufik       
26 M. Mirza Ramadan       
27 Aufa Danu Y.       
28. Alivan Maulana       
 ∑       

 

Keterangan  

1. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 
2. Keberanian siswa dalam bertanya. 
3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 
4. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 
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Deskriptor Penilaian Aktivitas Siswa 
 

A. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 
Keantusiasan merupakan kegairahan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa dalam proses pembelajaran penuh dengan 
semangat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
1. Siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan pembelajaran. 
2. Siswa antusias kurang dari setengah kegiatan pembelajaran. 
3. Siswa antusias pada sebagian besar dari kegiatan pembelajaran. 
4. Siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran. 

 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan 
pembelajaran

2 Jika siswa antusias kurang dari setengah kegiatan 
pembelajaran 

3 Jika siswa antusias pada sebagian sebagian besar 
kegiatan pembelajaran 

4 Jika siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran 
 

B. Keberanian siswa dalam bertanya. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa hanya satu kali bertanya dengan masih menunjukkan rasa takut. 
2. Siswa hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
3. Siswa dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut. 
4. Siswa minimal tiga kali bertanya dengan tidak ada rasa takut dalam 

menulis narasi. 
 

 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika siswa hanya satu kali bertanya dengan masih 
menunjukkan rasa takut 

2 Jika siswa hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa 
takut 

3 Jika siswa dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut 
 

4 Jika siswa minamal tiga kali bertanya dengan tidak ada 
rasa takut dalam menuris narasi
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C. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat yang sistematis. 

2. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat jelas. 

3. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat efektif dan efisien. 

4. Siswa memaparkan hasil kerja secara menyeluruh. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Jika siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat yang sistematis 

2 Jika siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat jelas 

3 Jika siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat efektif dan efisien 

4 Jika siswa memaparkan hasil kerja secara menyeluruh 

 

D. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa memberi pendapat dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

2. Siswa dapat bekerjasama selama masa penugasan kelompok. 

3. Siswa dapat bekerjasama dengan semua anggota kelompok. 

4. Siswa dapat menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. 

 

 

Skor 
Penilaian Keterangan 

1 Jika siswa memberi pendapat dalam menyelesaikan tugas 
kelompok 
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2 Jika siswa dapat bekerjasama selama masa penugasan 
kelompok 

3 Jika siswa dapat bekerjasama dengan semua anggota 
kelompok 

4 Jika siswa dapat menghargai pendapat orang lain 
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Lampiran 6 

Lembar Pengamatan Hasil Belajar Siswa Materi Menulis Narasi 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  A B C D E 

1 Muhamad Rojak        
2 Dita Melani        

3 Arif Rahman Hakim        

4 Asniar Chanda        

5 Aulia Larasati        

6 Dina Nafisatul        

7 Fadila Pranita        

8 Luhita Dwi Narindri        

9 Muhamad Afif        

10 Nayli Fauziyati        

11 Nawalia Dwi C. N.        

12 Nur Indra        

13 Putri Salma        

14 Safinatun Kamilah        

15 Siskaningsih        

16 Andien Andriyani        

17 Azka Dewi Lestari        

18 Dinda Ayu        

19 Gamar Kharis        

20 Ika Susilowati        

21 Muhamad Farhan        

22 M. Wahyu Oki        

23 Nandita Nurazkia        

24 Ratna Ayu        

25 Rizki Taufik        

26 M. Mirza Ramadan        
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27 Aufa Danu Y.        

28. Alivan Maulana        

 

Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan D: Ejaan 

B : Organisasi isi    E: Tanda baca 

C: Bahasa 

 

Deskriptor Pengamatan Hasil Belajar Siswa Materi Menulis Narasi 

A. Isi gagasan yang dikemukakan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Isi gagasan tidak sesuai dengan gambar. 

2. Isi gagasan sedikit sesuai dengan gambar. 

3. Isi gagasan sebagian sesuai dengan gambar. 

4. Isi gagasan sepenuhnya sesuai dengan gambar. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika isi gagasan tidak sesuai dengan gambar 
2 Jika isi gagasan sedikit sesuai dengan gambar 
3 Jika isi gagasan sebagian sesuai dengan gambar 
4 Jika gagasan sepenuhnya sesuai dengan gambar 

 

B. Organisasi Isi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
1. Isi gagasan tidak sistematis. 
2. Isi gagasan sedikit sistematis. 
3. Isi gagasan mendekati sistematis. 
4. Isi gagasan amat sistematis. 
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Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika isi gagasan tidak sistematis 
2 Jika isi gagasan sedikit sistematis 
3 Jika isi gagasan mendekati sistematis 
4 Jika isi gagasan amat sistematis 

 

C. Bahasa 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

2. Bahasa yang digunakan cukup baik. 

3. Bahasa yang digunakan baik. 

4. Bahasa yang digunakan baik dan benar. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika tidak menggunakan bahasa yang baik dan 
benar 

2 Jika bahasa yang digunakan cukup baik 
3 Jika bahasa yang digunakan baik 
4 Jika bahasa yang digunakan baik dan benar 

 

D. Pilihan kata 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Perbendaharaan kata amat terbatas. 

2. Perbendaharaan kata terbatas. 
3. Perbendaharaan kata cukup. 
4. Perbendaharaan kata luas. 

 

Skor penilaian Keterangan 
 

1 Jika perbendaharaan kata amat terbatas 
2 Jika perbendaharaan kata terbatas 
3 Jika perbendaharaan kata cukup 
4 Jika perbendaharaan kata luas 
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E. Ejaan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

1. Tidak menguasai kaidah ejaan dan penulisan. 

2. Banyak kesalahan penerapan kaidah ejaan dan penulisan. 

3. Kadang terdapat kesalahan penerapan kaidah ejaan dan penulisan. 

4. Sepenuhnya sesuai dengan kaidah ejaan dan penulisan. 

 

Skor 
penilaian 

Keterangan 
 

1 Jika tidak menguasai kaidah ejaan dan 
penulisan

2 Jika banyak kesalahan penerapan kaidah ejaan dan 
penulisan 

3 Jika kadang terdapat kesalahan penerapa kaidah 
ejaan dan penulisan 

4 Jika sepenuhnya sesuai dengan kaidah ejaan dan 
penulisan 
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Lampiran 7 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

7. Merumuskan tujuan pembelajaran                          1         2 3          4 

1.1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.2. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

          Rata-rata butir 1 = A  

   

8. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

Materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar 

                      Rata-rata butir 2 = B 

  



   136 
 

 

9. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

model picture and picture 

3.2 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.3 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.4 Menyiapkan pertanyaan 

                                                                                     Rata-rata butir 3 = C   

 

10. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 

siswa agar dapat berpartisipasi dalam 

kegiatanpembelajaran 

       Rata-rata butir 4 = D 

11. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran       

       6.1 Kebersihan dan kerapihan 

       6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                               

Rata-rata butir 6 = F   

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 
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3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 1 =   x 100 

 

  =   100                                                                                       

  

 

Pengamat 

 

Zaenal Asikin 
NIP 19570520 197802 1 
004 
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Lampiran 8 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan secara jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari 

yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 

3 
4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 
lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, atau 
lengkap dan logis. 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

 

 Indikator :1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill) 
 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran.  

 



   139 
 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 
operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional 
tetapi tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 
siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan 
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan 

    siswa belajar (misalnya: gambar, model benda asli dan peta). 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan satu macam media yang 
sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini : 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 
b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 
c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 
d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 
      dengan model picture and picture. 
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Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajaran 
yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut: 
a. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

sistematis dan sesuai dengan model picture and picture. 

b. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari 

pembukaan, inti, dan penutup yang sesuai dengan  model 

picture and picture. 

c. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan model picture 

and picture. 

d. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yangsesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan model picture 

and picture. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai 

berikut.  
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 
pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak 
proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
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4 waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentangcara memotivasi 

siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

 Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi 

siswa pada tahap pembukaan, selama proses belajar dan pada 

penutupan pembelajaran.  
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman  
Terdapat pertanyaan penerapan. 
Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan alat 

pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan 

guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, 

menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran.   
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 Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan atau 

klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Jika satu deskriptor tampak 
Jika dua deskriptor tampak 
Jika tiga deskriptor tampak 
Jika empat deskriptor tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 
dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya 
sesuai dengan tujuan. 
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 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 
TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 
TPK dan memenuhi syarat-syarat penyusunan 
alat evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang 
efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 
TPK dan memenuhi syarat-syarat penyusunan 
alat evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang 
efektif disertai pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari 

penampilan fisik rencana pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

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

d. Ilustrasi tepat 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 
tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 9 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

(Pelaksanaan Pembelajaran) 

 

1. NAMA GURU  : Arif Rakhman Hakim 

2. SEKOLAH   : SDN Dukuhtengah 02 

3. MATA PELAJARAN  : Bahasa Indonesia 

4. KELAS   : IIIA 

5. TANGGAL   :  

6. WAKTU   :  

7. PENGAMAT   : Zaenal Asikin 

 

PETUNJUK 

1.  Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.              1  2  3         4 

1.1. Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = G 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model picture and picture 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual. 

2.6. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara kelompok 

2.7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara klasikal 

kelompok, atau klasikal 

2.8. Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

      

 Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  
isyarat dan gerakan badan 
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3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

        Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1. Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2. Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kebahasaan  

yang tepat 

Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama  
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proses pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan Bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

     Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang                  3  =  Baik 

  2  =  Cukup                   4  =  Sangat Baik 

Nilai APKG 2  =   x 100 

   

  =  x 100 

 

 
 
Pengamat 
         

 
Zaenal Asikin 
NIP 19570520 197802 1 004 
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Lampiran 10 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II) 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.  

  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a.      Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 
b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 
c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 
d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 
4 

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

 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 
 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas 
harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang proses 
pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru memeriksa 

dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 



   152 
 

 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa 

untuk mulai belajar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 
 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 
 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 
siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 
b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 
c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 
kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 
lingkungan). 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 
lingkungan. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 
pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
 
3 
 
4 

Guru tidak menggunakan media  
Guru menggunakan satu media namun tidak 
sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta 
didik. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak. 
Guru menggunakan lebih dari satu media 
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 
anak  

 

 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 
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sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a.  Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

 d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b 
dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; 
atau b, c, dan d tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan 

tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 
waktu dan fasilitas pembelajaran. 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 
kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau 
individual) yang sedang dikelola. 

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

secara optimal. 
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f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua atau tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu 

pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua atau tiga deskriptor tampak 
Empat atau lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

   Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha 
guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 
dipahami siswa. 

 

 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat 
siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 
pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

 Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk 
gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 
berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 
termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Pembicaraan lancar. 

 b. Pembicaraan dapat dimengerti. 
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 c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

 d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang 

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.  

  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. Kegiatan 

ini dapat terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 
ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 
b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan/negatif *) 
c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 
d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara 

guru dengan siswa. *) 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

*)  Ada     kemungkinan,     tindakan     sebagaimana     dimaksud     deskriptor     

b,     c,     dan     d     tidak     dilakukan,     karena     perkembangan     

keadaan     memang tidak menuntut     dilakukannya     tindakan     

dimaksud.           Oleh       karena itu,     dalam     penilaian          terhadap 
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 indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) 

apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor 

tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah 

melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) 

apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau 

lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk 

setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila keadaan 

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

semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan dianggap belum 

mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai untuk 

tindakan salah yang dilakukan itu.  

  

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

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

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

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

yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 
2 
 
3 
 
4 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 
sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan.  

 

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

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkanpenyimpangan 

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

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 
belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

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

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat kepada 

siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

A. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Indikator : 5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Penjelasan : Materi pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi 4 aspek, 

yaitu  

     a. Kebahasaan. 

     b. Pemahaman. 
     c. Penggunaan, dan 
     d. Apresiasi sastra. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan kemunculan penguasaan guru 
dalam keempat aspek di atas. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
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3 
4 

Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa. 

 Penjelasan : Latihan ketrampilan berbahasa diberikan dengan tujuan agar 

siswa mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya 

dengan bahasa yang benar secara lisan dan tulisan. 

     Latihan berbahasa dianggap efektif bila dilakukan terpadu 

antara keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan 

menulis. Setiap siswa memperoleh kesempatan sesuai 

dengan tujuan. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
4 

Siswa mendapat keterampilan berbahasa, tetapi tidak 
terpadu. 
Sebagian kecil siswa mendapat latihan secara terpadu 
sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar siswa mendapat latihan secaraterpadu 
sesuai dengan tujuan. 
Hampir semua siswa mendapatkan latihan secara 
terpadu sesuai dengan tujuan.  

 

12. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

 
 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 

Tidak melakukan penilaian selama proses 
pembelajaran. 
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3 
 
4 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas 
kepada siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 
ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 
ditunjukkan siswa. 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7.  Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

 d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

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

asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa 
tanpa memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 
kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

     

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 
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Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

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

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

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 11 

Hasil Belajar Menulis Narasi Siklus I 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 

Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑

 

Keterangan 
A B C D E 

1 Muhamad Rojak 4 4 3 3 3 17 85 TUNTAS 
2 Dita Melani 2 2 2 3 3 12 60 TIDAK TUNTAS 

3 Arif Rahman Hakim 3 3 2 2 2 12 60 TIDAK TUNTAS 

4 Asniar Chanda 3 3 2 2 2 12 60 TIDAK TUNTAS 

5 Aulia Larasati 2 2 3 3 2 12 60 TIDAK TUNTAS 

6 Dina Nafisatul 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

7 Fadila Pranita Sari 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

8 Luhita Dwi Narindri 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

9 Muhamad Afif 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

10 Nayli Fauziyati 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

11 Nawalia Dwi C. N. 4 4 4 4 4 20 100 TUNTAS 

12 Nur Indra 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

13 Putri Salma 3 3 3 4 4 17 85 TUNTAS 

14 Safinatun Kamilah 4 4 3 3 3 17 85 TUNTAS 

15 Siskaningsih 3 2 3 2 2 12 60 TIDAK TUNTAS 

16 Andien Andriyani 4 4 4 4 4 20 100 TUNTAS 

17 Azka Dewi Lestari 4 4 3 4 4 19 95 TUNTAS 

18 Dinda Ayu 3 3 3 4 4 17 85 TUNTAS 

19 Gamar Kharis 4 4 3 3 3 17 85 TUNTAS 

20 Ika Susilowati 2 2 2 2 2 10 50 TIDAK TUNTAS 

21 Muhamad Farhan 4 4 3 4 3 17 85 TUNTAS 

22 M. Wahyu Oki 4 4 3 4 3 17 85 TUNTAS 

23 Nandita Nurazkia 4 4 4 4 3 19 95 TUNTAS 

24 Ratna Ayu 4 4 4 4 3 19 95 TUNTAS 

25 Rizki Taufik 4 4 4 4 4 20 100 TUNTAS 

26 M. Mirza Ramadan 2 2 2 2 2 10 50 TIDAK TUNTAS 

27 Aufa Danu Y. 4 4 4 4 3 19 95 TUNTAS 

28. Alivan Maulana 3 3 3 4 3 16 80 TUNTAS 

Jumlah 2295  

Rata-rata Kelas 81,86 

Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 75% 
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Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan D: Ejaan 

B : Organisasi isi    E: Tanda baca 

       C : Bahasa 

 

Brebes,                2013 

Observer 

 

 
       Arif Rakhman Hakim 
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Lampiran 12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 1 Siklus I 

 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 

1 Muhamad Rojak 3 3 3 3 12 75 

2 Dita Melani 3 4 2 3 12 75 

3 Arif Rahman Hakim 4 3 2 3 12 75 

4 Asniar Chanda 3 3 3 3 12 75 

5 Aulia Larasati 2 3 2 3 10 62,5 

6 Dina Nafisatul 3 3 2 4 12 75 

7 Fadila Pranita 3 3 3 3 12 75 

8 Luhita Dwi Narindri 2 4 3 3 12 75 

9 Muhamad Afif 4 2 3 3 12 75 

10 Nayli Fauziyati 3 3 2 4 12 75 

11 Nawalia Dwi C. N. 4 4 4 4 16 100 

12 Nur Indra 2 4 3 3 12 75 

13 Putri Salma 3 3 2 2 10 62,5 

14 Safinatun Kamilah 4 3 2 2 11 68,75 

15 Siskaningsih 4 2 3 3 12 75 

16 Andien Andriyani 4 4 4 4 16 100 

17 Azka Dewi Lestari 4 3 3 2 12 75 

18 Dinda Ayu 4 3 2 2 12 75 

19 Gamar Kharis 4 3 2 2 12 75 

20 Ika Susilowati 2 3 4 2 11 68,75 

21 Muhamad Farhan 3 3 4 2 12 75 

22 M. Wahyu Oki 2 2 4 3 11 68,75 

23 Nandita Nurazkia 3 3 3 3 12 75 

24 Ratna Ayu 2 4 2 3 11 68,75 

25 Rizki Taufik 4 4 4 4 16 100 

26 M. Mirza Ramadan 2 2 4 3 11 68,75 

27 Aufa Danu Y. 3 3 3 3 12 75 

28. Alivan Maulana 2 4 2 3 11 68,75 

Jumlah 2113 

Persentase Keaktifan Siswa 75,45 

Kriteria Baik   
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Keterangan  

1. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 

2. Keberanian siswa dalam bertanya. 

3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

4. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

 

Brebes,                2013 

Observer 

 

 
       Arif Rakhman Hakim 
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Lampiran 13 

 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 2 Siklus I 

 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 

1 Muhamad Rojak 3 3 3 3 12 75 

2 Dita Melani 3 4 2 3 12 75 

3 Arif Rahman Hakim 4 3 2 3 12 75 

4 Asniar Chanda 3 3 3 3 12 75 

5 Aulia Larasati 3 3 2 3 11 68,75 

6 Dina Nafisatul 4 2 3 2 12 75 

7 Fadila Pranita 3 3 3 3 12 75 

8 Luhita Dwi Narindri 3 3 2 4 12 75 

9 Muhamad Afif 3 3 2 4 12 75 

10 Nayli Fauziyati 4 2 3 3 12 75 

11 Nawalia Dwi C. N. 4 4 4 4 16 100 

12 Nur Indra 4 2 3 3 12 75 

13 Putri Salma 4 2 2 3 11 68,75 

14 Safinatun Kamilah 2 2 3 4 11 68,75 

15 Siskaningsih 3 2 3 4 12 75 

16 Andien Andriyani 4 4 4 4 16 100 

17 Azka Dewi Lestari 3 2 3 4 12 75 

18 Dinda Ayu 3 2 3 4 12 75 

19 Gamar Kharis 3 2 3 4 12 75 

20 Ika Susilowati 2 3 4 2 11 68,75 

21 Muhamad Farhan 4 2 3 3 12 75 

22 M. Wahyu Oki 2 2 4 3 11 68,75 

23 Nandita Nurazkia 3 3 3 3 12 75 

24 Ratna Ayu 2 3 4 2 11 68,75 

25 Rizki Taufik 4 4 4 4 16 100 

26 M. Mirza Ramadan 2 2 3 4 11 68,75 

27 Aufa Danu Y. 3 3 3 3 12 75 

28. Alivan Maulana 4 2 2 3 11 68,75 

Jumlah 2125 

Persentase Keaktifan Siswa 75,90 

Kriteria Baik   
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Keterangan  

1. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 

2. Keberanian siswa dalam bertanya. 

3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

4. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

 

Brebes,                2013 

Observer 

 

 
       Arif Rakhman Hakim 
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Lampiran 14 
 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 
 

No Nama Skor Perolehan  
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

1 Muhamad Rojak 75 75 75 
2 Dita Melani 75 75 75 
3 Arif Rakhman Hakim 75 75 75 
4 Asniar Chanda 75 75 75 
5 Aulia Larasati 62,5 68,75 65,63 
6 Dina Nafisatul 75 75 75 
7 Fadila Pranita Sari 75 75 75 
8 Luhita Dwi Narindri 75 75 75 
9 Muhamad Afif 75 75 75 
10 Nayli Fauziyati 75 75 75 
11 Nawalia Dwi C N. 100 100 100 
12 Nur Indra 75 75 75 
13 Putri Salma 62,5 68,75 65,63 
14 Safinatun Kamilah 68,75 68,75 68,75 
15 Siskaningsih 75 75 75 
16 Andien Andriyani 100 100 100 
17 Azka Dewi Lestari 75 75 75 
18 Dinda Ayu 75 75 75 
19 Gamar Kharis 75 75 75 
20 Ika Susilowati 68,75 68,75 68,75 
21 Muhamad Farhan 75 75 75 
22 M. Wahyu Oki 68,75 68,75 68,75 
23 Nandita Nurazkia 75 75 75 
24 Ratna Ayu 68,75 68,75 68,75 
25 Rizki Taufik 100 100 100 
26 Mirza Ramadan 68,75 68,75 68,75 
27 Aufa Danu Yudistira 75 75 75 
28 Alivan Maulana 68,75 68,75 68,75 

Jumlah 2113 2125 2119 
Persentase keaktifan siswa 75,45% 75,90% 75,68% 
Kategori Baik

       Brebes,                2013 

Observer 

 

 
       Arif Rakhman Hakim 
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Lampiran 15 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran                          1         2 3          4 

1.3. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

1.4. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

Kecakapan hidup (Life skill) 

          Rata-rata butir 1 = A  

   

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

1. NAMA GURU :  ARIF RAKHMAN HAKIM 

2. SEKOLAH : SDN DUKUHTENGAH 02 

3. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS : IIIA 

5. TANGGAL : 25 APRIL 2013 dan 26 APRIL 2013 

6. WAKTU :  07.00-08.10 

7.   OBSERVER                :  ZAENAL ASIKIN, A.Ma.Pd. 
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2.4 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

Materi pembelajaran 

2.5 Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

2.6 Memilih sumber belajar 

                      Rata-rata butir 2 = B 

  

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

model picture and picture 

3.2 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.3 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.4 Menyiapkan pertanyaan 

                                                                                     Rata-rata butir 3 = C   

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

23.2 Menentukan penataan latar pembelajaran 

23.3 Menentukan cara-cara pengorganisasian 

siswa agar dapat berpartisipasi dalam 

kegiatanpembelajaran 

       Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.3 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.4 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran       
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       6.1 Kebersihan dan kerapihan 

       6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                               

Rata-rata butir 6 = F   

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 1 =   x 100 

 

  =   100                                                                                       

  

 
 
Pengamat 
 
          
Zaenal Asikin 
NIP 19570520 197802 1 
004 
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Lampiran 16 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II) 

 Pelaksanaan Pembelajaran  

Siklus I Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.              1  2  3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = G 

1. NAMA GURU :  ARIF RAKHMAN HAKIM 

2. SEKOLAH : SDN DUKUHTENGAH 02 

3. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS : IIIA 

5. TANGGAL : 25 April 2013 

6. WAKTU :  07.00-08.10 

7.   OBSERVER                :  ZAENAL ASIKIN, A.Ma.Pd. 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model picture and picture 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual. 

2.6 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara kelompok 

2.7 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara klasikal 

kelompok, atau klasikal 

2.8 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

      

 Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  
isyarat dan gerakan badan 
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3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri 

      

  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kebahasaan  

yang tepat 

Rata-rata butir 4 = K        
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

 proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

 akhir pembelajaran 

                                                            Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan Bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

     Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang                  3  =  Baik 

  2  =  Cukup                   4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  =   x 100 

   

  =  x 100 

 

 

Pengamat 
 
 
Zaenal Asikin 
NIP 19570520 197802 1 004 
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Lampiran 17 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

Siklus I Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.              1  2  

3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = G 

1. NAMA GURU :  ARIF RAKHMAN HAKIM 

2. SEKOLAH : SDN DUKUHTENGAH 02 

3. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS : IIIA 

5. TANGGAL : 26 APRIL 2013 

6. WAKTU :  07.00-08.10 

7.   OBSERVER                :  ZAENAL ASIKIN, A.Ma.Pd. 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model picture and picture 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual. 

2.6 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara kelompok 

2.7 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara klasikal 

kelompok, atau klasikal 

2.8 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

      

 Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  
isyarat dan gerakan badan 
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3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri 

      

  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kebahasaan  

yang tepat 

Rata-rata butir 4 = K        
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

 proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

 akhir pembelajaran 

                                                            Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan Bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

     Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang                  3  =  Baik 

  2  =  Cukup                   4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  =   x 100 

   

  =  x 100 

 

 

Pengamat 
 
 
Zaenal Asikin 
NIP 19570520 197802 1 
004 

 

 



   184 
 

 

Lampiran 18 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru Pada Siklus I 

 

No Aspek Penilaian Nilai Rata-rata Bobot Jumlah PI PII 

1 
Kemampuan 
guru dalam 
menyusun RPP 

    

2 

Kemampuan 
guru dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran 

     

Jumlah   
Nilai Akhir  
Kriteria  

 

                  Brebes,      April 2013 
 

Observer,                          Peneliti, 

 

 

Zaenal Asikin, A.Ma.Pd.                       Arif Rakhman Hakim 
19570520 197802 1 004                                 1401409396 
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Lampiran 19 

Hasil Belajar Menulis Narasi Siklus II 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 

Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑

 

Keterangan 
A B C D E 

1 Muhamad Rojak 4 4 3 3 3 17 85 TUNTAS 
2 Dita Melani 3 3 2 3 3 14 70 TUNTAS 

3 Arif Rahman Hakim 3 3 3 3 2 13 70 TUNTAS 

4 Asniar Chanda 3 2 3 3 3 14 70 TUNTAS 

5 Aulia Larasati 2 2 3 3 2 12 60 TIDAK TUNTAS 

6 Dina Nafisatul 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

7 Fadila Pranita Sari 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

8 Luhita Dwi Narindri 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

9 Muhamad Afif 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

10 Nayli Fauziyati 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

11 Nawalia Dwi C. N. 4 4 4 4 4 20 100 TUNTAS 

12 Nur Indra 4 4 3 4 3 18 90 TUNTAS 

13 Putri Salma 3 3 3 4 4 17 85 TUNTAS 

14 Safinatun Kamilah 4 4 3 3 3 17 85 TUNTAS 

15 Siskaningsih 3 2 3 2 2 12 60 TIDAK TUNTAS 

16 Andien Andriyani 4 4 4 4 4 20 100 TUNTAS 

17 Azka Dewi Lestari 4 4 3 4 4 19 95 TUNTAS 

18 Dinda Ayu 2 3 3 3 3 14 70 TUNTAS 

19 Gamar Kharis 3 3 3 2 3 14 70 TUNTAS 

20 Ika Susilowati 3 3 3 2 3 14 70 TUNTAS 

21 Muhamad Farhan 4 4 3 4 3 17 85 TUNTAS 

22 M. Wahyu Oki 4 4 3 4 3 17 85 TUNTAS 

23 Nandita Nurazkia 4 4 4 4 3 19 95 TUNTAS 

24 Ratna Ayu 4 4 4 4 3 19 95 TUNTAS 

25 Rizki Taufik 4 4 4 4 4 20 100 TUNTAS 

26 M. Mirza Ramadan 2 2 2 2 2 10 50 TIDAK TUNTAS 

27 Aufa Danu Y. 4 4 4 4 3 19 95 TUNTAS 

28. Alivan Maulana 3 3 3 4 3 16 80 TUNTAS 

Jumlah 2315  

Rata-rata Kelas 82,68 

Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 89,28% 
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Aspek yang Dinilai:   

A : Isi gagasan yang dikemukakan D: Ejaan 

B : Organisasi isi    E: Tanda baca 

       C : Bahasa 

 

Brebes,                2013 

Observer 

 

 
       Arif Rakhman Hakim 
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Lampiran 20  

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 1 Siklus II 

 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 

1 Muhamad Rojak 3 3 3 4 13 81,25 

2 Dita Melani 3 4 3 2 12 75 

3 Arif Rahman Hakim 4 2 3 3 12 75 

4 Asniar Chanda 3 3 3 3 12 75 

5 Aulia Larasati 3 2 3 3 11 68,75 

6 Dina Nafisatul 4 2 3 2 12 75 

7 Fadila Pranita 3 3 3 3 12 75 

8 Luhita Dwi Narindri 4 2 2 3 12 75 

9 Muhamad Afif 4 2 3 3 12 75 

10 Nayli Fauziyati 4 2 3 3 12 75 

11 Nawalia Dwi C. N. 4 4 4 4 16 100 

12 Nur Indra 4 3 3 2 12 75 

13 Putri Salma 2 4 3 2 11 68,75 

14 Safinatun Kamilah 4 3 2 2 11 68,75 

15 Siskaningsih 4 3 2 3 12 75 

16 Andien Andriyani 4 4 4 4 16 100 

17 Azka Dewi Lestari 4 3 2 3 12 75 

18 Dinda Ayu 4 3 2 3 12 75 

19 Gamar Kharis 4 3 2 3 12 75 

20 Ika Susilowati 3 2 2 4 11 68,75 

21 Muhamad Farhan 3 4 2 3 12 75 

22 M. Wahyu Oki 3 4 2 2 11 68,75 

23 Nandita Nurazkia 4 3 3 2 12 75 

24 Ratna Ayu 3 2 2 4 11 68,75 

25 Rizki Taufik 4 4 4 4 16 100 

26 M. Mirza Ramadan 4 3 2 2 11 68,75 

27 Aufa Danu Y. 3 3 3 3 12 75 

28. Alivan Maulana 2 4 3 2 11 68,75 

Jumlah 2131 

Persentase Keaktifan Siswa 76,12 

Kriteria Baik   
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Keterangan  

1. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 

2. Keberanian siswa dalam bertanya. 

3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

4. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

 

Brebes,                2013 

Observer 

 

 
       Arif Rakhman Hakim 
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Lampiran 21 

 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 2 Siklus II 

 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai = 

100x
alskormaksim
hanskorperole∑  

1 2 3 4 

1 Muhamad Rojak 3 3 3 3 12 75 

2 Dita Melani 3 3 3 3 12 75 

3 Arif Rahman Hakim 3 3 3 3 12 75 

4 Asniar Chanda 4 4 4 4 16 100 

5 Aulia Larasati 3 3 3 3 12 75 

6 Dina Nafisatul 3 3 3 3 12 75 

7 Fadila Pranita 3 3 3 3 12 75 

8 Luhita Dwi Narindri 3 3 3 3 12 75 

9 Muhamad Afif 3 2 3 2 10 62,5 

10 Nayli Fauziyati 3 3 3 3 12 75 

11 Nawalia Dwi C. N. 4 4 4 4 16 100 

12 Nur Indra 3 3 3 2 11 68,75 

13 Putri Salma 2 3 3 3 11 68,75 

14 Safinatun Kamilah 3 3 2 2 10 62,5 

15 Siskaningsih 3 3 3 3 12 75 

16 Andien Andriyani 4 4 4 4 16 100 

17 Azka Dewi Lestari 4 3 3 3 13 81,25 

18 Dinda Ayu 3 3 3 3 12 75 

19 Gamar Kharis 3 3 3 3 12 75 

20 Ika Susilowati 3 3 3 2 11 68,75 

21 Muhamad Farhan 3 3 3 2 11 68,75 

22 M. Wahyu Oki 3 2 3 3 11 68,75 

23 Nandita Nurazkia 3 3 3 3 12 75 

24 Ratna Ayu 3 3 3 3 12 75 

25 Rizki Taufik 4 4 4 4 16 100 

26 M. Mirza Ramadan 3 3 2 2 10 62,5 

27 Aufa Danu Y. 3 3 3 3 12 75 

28. Alivan Maulana 3 3 3 3 12 75 

Jumlah 2125 

Persentase Keaktifan Siswa 75,90 

Kriteria Baik   
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Keterangan  

1. Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 

2. Keberanian siswa dalam bertanya. 

3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

4. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

 

Brebes,                2013 

Observer 

 

 
       Arif Rakhman Hakim 
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Lampiran 22 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
 

 

No Nama Skor Perolehan  
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

1 Muhamad Rojak 81,25 75 78,13 
2 Dita Melani 75 75 75 
3 Arif Rakhman Hakim 75 75 75 
4 Asniar Chanda 75 100 87,5 
5 Aulia Larasati 68,75 75 71,88 
6 Dina Nafisatul 75 75 75 
7 Fadila Pranita Sari 75 75 75 
8 Luhita Dwi Narindri 75 75 75 
9 Muhamad Afif 75 62,5 68,75 
10 Nayli Fauziyati 75 75 75 
11 Nawalia Dwi C N. 100 100 100 
12 Nur Indra 75 68,75 71,88 
13 Putri Salma 68,75 68,75 68,75 
14 Safinatun Kamilah 68,75 62,5 65,63 
15 Siskaningsih 75 75 75 
16 Andien Andriyani 100 100 100 
17 Azka Dewi Lestari 75 81,25 78,13 
18 Dinda Ayu 75 75 75 
19 Gamar Kharis 75 75 75 
20 Ika Susilowati 68,75 68,75 68,75 
21 Muhamad Farhan 75 68,75 71,88 
22 M. Wahyu Oki 68,75 68,75 68,75 
23 Nandita Nurazkia 75 75 75 
24 Ratna Ayu 68,75 75 71,88 
25 Rizki Taufik 100 100 100 
26 Mirza Ramadan 68,75 62,5 65,63 
27 Aufa Danu Yudistira 75 75 75 
28 Alivan Maulana 68,75 75 71,88 

Jumlah 2131 2137 2134 
Persentase keaktifan siswa 76,12% 76,34% 76,23% 
Kategori Baik

       Brebes,                2013 

Observer 

 

 
       Arif Rakhman Hakim 
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Lampiran 23 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 
Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 
menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran                          1         2 3          4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

 hasil belajar. 

1.2 Merancang dampak  pengiring berbentuk 

 Kecakapan hidup (Life skill) 

          Rata-rata butir 1 = A  

   

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.7 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

1. NAMA GURU :  ARIF RAKHMAN HAKIM 

2. SEKOLAH : SDN DUKUHTENGAH 02 

3. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS : IIIA 

5. TANGGAL : 10 MEI 2013 dan 11 MEI 2013 

6. WAKTU :  07.00-08.10 

7.   OBSERVER                :  ZAENAL ASIKIN, A.Ma.Pd. 
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Materi pembelajaran 

2.8 Menentukan dan mengembangkan 

media pembelajaran 

2.9 Memilih sumber belajar 

                      Rata-rata butir 2 = B 

  

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

model picture and picture 

3.2 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.3 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.4 Menyiapkan pertanyaan 

                                                                                     Rata-rata butir 3 = C   

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 

  siswa agar dapat berpartisipasi dalam 

 kegiatan pembelajaran 

       Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran       

       6.1 Kebersihan dan kerapihan 
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       6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                               

Rata-rata butir 6 = F   

Keterangan: 1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 1 =   x 100 

 

  =   100                                                                                       

  

 
Pengamat 
 
          
Zaenal Asikin 
NIP 19570520 197802 1 004 
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Lampiran 24 

 ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

Pertemuan 1 Siklus II 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.              1  2  3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = G 

1. NAMA GURU :  ARIF RAKHMAN HAKIM 

2. SEKOLAH : SDN DUKUHTENGAH 02 

3. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS : IIIA 

5. TANGGAL : 11 MEI 2013 

6. WAKTU :  07.00-08.10 

7.   OBSERVER                :  ZAENAL ASIKIN, A.Ma.Pd. 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model picture and picture 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual. 

2.6 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara kelompok 

2.7 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara klasikal 

kelompok, atau klasikal 

2.8 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

      

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  
isyarat dan gerakan badan 
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3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri 

      

                                                                  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kebahasaan  

yang tepat 

  Rata-rata butir 4 = K        
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

 proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

 akhir pembelajaran 

                                                        Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan Bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

           Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang                  3  =  Baik 

  2  =  Cukup                   4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  =   x 100 

   

  =  x 100 

 

Pengamat 
 
 
Zaenal Asikin 
NIP 19570520 197802 1 
004 
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Lampiran 25 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan 2 siklus II 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.              1  2  3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

Rata-rata butir 1 = G 

 

1. NAMA GURU :  ARIF RAKHMAN HAKIM 

2. SEKOLAH : SDN DUKUHTENGAH 02 

3. MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

4. KELAS : IIIA 

5. TANGGAL : 11 MEI 2012 

6. WAKTU :  07.00-08.10 

7.   OBSERVER                :  ZAENAL ASIKIN, S.Pd. 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model picture and picture 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual. 

2.6 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara kelompok 

2.7 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara klasikal 

kelompok, atau klasikal 

2.8 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

      

 Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  
isyarat dan gerakan badan 
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3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri 

      

  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep  

Bahasa Indonesia. 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kebahasaan  

yang tepat 

Rata-rata butir 4 = K        
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

 proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

 akhir pembelajaran 

                                                            Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan Bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                                              

     Rata-rata butir 7 = M 

 

Keterangan: 1  =  Kurang                  3  =  Baik 

  2  =  Cukup                   4  =  Sangat Baik 

 

Nilai APKG 2  =   x 100 

   

  =  x 100 

 

 

Pengamat 
 
 
Zaenal Asikin 
NIP 19570520 197802 1 
004 
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Lampiran 26 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru Pada Siklus II 

 

No Aspek Penilaian Nilai Rata-
rata Bobot Jumlah PI PII 

1 
Kemampuan guru 
dalam menyusun 
RPP 

97,92       100 98,96 1 98.96 

2 
Kemampuan guru 
dalam pelaksanaan 
pembelajaran 

97,32 98,21 99,77 2 195,54 

Jumlah 3 294,5 
Nilai Akhir 98,17 
Kriteria A 

 

                      Brebes,      Mei 2013 
 

Observer,                          Peneliti, 

 

 

Zaenal Asikim A.Ma.Pd.                       Arif Rakhman Hakim 
19570520 197802 1 004                       1401409396 
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Lampiran 27 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN 

UPPK KECAMATAN KETANGGUNGAN 
SD NEGERI DUKUHTENGAH 02 

Alamat : Gg Cempaka, Dukuh Tengah Ketanggungan 52263 Telp. (0283 ) 
881709 

 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 4236/33/VII/2013 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Dukuhtengah 02, dengan ini 
menyatakan bahwa: 
Nama : ARIF RAKHMAN HAKIM 
NIM : 1401409396 
Jurusan/ Prodi   : PGSD/S1 FRESH 
Judul Skripsi : PENINGKATAN ALTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

MENULIS NARASI MELALUI MODEL PICTURE AND 
PICTURE PADA SISWA KELAS IIIA SEKOLAH DASAR 
NEGERI DUKUHTENGAH 02 KABUPATEN BREBES 

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SD Negeri Dukuhtengah 02 
Kabupaten Brebes sejak tanggal 25 April 2013. 

Surat keterangan ini dikeluarkan guna melengkapi pernyataan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

                                                                        
Brebes,     Juli 2013 
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Lampiran 28 
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Lampiran 29 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok 1 Guru Memberikan Apersepsi 

 

 

Dok. 2 Guru Menjelaskan Materi Pada Siswa 
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Dok. 3 Diskusi Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok. 4 Pembelajaran Menggunakan Model Picture and Picture 
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Dok. 5 Siswa Mempresentasikan Hasil Kerjanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok. 6 Aktivitas Siswa 
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Dok. 7 Proses Observasi Performansi Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok. 8 Siswa Megerjakan Tes Formatif 
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