
M

BERBAN

IVB

disajikan s

JUR

KETER

MELALUI

NTUAN 

B SD NE

sebagai salah

Guru Se

RUSAN PE

FAK

UNIVE

PENI

RAMPILA

I MODEL

MEDIA

EGERI NG

h satu syarat 

ekolah Dasar

AFRIANT

NIM

ENDIDIK

KULTAS 

ERSITAS

 

 

 

 

 

INGKAT

AN MEN

L QUANT

PUZZLE

GALIYA

 
 

SKRIPS
 

untuk memp

r Universitas

 

 

Oleh 

TI KURN

M 14014093
 

 

KAN GURU

ILMU PE

 NEGER

2013 

TAN  

NULIS NA

TUM TE

E PADA 

AN 01 SEM

I 

peroleh gela

s Negeri Sem

NIASARI

334 

U SEKOL

ENDIDIKA

RI SEMAR

ARASI 

EACHING

SISWA K

MARAN

ar Sarjana Pe

marang 

LAH DASA

AN 

RANG 

G 

KELAS 

NG 

endidikan 

AR 



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Penanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Afrianti Kurniasari 

NIM  : 1401409334 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Judul Skripsi    : Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui 

Model Quantum Teaching Berbantuan Media 

Puzzle Pada Siswa Kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 

01 Semarang 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, 

bukan jiplakan karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat 

atau tulisan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik 

ilmiah. 

 

 

 

 

Semarang, 23 Juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“

B

S

P

P

 

 

 

 

 
 

 

       Skripsi 

“Peningkata

Berbantuan 

Semarang” 

Panitia Ujia

Pendidikan U

hari

tangg

Dosen Pe

 

 

Dra. Ha
NIP 19551

PER

atas nam

an Keteramp

Media Puz

telah disetu

an Skripsi J

Universitas N

 : S

gal  : 2

   

embimbing I

artati, M.Pd. 
0051980122

RSETUJU

ma Afrianti

pilan Menul

zzle Pada S

ujui oleh do

Jurusan Pen

Negeri Sema

Selasa 

23 Juli 2013

I, 

2001 

M
Ketua

Dra.
NIP 195

iii

UAN PEM

i Kurniasar

is Narasi M

Siswa Kela

osen pembim

ndidikan Gu

arang pada:

3 

 

Mengetahui
a Jurusan PG

 
 
 
 

 Hartati, M.P
55100519801

MBIMBIN

ri NIM 1

Melalui Mod

as IVB SD 

mbing untuk

uru Sekolah 

Semara

Dose

 

 

Drs. Suk
NIP 196

GSD 

Pd. 
122001 

NG 

1401409334,

del Quantum

Negeri Ng

k diajukan 

Dasar Fak

ang, 23 Juli  

n Pembimbi

karir Nuryan
60080619870

, berjudul 

m Teaching 

galiyan 01 

ke Sidang 

kultas Ilmu 

2013 

ing II, 

nto, M.Pd. 
031001 



 

 

“

B

S

P

S

 

 

 
 
 

N

 
 

 
 
 
 

N

Skr

“Peningkata

Berbantuan 

Semarang”, 

Pendidikan 

Semarang pa

har

tang

Ketu

Drs. Hard
NIP 195108

Peng

Dra. Ha
NIP 195510

PEN

ripsi atas n

an Keteramp

Media Puz

telah dipe

Guru Sekol

ada: 

i   : J

ggal : 2

ua, 

djono, M.Pd
0119790310

D

guji I, 

artati, M.Pd. 
0519801220

NGESAH

nama Afria

pilan Menul

zzle Pada S

ertahankan 

lah Dasar, F

Jumat 

2 Agustus 20

Panit

. 
007 

Pe

Dra. Florent
NIP 195

 
001 

iv

HAN KEL

anti Kurnias

is Narasi M

Siswa Kela

di hadapan

Fakultas Ilm

013 

tia Ujian Skr

Fitria Dwi
N

 

enguji Utama
 
 
 
 

tinaWidihast
56070419820

Dr
N

LULUSA

sari NIM 1

Melalui Mod

as IVB SD 

n Panitia U

mu Pendidik

ripsi 

Sekretar

i Prasetyanin
NIP 19850606

a, 

trini, M.Pd.
032002 

Peng

rs. Sukarir N
NIP 1960080

AN 

1401409334

del Quantum

Negeri Ng

Ujian Skrip

kan Universi

ris, 

ngtyas, S.Pd
6200912200

 
 

guji II, 

Nuryanto, M.
0619870310

4, berjudul 

m Teaching 

galiyan 01 

si Jurusan 

itas Negeri 

 
 
 

d., M.Pd. 
07 

.Pd. 
01 



v 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTO 
“Katakanlah: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”. 

(Q.S. Al Kahfi: 109) 

“Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang 

di dalam masyarakat dan dari sejarah”. (Pramoedya Ananta Toer) 

 

 

PERSEMBAHAN 

Kedua orang tuaku, 

Ibuku tercinta Kustati, S.Pd. dan ayahku Sarman 

yang selalu mendoakan dan menyemangatiku, 

Almamaterku Unnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

PRAKATA 
 
 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah dan inayah-Nya karena peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi 

dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui Model 

Quantum Teaching Berbantuan Media Puzzle Pada Siswa Kelas IVB SD Negeri 

Ngaliyan 01 Semarang”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademis dalam 

menyelesaikan pendidikan S-I Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi. Oleh karena itu, peneliti 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melanjutkan studi; 

2. Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah 

memberikan memberikan ijin dan rekomendasi penelitian ; 

3. Dra. Hartati, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang sekaligus Pembimbing I yang 

telah sabar memberikan bimbingan;  

4. Drs. Sukarir Nuryanto, M. Pd, Dosen Pembimbing II yang telah sabar 

memberikan bimbingan; 

5. Dra. Florentina Widihastrini, M.Pd, Dosen Penguji Utama yang telah menguji 

dengan teliti dan memberikan saran kepada peneliti; 



vii 
 

6. Slamet Riyadi, S. Pd. M. Pd, kepala SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang yang 

telah memberikan izin penelitian;  

7. Guru dan staf SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang yang telah membantu 

melaksanakan penelitian. 

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga bantuan dan bimbingan 

yang diberikan menjadi amal kebaikan dan skripsi ini dapat memberi manfaat 

kepada peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

Semarang,  

 

 

Peneliti 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAK 

Kurniasari, Afrianti. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi 
Melalui Model Quantum Teaching Berbantuan Media Puzzle Pada Siswa Kelas 
IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Dra. Hartati, M.Pd, Pembimbing II: Drs. Sukarir Nuryanto, M.Pd. 234 halaman. 

 
Berdasarkan refleksi data hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi di 

kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang ditemukan permasalahan dalam 
pembelajaran. Guru sudah menerapkan model inovatif namun belum sesuai 
sehingga berdampak pada rendahnya aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 
Pembelajaran yang dilaksanakan kurang memanfaatkan media pembelajaran. 
Selain itu siswa masih mengalami kesulitan menentukan topik dalam menulis 
serta pemilihan kata yang digunakan masih terbatas. Siswa dalam mengikuti 
pembelajaran menulis sering merasa bosan. Rumusan masalah penelitian ini 
adalah bagaimanakah cara me-ningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia 
melalui model Quantum Teaching berbantuan media  puzzle pada siswa kelas IVB 
SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas IVB SD 
Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri 
atas dua siklus masing-masing siklus dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini 
adalah guru dan 36 siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. Teknik 
pengumpul-an data menggunakan teknik tes dan nontes. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keterampilan guru mengalami 
peningkat-an. Pada siklus I keterampilan guru mendapatkan rerata skor 26 yang 
termasuk dalam kategori baik, sedangkan pada siklus II mendapat skor 34 yang 
termasuk dalam kategori sangat baik. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas 
siswa. Pada siklus I aktivitas siswa mendapat skor 27,99 yang termasuk kategori 
baik, sedangkan pada siklus II mendapatkan skor 33,19 yang termasuk dalam 
kategori sangat baik. Persentase ketuntasan keterampilan menulis siswa pada 
siklus I adalah 69,44% lalu meningkat pada siklus II dengan ketuntasan mencapai 
presentase 83,33%.  

Simpulan penelitian ini adalah model Quantum Teaching berbantuan media 
puzzle dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan 
menulis narasi siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. Disarankan 
agar guru dapat berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 
pembelajaran yang menarik sehingga siswa dapat aktif dalam mengikuti 
pembelajaran. 

 
Kata Kunci: Menulis narasi, puzzle, Quantum Teaching, SD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi menyatakan: 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 
dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 
dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 
diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan 
budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi 
dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan 
serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam 
dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 
menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 
Indonesia. 

 
Adapun tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (2006: 317-318) di antaranya adalah agar peserta didik 

memiliki kemampuan (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien baik secara 

lisan maupun tulis; (2) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (3) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan  intelektual, serta kematangan emosional dan sosial.  

Salah satu isi tujuan dalam standar nasional pendidikan tersebut adalah 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi sering kali 
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beberapa keterampilan berbahasa digunakan secara bersama-sama untuk mencapai 

tujuan. Menurut Mulyati (2008: 10) keterampilan berbahasa meliputi empat aspek 

yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. 

Keterampilan berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang bersifat 

produktif dan ekspresif, artinya keterampilan berbahasa tersebut digunakan untuk 

menyampai-kan informasi atau gagasan baik secara lisan maupun tulis (Doyin, 

2009: 11). Menulis merupakan keterampilan produktif yang sangat penting untuk 

di-kembangkan. Melalui keterampilan menulis, siswa dapat menyampaikan 

gagasan atau informasi kepada orang lain melalui bahasa tulis serta dapat 

mengembangkan kreativitas dengan membuat suatu karangan atau cerita agar 

dapat meningkatkan intelektual siswa. 

Keterampilan menulis tidak diperoleh dengan sendirinya tetapi diperoleh 

melalui proses pembelajaran dan latihan terus menerus. Keterampilan menulis 

merupakan keterampilan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. 

Menurut Sadhono dan Slamet (2012: 104) keterampilan menulis akan meng-

hantarkan seseorang menjadi seorang cendekiawan. Pada era reformasi dan 

pesatnya laju perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini akan semakin 

menuntut seseorang untuk mengembangkan keterampilan menulis. 

Namun pada kenyataannya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian 

dalam pembelajaran menulis bahasa Indonesia di SD, menurut Depdiknas (2007: 

13) sebagian guru mengalami kesulitan dalam  menentukan kegiatan belajar 

mengajar yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar. Banyak guru mengalami 

kesulitan dalam merumuskan materi pokok/pembelajaran yang sesuai dengan 
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karakteristik daerah/sekolah, perkembangan peserta didik, dan potensi daerah. 

Serta guru masih banyak yang belum menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi.  

Sementara itu Iskandarwassid (2010) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa sebagian siswa SD mengalami kesulitan di dalam mengekspresikan ide, 

pikiran, gagasan, ataupun perasaan ke dalam bahasa tulis. Padahal, secara lisan 

para siswa kelas 5 SD rata-rata sudah bisa bercerita. Kesulitan yang mereka 

kemukakan adalah sulitnya mencari dan memilih kata yang akan ditulis. 

Permasalahan tersebut juga terjadi di kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 

Semarang berdasarkan refleksi melalui data wawancara, catatan lapangan, dan 

observasi. Pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek menulis masih belum sesuai 

karena siswa mengalami kesulitan dalam menentukan topik dalam menulis serta 

pemilihan kata yang digunakan masih terbatas. Guru sudah menggunakan model 

inovatif namun pada pelaksanaannya belum optimal. Pembelajaran yang 

dilaksanakan kurang memanfaatkan media pembelajaran. Siswa dalam kegiatan 

pembelajaran kurang memperoleh kesempatan untuk menerapkan pembelajaran 

yang telah di dapat, serta kurang memperoleh kesempatan untuk mempresentasi-

kan hasil karyanya. Siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis sering merasa 

bosan. Kurangnya pemberian penghargaan kepada siswa yang sudah aktif dalam 

pembelajaran.  

Didukung data hasil evaluasi menulis karangan narasi pada siswa kelas IVB 

SD Negeri Ngaliyan 01 semester I tahun pelajaran 2012/2013 yang masih di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. Dari 36 siswa, sebanyak 23 
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siswa belum mencapai KKM dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 95, serta 

reratanya 63,31. Berdasarkan data tersebut, perlu adanya perbaikan pembelajaran 

yaitu dengan meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

menulis karangan narasi. 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan peneliti dengan guru kelas IVB, untuk 

memecahkan masalah pembelajaran tersebut maka ditetapkan alternatif tindakan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran, meningkatkan keterampilan menulis siswa, me-

ningkatkan keterampilan guru maka peneliti menggunakan salah model 

pembelajaran yaitu Quantum Teaching berbantuan media puzzle. 

Quantum Teaching merupakan penggubahan bermacam-macam interaksi 

yang ada di dalam dan di sekitar lingkungan belajar siswa (De Porter, 2010: 34). 

Model Quantum Teaching memberikan acuan untuk menyertakan segala interaksi 

dalam lingkungan sekolah, menciptakan suasana belajar yang meriah agar siswa 

dapat menyerap semua pengetahuan yang diajarkan. Adapun beberapa kelebihan 

Quantum Teaching adalah a) adanya unsur demokratis dalam pengajaran 

dikarenakan seluruh siswa diberikan kesempatan untuk aktif dan berpartisipasi 

dalam pembelajaran; b) adanya kepuasan pada diri siswa, karena dalam 

pembelajaran guru memberikan pengakuan terhadap hasil kerja siswa; c) adanya 

unsur pemantapan dalam menguasai materi atau keterampilan yang diajarkan, hal 

ini terlihat dari adanya pengulangan terhadap sesuatu yang telah dikuasai siswa; d) 

adanya unsur kemampuan pada seorang guru dalam merumuskan temuan yang 

dihasilkan siswa, agar siswa mudah memahami pelajaran. (A’la, 2010: 43) 



5 
 

 

Pembelajaran menggunakan model Quantum Teaching akan lebih efektif 

jika menggunakan media Puzzle. Media merupakan suatu komponen penting 

karena melalui media pembelajaran diharapkan dapat memotivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Menurut Gagne & Briggs (dalam Arsyad, 2011: 4) 

“Media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar”. Arsyad (2011: 26) mengemukakan manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran yaitu memperjelas, meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian, mengatasi keterbatasan indera, dan dapat memberi 

kesamaan pengalaman. Puzzle merupakan sebuah permainan menyusun potongan-

potongan gambar sehingga menjadi gambar yang utuh. Puzzle adalah media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan memotivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

keterampilan menulis narasi di SD Negeri Ngaliyan 01. Agar siswa lebih aktif, 

kreatif, dan terampil, dapat bekerjasama dalam kelompok, dan membantu siswa 

dalam pembelajaran keterampilan menulis bahasa Indonesia.  

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Narasi Melalui Model Quantum Teaching Berbantuan Media Puzzle Pada 

Siswa Kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui model Quantum Teaching berbantuan 

media  puzzle pada siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah model Quantum Teaching berbantuan media puzzle dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis 

narasi siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang? 

2. Apakah model Quantum Teaching berbantuan media puzzle dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

dalam pembelajaran menulis narasi? 

3. Apakah model Quantum Teaching berbantuan media puzzle dapat 

meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas IVB SD Negeri 

Ngaliyan 01 Semarang? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dalam pembelajaran menulis narasi di kelas 

IVB SD Negeri Ngaliyan 01, maka pemecahan masalah yang akan dilakukan 

dengan menerapkan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. Model 

pembelajaran ini merupakan perpaduan antara Model Quantum Teaching menurut 



7 
 

 

DePorter (2010: 127) dan media Puzzle  menurut Nisak (2011: 110), sehingga 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Guru melakukan apersepsi  

2) Guru menyajikan slide gambar suatu peristiwa yang sudah diacak 

(tumbuhkan, eksplorasi) 

3) Siswa mengurutkan gambar yang sudah ditampilkan oleh guru (alami, 

eksplorasi) 

4) Siswa membuat kerangka karangan narasi sesuai  rangkaian peristiwa pada 

gambar (alami, eksplorasi) 

5) Siswa menyusun rangkaian kalimat yang sudah disediakan menjadi karangan 

narasi yang sesuai rangkaian peristiwa pada gambar (alami, eksplorasi) 

6) Siswa bekerjasama dengan teman sebangku untuk menyusun puzzle yang 

telah dibagikan oleh guru sehingga membentuk rangkaian peristiwa (alami, 

elaborasi) 

7) Siswa menulis rangkaian peristiwa sesuai dengan gambar puzzle yang didapat 

(alami, elaborasi) 

8) Siswa memberikan judul sesuai peristiwa yang terdapat pada gambar puzzle 

(namai, elaborasi) 

9) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (demonstrasikan, elaborasi) 

10) Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan hasil diskusi milik 

temannya (ulangi, eksplorasi) 

11) Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan siswa (konfirmasi) 
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12) Siswa mengerjakan evaluasi berupa membuat karangan narasi secara individu 

(demonstrasikan) 

13) Siswa mencatat materi yang sudah dipelajari (ulangi)  

14) Guru memberikan hadiah pada kelompok yang tercepat menyelesaikan puzzle 

(rayakan). 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 

Semarang. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi  melalui 

penerapan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siswa kelas 

IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui 

penerapan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle di kelas IVB SD 

Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 

3. Meningkatkan keterampilan menulis narasi melalui penerapan model Quantum 

Teaching berbantuan media puzzle di kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 

Semarang. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

terutama bagi usaha penelitian lanjutan, dan memberikan kontribusi konsep baru 

tentang penerapan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle dapat 

meningkatkan pembelajaran Bahasa Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan model 

Quantum Teaching dalam pembelajaran. Melakukan inovasi dalam melaksanakan 

pembelajaran melalui penggunaan media yang sesuai.  Kreatif dalam menciptakan 

suasana pembelajaran yang menarik. Menambah motivasi guru untuk mencipta-

kan pembelajaran yang aktif, kreatif dan bermakna untuk siswa. Meningkatkan 

keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Penerapan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle diharapkan 

mampu meningkatkan keterampilan menulis siswa, meningkatkan motivasi siswa 

untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui proses demonstrasi dan pemberian 

penghargaan, menerapkan pembelajaran yang sudah diperoleh, meningkatkan 

kerjasama siswa melalui proses penyusunan puzzle. 
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1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Menambah pengetahuan guru tentang model pembelajaran Quantum 

Teaching, dan  media puzzle. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

Meningkatkan kualitas pendidikan bagi sekolah / lembaga yang bersangkutan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut santosa (2011: 1.7) belajar merupakan perubahan perilaku manusia 

atau perubahan kapabilitas yang relative terus-menerus dijalani dari berbagai 

pengalaman. Sedangkan belajar menurut Parkay dan Stanford (dalam Lapono, 

2008: 4.125) adalah kegiatan pemrosesan informasi, membuat penalaran, 

mengembangkan pemahaman dan meningkatkan penguasaan keterampilan dalam 

proses pembelajaran. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang, dan 

belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. 

Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang (Rifa’I dan Anni, 

2009: 82). 

Menurut Geach (dalam Sardiman, 2012: 20) menyatakan Learning is a 

change in performance as a result of practice. Belajar itu merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan melalui serangkaian kegiatan seperti mendengarkan, 

membaca, mengamati, meniru, dan lain sebagainya. Belajar itu akan lebih baik 

jika subjek belajar mengalami atau melakukannya. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat didefinisikan bahwa belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman 

yang dimaksud seperti; kegiatan mendengarkan, membaca, mengamati, meniru 

yang dilakukan terus-menerus. 

 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menurut dengeng (dalam Uno, 2009: 2) merupakan upaya 

untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam 

pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode 

untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Sejalan dengan itu 

pembelajaran diartikan sebagai upaya membuat individu belajar, yang dirumuskan 

Gagne (dalam Lapono, 2008: 1.14) sebagai pengaturan peristiwa yang ada di luar 

diri seseorang peserta didik, dan dirancang serta dimanfaatkan untuk 

memudahkan proses belajar. Pengaturan situasi pembelajaran biasanya disebut 

management of learning and conditions of learning. 

Rusman (2012: 1), menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan 

yang lain, meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Sementara itu 

pembelajaran menurut Anitah, (2009: 1.18) adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian proses interaksi yang dilakukan oleh siswa dan guru 
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dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Proses interaksi yang dilaksanakan 

memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan belajar. 

  

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Depdiknas (2005: 603) menyebutkan bahwa definisi kualitas adalah kadar, 

derajat, taraf atau tingkat baik buruknya sesuatu. Sedangkan Gagne (dalam Anni, 

2009: 192) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa 

eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 

Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses 

informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dapat 

diartikan bahwa kualitas pembelajaran merupakan tingkat baik buruknya suatu 

pembelajaran. 

Sejalan dengan itu Depdiknas (2004: 6) menyatakan kualitas pembelajaran 

adalah sebagai intensitas keterkaitan sistematik dan sinergik antara guru, peserta 

didik, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas dan sistem pembelajaran 

dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikuler. Kualitas pembelajaran diukur berdasarkan ketercapaian indikator 

perilaku guru dalam pembelajaran, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajran, kualitas media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. (Depdiknas, 

2004: 9) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta 
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didik untuk memperoleh hasil yang optimal melalui pemanfaatan lingkungan 

belajar. 

Adapun komponen kualitas pembelajaran akan dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Guru merupakan tenaga pendidik yang berperan penting dalam menciptakan 

generasi bangsa yang unggul. Sejalan dengan itu Sardiman (2011: 125) 

mengemukakan guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan. Guru harus mampu menciptakan suatu 

proses pembelajaran yang menarik. Kemampuan guru harus selalu ditingkatkan 

agar kualitas pembelajaran semakin baik. Salah satu kemampuan guru yang harus 

dikuasai sebagai guru professional adalah kemampuan mengajar. Adapun delapan 

keterampilan dasar mengajar menurut Turney (dalam Winataputra, 2007: 7.2) 

yaitu: 

1. Keterampilan bertanya 

Menurut Turney (dalam Winataputra, 2007: 7.2) kegiatan bertanya yang 

dilakukan oleh guru merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi serta meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa 

dengan siswa. Melalui kegiatan bertanya, siswa akan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Brown dan Edmondson (dalam Winataputra, 2004: 7.7) 

mendefinisikan pertanyaan sebagai segala pernyataan yang yang menginginkan 

tanggapan verbal (lisan). 
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Adapun beberapa fungsi pertanyaan menurut Turney (dalam Winataputra, 

2007: 7.7) sebagai berikut: a) membangkitkan minat dan keingintahuan siswa 

tentang suatu topik, b) memusatkan perhatian pada masalah tertentu, c) 

menggalakkan penerapan belajar aktif, d) merangsang siswa mengajukan 

pertanyaan sendiri, e) menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat 

berlangsung secara maksimal, dan f) mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 

2. Keterampilan memberi penguatan 

Turney (dalam Winataputra, 2007: 7.29) menyatakan bahwa penguatan 

adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap 

baik, sehingga memungkinkan terulangnya perilaku tersebut. Pemberian 

penguatan terhadap perilaku siswa, mampu meningkatkan motivasi siswa untuk 

memunculkan perilaku yang positif. Penguatan yang diberikan dapat berupa 

penguatan verbal maupun non verbal. Penguatan verbal dapat berupa pujian, 

pengakuan, komentar. Penguatan non verbal dapat berupa sentuhan, tepuk tangan, 

pemberian simbol. 

3. Keterampilan mengadakan variasi 

Turney (dalam Winataputra, 2007: 7.45) menyatakan variasi adalah 

keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Dalam melaksanakan 

pembelajaran guru harus mengadakan variasi agar siswa tidak bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. Adapun variasi dalam kegiatan pembelajaran seperti 

variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam pola interaksi dan variasi dalam 

penggunaan media. 
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4. Keterampilan menjelaskan 

Menurut Murni, dkk. (2010: 78) menjelaskan adalah menuturkan secara 

lisan mengenai suatu bahan pelajaran, secara sistematis dan terencana sehingga 

siswa mudah memahami pelajaran yang disampaikan. Sejalan dengan itu Turney 

(dalam Winataputra, 2007: 7.60) keterampilan menjelaskan merupakan 

keterampilan dalam menyajikan suatu informasi secara lisan pada siswa. Kegiatan 

menjelaskan diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

siswa.  

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Menurut Turney (dalam Winataputra, 2007: 8.5) keterampilan membuka 

merupakan kegiatan menyiapkan siswa untuk memasuki inti pelajaran, sedangkan 

kegiatan menutup pelajaran merupakan untuk memantapkan atau menindaklanjuti 

topik yang telah dibahas. Kegiatan membuka pelajaran dapat diawali dengan 

salam, apersepsi atau melaksanakan tes awal. Menurut Winataputra, dkk. (2007: 

3.6) pemberian apersepsi menekankan pada upaya guru untuk menghubungkan 

materi pembelajaran yang sudah dimiliki siswa dengan materi yang akan 

dipelajari siswa. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Menurut Turney (dalam Winataputra, 2007: 8.19) Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

membantu siswa dalam melakukan diskusi kelompok agar seluruh siswa aktif 

dalam diskusi kelompok. Menurut Rusman (2011: 89) keterampilan membimbing 
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diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. 

7. Keterampilan mengelola kelas 

Turney (dalam Winataputra, 2007: 8.37) menyatakan keterampilan 

mengelola kelas merupakan kegiatan guru dalam menciptakan iklim belajar yang 

menyenangkan di dalam kelas sehingga siswa tidak mudah bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. sedangkan keterampilan mengelola kelas menurut 

Anitah (2009: 8.36) adalah keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar secara optimal, serta keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan 

guru memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. 

Sehingga seluruh siswa merasa diperhatikan oleh guru. Turney (dalam 

Winataputra, 2007: 8.55) 

Keterampilan dasar mengajar merupakan seluruh keterampilan yang harus 

dikuasai oleh guru dalam melakukan pembelajaran. Keterampilan tersebut 

digunakan guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa 

tidak mudah bosan dan mampu menyerap seluruh pembelajaran dengan optimal. 

Adapun dalam penelitian ini, keterampilan guru pada pembelajaran menulis 

narasi dengan penerapan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle 

meliputi indikator : a) melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan, b) 

mengemukakan tujuan pembelajaran, c) menayangkan slide gambar, d) 
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menjelaskan materi, e) mengkoordinir siswa untuk berpasangan dengan teman 

sebangku, f) menugaskan siswa untuk menulis karangan narasi sesuai gambar 

puzzle yang telah tersusun, g) membimbing siswa dalam presentasi hasil karya 

kelompok, h) memberikan penguatan kepada siswa, i) memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya dan berpendapat, dan j) melakukan refleksi dan evaluasi. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh keterampilan mengajar yang 

dikuasai oleh guru tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas siswa. Berkenaan dengan 

hal tersebut, Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) menggolongkan siswa dalam 

pembelajaran antara lain sebagai berikut: 

1) visual avtivities, yang termasuk di dalamnya antara lain membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan 

sebagainya. 

2) oral activities, yang termasuk di dalamnya antara lain menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

interview, diskusi, interupsi, dan sebagainya. 

3) listening activites, yang termasuk di dalamnya antara lain mendengarkan: 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. 

4) writing activities, yang termasuk di dalamnya antara lain menulis: cerita, 

karangan, laporan, tes angket, menyalin dan sebagainya. 

5) drawing activities,yang termasuk di dalamnya antara lain menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram, pola, dan sebagainya. 
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6) motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara 

binatang, dan sebagainya. 

7) mental activities, yang termasuk di dalamnya antara lain menganggap, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan dan sebaginya. 

8) emotional activities, yang termasuk di dalamnya antara lain menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup dan sebagainya. 

Aktivitas siswa merupakan seluruh kegiatan baik fisik ataupun psikis yang 

dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang menimbulkan 

perubahan tingkah laku. Aktivitas siswa yang akan diamati dalam penelitian ini 

yang sudah disesuaikan dengan langkah-langkah model Quantum Teaching 

berbantuan media puzzle antara lain : a) merespon apersepsi dari guru dan antusias 

mengikuti pembelajaran, b) menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi, c) 

mendengarkan penjelasan guru dengan baik, d) memperhatikan gambar yang 

ditayangkan oleh guru, e) bekerja sama dengan kelompok untuk menyusun puzzle, 

f) menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle, g) mempresentasikan hasil 

kelompok, h) aktif dalam diskusi kelas, i) menyimpulkan materi pelajaran, dan j) 

mengerjakan evaluasi. 

2.1.3.3 Iklim Pembelajaran 

Bloom (dalam Tarmidi, 2006: 1) mendefinisikan iklim dengan kondisi, 

pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan 
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intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Iklim pembelajaran yang kondusif 

akan mendukung proses pembelajaran.  

Depdiknas (2004: 9) menyatakan bahwa iklim pembelajaran mencakup tiga 

hal, yaitu: 

(1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. 

(2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreaktivitas guru. 

(3) suasana kelas yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. 

Iklim pembelajaran merupakan suasana pembelajaran yang mempengaruhi 

kegiatan pembelajaran. Iklim pembelajaran yang kondusif dapat diciptakan 

melalui pengelolaan kelas yang baik oleh guru.   

2.1.3.4 Materi Pembelajaran 

Seorang guru harus mengetahui materi pembelajaran dengan baik. materi 

pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar 

mengajar. Materi pembelajaran harus disampaikan dengan menarik, agar siswa 

mengerti dan memahami materi dengan baik.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan materi 

pembelajaran menurut Mulyasa (2009: 155) adalah sebagai berikut: 

a) Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

peserta didik, baik perkembangan pengetahuan dan cara berpikir maupun 

perkembangan sosial dan emosional. 
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b) Materi pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan 

kedekatan dengan peserta didik, baik secara fisik maupun psikis. 

c) Materi pembelajaran harus dipilih yang bermakna dan bermanfaat bagi 

peserta dalam kehidupan sehari-hari. 

d) Materi pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan 

dan lingkungan peserta didik. 

2.1.3.5 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri siswa. Selain membangkitkan motivasi dan 

minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data, dan memadatkan informasi. (Hamdani, 2011: 244) 

Sejalan dengan itu Briggs (dalam Winataputra, 2002: 5.4) mengemukakan 

bahwa media merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi 

pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi belajar dan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2011: 15). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media merupakan 

suatu sarana yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Penggunaan media bertujuan untuk menarik minat siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 
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Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah puzzle untuk membantu 

siswa dalam memperoleh ide/gagasan untuk menulis. Gambar puzzle bertujuan 

untuk menarik minat siswa dan menanamkan kerjasama saat siswa menyusun 

puzzle. 

2.1.3.6 Hasil Belajar 

Rifa’i dan Anni (2009: 85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajari siswa. 

Sedangkan menurut Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan. Siddiq dkk. (2008: 1.5) mengemukakan bahwa perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar diklasifikasikan menjadi tiga domain yaitu: Kognitif, Afektif, 

dan Psikomotorik. Domain kognitif meliputi perilaku daya cipta, yaitu berkaitan 

dengan kemampuan intelektual manusia. Domain afektif berkaitan dengan 

perilaku daya rasa atau emosional manusia, yaitu kemampuan menguasai nilai-

nilai yang dapat membentuk sikap seseorang. Domain psikomotorik berkaitan 

dengan perilaku dalam bentuk keterampilan-keterampilan motorik (gerakan pisik). 

Sejalan dengan itu, Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2009: 86-90) 

menyampaikan tiga ranah taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yang 

menunjukkan hasil belajar pada peserta didik, yaitu 

a) Ranah kognitif  

Ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan dan kemahiran  
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intelektual. Ranah kognitif meliputi aspek mengingat (C1), memahami (C2), 

mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). 

b) Ranah afektif 

Ranah afektif berhubungan dengan sikap, perasaan, minat dan nilai moral. 

Kategori afektif meliputi penerimaan (receiving), penanggapan (responding), 

penilaian (valving), pengorganisasian (organization), pembentukan pola hidup 

(organization by a value comple).  

c) Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, memanipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Ranah psikomotorik meliputi aspek persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian dan kreativitas. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran 

merupakan suatu perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman. 

Hasil perubahan tingkah laku tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah yaitu 

ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotorik 

(kemampuan fisik).  

Indikator hasil belajar dalam penelitian menggunakan model Quantum 

Teaching berbantuan media puzzle ini mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Pada ranah kognitif di antaranya; a) menulis karangan  narasi sesuai 

gambar puzzle, b) menulis karangan narasi sesuai urutan peristiwa, c) 

menggunakan ejaan dan tanda baca dengan baik, d) menyimpulkan materi 

pelajaran, e) mengerjakan evaluasi. Pada ranah afektif di antaranya; a) merespon 
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apersepsi dari guru dan antusias mengikuti pembelajaran, b) menanggapi 

pertanyaan guru dalam apersepsi, c) mendengarkan penjelasan guru dengan baik, 

d) memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru, e) aktif dalam diskusi 

kelas. Pada ranah psikomotorik di antaranya; a) bekerja sama dengan kelompok 

untuk menyusun puzzle, b) mempresentasikan hasil kelompok. 

 

2.1.4 Pengertian Bahasa 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan 

manusia lainnya. Dalam berkomunikasi manusia memerlukan alat, sarana atau 

media yaitu bahasa. 

Chaer (2006: 1), mengemukakan bahasa adalah suatu sistem lambang 

berupa bunyi, bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat untuk 

bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Sebagai sebuah sistem, maka 

bahasa berbentuk suatu aturan, kaidah atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang 

tata bunyi, tata bentuk kalimat maupun tata kalimat. Menurut Santosa (2011: 1.2) 

bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat yakni 

sistematik, mana suka, ujar, manusiawi, dan komunikatif. Bahasa disebut mana 

suka karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Bahasa bersifat 

manusiawi karena bahasa akan tetap dipakai selama manusia tersebut hidup. 

Solchan (2008: 1.20) menyatakan bahasa adalah sistem lambang yang 

bermakna, arbiter, konvensional, dan produktif yang dipergunakan oleh setiap 

individu dan anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan 

mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan sistem lambang berupa bunyi ataupun 
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tulisan yang dipergunakan dan disepakati oleh suatu kelompok sosial. Bahasa 

dikatakan produktif karena beberapa kata dapat dirangkai menjadi sebuah kalimat 

atau wacana dengan berbagai variasi. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat didefinisikan bahwa bahasa 

merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan 

maksud dan tujuan. Bahasa merupakan kesepakatan dalam masyarakat. Adapun 

beberapa fungsi bahasa adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai 

lambang identitas nasional, sebagai bahasa nasional, serta sebagai alat pemersatu 

bangsa. (Doyin, 2009: 5) 

Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat keterampil-an dasar 

berbahasa yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. 

Mendengarkan (menyimak) dan berbicara merupakan aspek keterampilan ragam 

lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam 

tulis (Mulyati, 2008: 1.15). Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus 

dimiliki oleh seseorang agar dapat berkomunikasi dengan baik. 

2.1.5 Keterampilan Berbahasa 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan. Sehubungan dengan penggunaan bahasa 

menurut Mulyati (2008: 1.10), terdapat empat keterampilan dasar berbahasa, yaitu 

a) Mendengarkan (menyimak) 

Menurut Mulyati (2008: 1.10) menyimak merupakan kegiatan yang paling 

awal dilakukan oleh manusia. Menyimak adalah keterampilan bahasa lisan 

yang bersifat reseptif. Proses menyimak merupakan proses interaktif yang 
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mengubah bahasa lisan menjadi makna dalam pikiran. Proses menyimak telah 

dilakukan seseorang sejak kecil. Setelah seseorang menguasai keterampilan 

menyimak dengan baik maka dia dapat mulai melatih keterampilan berbicara. 

Saddhono dan Slamet (2012: 4) menyatakan bahwa menyimak mempunyai 

tujuan yang berbeda, yaitu untuk mendapatkan fakta, menganalisa fakta, 

mendapat inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. 

b) Berbicara 

Mulyati (2008: 1.10) mengemukakan berbicara adalah keterampilan 

berbahasa lisan. Berbicara merupakan keterampilan yang sudah dimiliki oleh 

setiap orang. Tanpa disadari interaksi yang sangat sering dilakukan adalah 

berbicara. Dengan menguasai keterampilan berbicara, seseorang mulai dapat 

berlatih membaca. Sejalan dengan itu, Saddono dan Slamet (2012: 34) 

mengemukakan berbicara adalah suatu penyampaian maksud dapat berupa 

gagasan, isi hati seseorang kepada orang lain.  

c) Membaca 

Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Membaca merupakan 

suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/bahasa tulis (Tarigan, 2008: 7). Melalui membaca, seseorang dapat 

memperoleh informasi yang dapat menambah pengetahuan pembaca.  

d) Menulis 

Mulyati (2008: 1.10) mengemuakakan bahwa menulis adalah keterampilan 

produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis merupakan kegiatan 
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menyajikan informasi melalui bahasa tulis. Menulis merupakan keterampilan 

yang paling rumit karena keterampilan menulis tidak dimiliki seseorang 

secara alamiah tetapi harus melalui proses belajar, dan berlatih terus menerus. 

Menulis tidak hanya sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, 

melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam 

suatu struktur tulisan yang teratur. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam berbahasa 

terdapat empat keterampilan yang mempunyai hubungan yang sangat erat. 

Keempat keterampilan itu adalah keterampilan mendengarkan (menyimak), 

berbicara, membaca, menulis. 

 

2.1.6 Hakikat Menulis 

2.1.6.1 Pengertian Menulis 

Tarigan (2008: 3) menyatakan menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. Sementara itu menurut Santosa, (2011: 6.14) menulis merupakan 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. 

Sejalan dengan itu menulis menurut Suparno dan Yunus (2010: 1.3) adalah 

suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa 

tulis sebagai alat atau medianya. Sementara menurut Supriadi (dalam Doyin dan 

Wagiran, 2009:14), menulis adalah suatu proses kreatif yang lebih banyak 

melibatkan cara berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat).  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan 

suatu kegiatan penyampaian pesan melalui bahasa tulis. Menulis dilakukan untuk 

menghasilkan suatu karya tulis. Keterampilan menulis dapat dikatakan sebagai 

keterampilan berbahasa yang paling rumit diantara jenis keterampilan berbahasa 

yang lainnya. Kemampuan menulis didapatkan melalui latihan yang dilakukan 

secara terus-menerus. Menulis mempunyai beberapa manfaat seperti peningkatan 

kecerdasan, pengembangan inisiatif dan kreativitas, penumbuhan keberaniaan dan 

pendorong kemauan dan kemampuan dalam mengumpulkan informasi. 

2.1.6.2 Tahapan Menulis 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang membutuhkan latihan 

terus-menerus. Untuk menghasilkan suatu tulisan yang baik, seorang penulis 

harus memahami tahapan dalam menulis. Suparno dan Yunus (2010: 1.15) 

menyatakan beberapa tahap dalam menulis yaitu 

1) Tahap Pramenulis 

Tahap ini merupakan fase persiapan menulis, seperti halnya pemanasan bagi 

orang yang berolahraga. Pada fase penulisan ini terdapat aktivitas pemilihan 

topik, menetapkan tujuan dan sasaran, mengumpulkan bahan atau informasi 

yang diperlukan, serta mengorganisasikan ide atau gagasan dalam bentuk 

kerangka karangan. 

2) Tahap Penulisan 

Tahap ini merupakan fase untuk mulai menulis, menuangkan ide berbentuk 

tulisan sehingga menjadi sebuah karangan.Struktur karangan terdiri atas bagian 

awal, isi dan akhir. Awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan dan 
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sekaligus mengiringi pembaca terhadap pokok tulisan kita. Isi karangan 

menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan. Akhir karangan berisi 

simpulan, dan dapat ditambah rekomendasi atau saran bila diperlukan. 

3) Tahap Pasca Penulisan 

Fase ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram yang kita 

hasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan perbaikan (revisi). 

Menurut Saddhono dan Slamet (2012: 5) mengemukakan bahwa proses 

penulisan terdiri atas lima tahap yaitu (1) pramenulis, (2) menulis, (3) merevisi, 

(4) mengedit, (5) mempublikasikan. Pramenulis merupakan tahap persiapan atau 

tahap seorang penulis menemukan ide/ gagasan. Pada tahap ini sangat diperlukan 

adanya rangsangan atau stimulus untuk merangsang munculnya respon berupa 

ide/ gagasan. Tahap menulis dimulai dari menjabarkan ide-ide dalam bentuk 

tulisan. Pada tahap ini memerlukan pemilihan kata yang tepat agar bisa dimengerti 

oleh pembaca. Merevisi merupakan tahap mengoreksi keseluruhan paragraf dalam 

tulisan. Koreksi dilakukan terhadap aspek kebahasaan meliputi pemilihan kata, 

struktur bahasa, ejaan dan tanda baca. Setelah mengetahui kesalahan dalam 

tulisannya, seorang penulis melakukan proses pengeditan untuk memperbaiki 

kesalahannya. Ketika proses pengeditan sudah selesai, penulis akan mem-

publikasikan hasil tulisannya, dapat melalui penceritaan atau dalam bentuk 

cetakan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menulis dilakukan 

dalam berbagai tahap. Tahapan tersebut harus dikuasai dengan baik agar 
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memperoleh tulisan yang baik. Tulisan atau karangan yang baik dapat dilihat dari 

segi bahasa yang digunakan, isi tulisan/karangan,dan cara penyajiannya. 

2.1.6.3 Macam-macam Karangan 

Karangan merupakan salah satu ragam wacana tulis. Karangan dapat 

disajikan dalam berbagai bentuk disesuaikan dengan tujuan penulisan. Suparno 

dan Yunus (2010: 1.11) karangan dapat disajikan dalam lima bentuk atau ragam 

wacana yaitu: 

1) Deskripsi 

Menurut Suparno dan Yunus (2010: 1.11) menyatakan deskripsi adalah ragam 

wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-

kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Sasarannya 

adalah menciptakan atau memungkinkan  terciptanya imajinasi (daya khayal) 

pembaca sehingga pembaca seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan 

sendiri apa yang dialami penulisnya. (Saddhono dan Slamet, 2012: 101) 

2) Narasi 

Saddhono dan Slamet (2012: 101) mengemukakan narasi adalah ragam wacana 

yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. Sasarannya adalah 

memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, 

langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya sesuatu hal menurut Suparno dan 

Yunus (2010: 1.11). 

3) Eskposisi (Paparan) 

Suparno dan Yunus (2010: 1.11) menyatakan eksposisi adalah ragam wacana 

yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan 
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sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan 

pandangan pembacanya. Sasarannya adalah menginformasikan sesuatu tanpa 

ada maksud mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap pembacanya. 

Saddhono dan Slamet (2012: 101) fakta dan ilustrasi yang disampaikan sekedar 

memperjelas apa yang disampaikannya. 

4) Argumentasi (Pembahasan atau Pembuktian) 

Saddhono dan Slamet (2012: 101) menyatakan argumentasi adalah ragam 

wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran 

yang disampaikan oleh penulisnya. Penulis menyajikan secara logis, kritis, dan 

sistematis bukti-bukti yang dapat memperkuat keobjektifan dan kebenaran 

yang disampaikan untuk lebih meyakinkan pembaca. 

5) Persuasi 

Suparno dan Yunus (2010: 1.11) menyatakan persuasi adalah ragam wacana 

yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai 

sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Saddhono dan Slamet (2012: 101) 

mengemukakan karangan persuasi menggunakan pendekatan emosional dalam 

penulisannya. Persuasi juga menggunakan bukti, namun terkadang bukti yang 

disajikan digunakan seperlunya atau kadang dimanipulasi. Contoh propaganda, 

iklan, dan selebaran. 

Berdasarkan data di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada lima jenis 

karangan, yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Penelitian 

ini akan menggunakan jenis karangan narasi. 
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2.1.7 Pengertian Karangan Narasi 

Istilah narasi atau sering disebut naratif berasal dari bahasa inggris 

narration (cerita) dan narrative (yang menceritakan). Karangan yang disebut 

narasi menyajikan serangkaian peristiwa. Karangan ini berusaha menyampaikan 

serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya (krono-logis), dengan maksud 

memberi arti kepada sebuah atau serentetan kejadian, sehingga pembaca dapat 

memetik hikmah dari cerita itu. (Suparno dan Yunus, 2010: 4.31). Sejalan dengan 

itu Saddhono dan Slamet (2012: 101) mengemukakan bahwa karangan narasi 

merupakan ragam wacana yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. 

Narasi menurut Keraf (2010: 130) suatu bentuk wacana yang berusaha 

mengambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang 

telah terjadi. Pengambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu agar pembaca 

dapat menerima informasi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat didefinisikan bahwa narasi merupakan 

bentuk wacana yang menyajikan serangkaian peristiwa secara urut atau sesuai 

dengan urutan waktunya. Urutan waktu kejadian merupakan ciri utama yang 

membedakan karangan narasi dengan karangan yang lainnya. 

2.1.7.1 Prinsip Karangan Narasi 

Karangan narasi memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip narasi menurut 

Suparno dan Yunus (2010: 4.39) sebagai berikut: 

1) Alur (Plot) 

Alur dalam narasi merupakan kerangka dasar yang sangat penting. Alur 

mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain, 
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bagaimana suatu insiden mempunyai hubungan dengan insiden yang lain, 

bagaimana tokoh-tokoh harus digambarkan dan berperan dalam tindakan-

tindakan itu dan bagaimana situasi dan perasaan karakter (tokoh) yang terlibat 

dalam tindakan-tindakan itu yang terkait dalam suatu kesatuan waktu. 

2) Penokohan 

Salah satu ciri khas narasi ialah mengisahkan tokoh cerita bergerak dalam 

suatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita terlibat dalam suatu 

peristiwa dan kejadian.Tindakan, peristiwa, kejadian, itu disusun bersama-

sama sehingga mendapatkan kesan atau efek tunggal. 

3) Latar (Setting) 

Latar adalah tempat atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang 

dialami tokoh. 

4) Sudut Pandangan (Point of View) 

Sudut pandang adalah tempat atau titik dari mana seseorang melihat objek 

deskripsinya. Sudut pandang dalam narasi menjawab pertanyaan siapakah yang 

menceritakan kisah ini. 

Narasi dibagi menjadi dua yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. 

Menurut Keraf (2010: 137) narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap 

kejadian, rangkaian-rangkaian perbuatan kepada pembaca. Runtun kejadian atau 

peristiwa yang disajikan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi mengenai 

berlangsungnya suatu peristiwa untuk memperluas pengetahuan pembaca. 

Sedangkan narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan 

sekian macam sehingga merangsang daya khayal para pembaca. 
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Suparno dan Yunus (2008: 4.32) narasi ekspositoris merupakan narasi yang 

bertujuan untuk memberikan informasi atau wawasan dan memperluas 

pengetahuan pembaca. Sasaran utama dari narasi ekspositoris adalah rasio yaitu 

berupa perluasan pengetahuan pembaca sesudah membaca karangan tersebut. 

Sedangkan karangan narasi sugestif bertujuan memberikan pengalaman estetis 

kepada pembaca.  

Adapun perbedaan antara narasi ekspositoris dan narasi sugestif menurut 

Suparno dan Yunus (2008: 4.38) antara lain: 

Tabel 2.1 Perbedaan narasi ekspositoris dan narasi sugestif 
Narasi Ekspositoris Narasi sugestif 

1. Memperluas pengetahuan Menyampaikan suatu makna atau 

suatu amanat yang tersirat 

2. Menyampaikan informasi  Menimbulkan daya khaya 

3. Didasarkan pada penalaran untuk 

mencapai kesepakatan rasional 

Penalaran hanya berfungsi sebagai alat 

untuk menyampaikan makna, sehingga 

kalau perlu penalaran dapat dilanggar 

4. Bahasanya lebih condong ke 

bahasa informative dengan titik 

berat pada penggunaan kata-kata 

denotatif  

Bahasanya lebih condong ke bahasa 

figuratif dengan menitik beratkan 

penggunaan kata-kata konotatif 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karangan narasi 

terdiri atas narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Penelitian ini akan 

menggunakan narasi ekspositoris yaitu jenis narasi yang bertujuan untuk 

menambah pengetahuan pembaca, menyampaikan informasi, serta didasarkan 

pada penalaran. 
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Sehubungan dengan keterampulan menulis narasi, perlu adanya penilaian 

terhadap hasil karangan narasi siswa. Menulis merupakan suatu aktivitas 

pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam bahasa tulis. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa produktif yang 

melibatkan aspek-aspek penggunaan ejaan, keterampilan diksi/kosakata, 

keterampilan menggunakan kalimat, penggunaan gaya tulisan, penentuan ide, dan 

pengorganisasian ide. Menurut Aries (2011: 137) penilaian karangan narasi 

meliputi lima komponen yaitu 1) isi, 2) organisasi, 3) kosakata, 4) pengembangan 

bahasa, 5) mekanik. Penilaian dalam penelitian ini meliputi penulisan ejaan dan 

tanda baca, rangkaian peristiwa, keefektifan kalimat, kohesi dan koherensi, serta 

kerapian tulisan. 

 

2.1.8 Hakikat Quantum Teaching 

2.1.8.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2011: 133) 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, membimbing di kelas atau yang lain. Model pembelajaran yang 

dipilih harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dijelaskan. 

Model-model pembelajaran inovatif menurut Sugiyanto (2008: 3) yaitu 

model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran quantum, model pembelajaran terpadu, pembelajaran berbasis 

masalah. Model-model pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran 
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yang dikembangkan oleh para ahli dalam usaha mengoptimalkan hasi belajar 

siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu rencana yang diterapkan saat pembelajaran yang 

digunakan sebagai usaha meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran 

yang dipilih harus inovatif dan mampu menarik motivasi siswa sehingga siswa 

tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

 

2.1.8.2 Pengertian Model Quantum Teaching 

Model quantum merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang 

dikembangkan oleh DePorter. Model Quantum Learning yang diterapkan di kelas 

adalah model Quantum Teaching. Menurut A’la (2010: 21) mengemukakan 

bahwa Quantum Teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dengan 

cara menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui 

interaksi yang terjadi di dalam kelas. 

DePorter (2010: 34) Quantum Teaching merupakan penggubahan 

bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar lingkungan belajar. 

Quantum Teaching memiliki asas utama yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita 

dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Quantum Teaching menciptakan suatu 

pembelajaran yang meriah, berpusat kepada siswa dan memanfaatkan interaksi  

dengan lingkungan belajar di sekitarnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat didefinisikan bahwa Quantum Teaching 

merupakan suatu model pembelajaran yang berusaha menciptakan interaksi 
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pembelajaran yang menarik, meriah dengan memanfaatkan lingkungan belajar. 

Melalui pemanfaatan lingkungan belajar, diharapkan siswa dapat menyerap 

pembelajaran dengan maksimal. Pembelajaran dengan menggunakan model 

Quantum Teaching dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran, karena pembelajaran tersebut memadukan seluruh lingkungan yang 

ada di sekitar siswa. Ketika siswa sudah tertarik kepada suatu pembelajaran maka 

siswa akan termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi 

tersebut akan berpengaruh pada prestasi siswa. Model Quantum Teaching tidak 

membeda-bedakan kemampuan siswa, dalam proses pembelajaran guru 

menghargai segala interaksi yang dilakukan oleh siswa. 

2.1.8.3 Prinsip Model Quantum Teaching 

Model Quantum Teaching memiliki lima prinsip menurut DePorter (2010: 

36-37) yaitu: 

1. Segalanya berbicara 

Segalanya dari lingkungan, kertas serta rancangan belajar, semuanya 

mengirimkan pesan tentang belajar. 

2. Segalanya bertujuan 

Segala interaksi yang terjadi di dalam kelas mempunyai tujuan. 

3. Pengalaman sebelum pemberian nama 

Proses belajar yang paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami 

informasi sebelum memperoleh nama untuk apa yang dipelajari. 
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4. Akui setiap usaha 

Memberikan pengakuan atas seluruh usaha yang dilakukan oleh siswa untuk 

meningkatkan motivasinya. 

5. Sesuatu yang layak dipelajari maka layak pula dirayakan 

Perayaan atas hasil yang telah dicapai siswa selama proses belajar 

berlangsung. 

Prinsip-prinsip tersebut sangat berpusat pada siswa. Seluruh pembelajaran 

yang dilaksanakan memiliki tujuan. Tujuan model Quantum Teaching salah 

satunya memberikan suatu pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. 

Pengalaman belajar tersebut diperoleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan 

belajar seperti interaksi dengan guru, teman sebaya ataupun dengan lingkungan 

sekitar kelas. Seluruh interaksi yang dilakukan siswa dengan lingkungan belajar 

mendapatkan apresiasi dari guru. Pemberian apresiasi merupakan usaha yang 

dilakukan untuk meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Melalui pemberian apresiasi juga mampu meningkatkan daya saing siswa untuk 

mendapatkan apresiasi terbaik dari guru. 

2.1.8.4 Kerangka Model Quantum Teaching 

Untuk mempermudah dalam pembelajaran, model Quantum Teaching 

memiliki kerangka rancangan yang dikenal dengan TANDUR.  

Menurut DePorter (2010: 127-136) kerangka rancangan pembelajaran 

Quantum Teaching sebagai berikut: 

1) Tumbuhkan 

Tumbuhkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui 
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Pemanfaatan pengalaman siswa. Untuk menumbuhkan minat siswa, guru 

harus mampu memberikan pertanyaan yang menarik. Melalui pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, siswa mulai berpikir manfaat apa yang dapat 

diambil dari pembelajaran tersebut. 

Guru memberikan beberapa gambar yang sudah diacak, kemudian 

siswa diminta untuk menyusun gambar tersebut sesuai urutan waktunya 

sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita. Guru memberikan pertanyaan 

seperti “siapa yang pernah mengalami kejadian seperti dalam gambar 

tersebut”, “kapan terjadinya?”. Pertanyaan tersebut digunakan untuk 

menumbuhkan minat siswa ketika beberapa siswa pernah mengalami kejadian 

seperti gambar yang telah ditampilkan guru. 

2) Alami 

Memberikan pengalaman kepada siswa untuk menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran lebih bermakna bagi 

siswa. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, sehingga 

makna pembelajaran dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik. 

Siswa bersama-sama menyusun gambar yang sudah diacak menjadi 

rangkaian suatu cerita, dari rangkaian cerita tersebut siswa dibimbing untuk 

membuat kerangka karangan serta mulai menyusun kalimat menjadi karangan 

narasi. Setelah siswa mencoba membuat karangan narasi dengan bimbingan 

guru, siswa secara berpasangan mulai diberikan puzzle, siswa menyusun 

puzzle tersebut sehingga membentuk rangkaian peristiwa kemudian siswa 

mulai menulis karangan narasi. 
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3) Namai 

Memberikan informasi kepada siswa setelah siswa mendapatkan 

pengalaman belajar. Pemberian informasi yang dilakukan setelah siswa 

mendapatkan pengalaman adalah agar siswa mengembangkan pemikirannya 

terlebih dahulu, tidak langsung menerapkan konsep dari guru. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan judul 

karangan yang telah dibuatnya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memberikan judul pada rangkaian gambar yang telah disediakan. Guru 

memberikan penjelasan mengenai tanda baca yang digunakan dalam 

membuat karangan. 

4) Demonstrasikan 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kecakapan 

mengenai pengetahuan yang telah didapatkan. Setiap siswa memiliki 

kesempatan untuk menunjukkan kecakapan mengenai pengetahuan yang telah 

didapatkannya setelah pembelajaran. Tahap ini siswa mempresentasikan hasil 

diskusi berupa puzzle yang sudah menjadi rangkaian peristiwa yang utuh serta 

karangan narasi yang telah disusun.  

5) Ulangi 

Pengulangan untuk memperkuat informasi mengenai pengetahuan yang 

baru didapatkan oleh siswa. Dengan adanya pengulangan, siswa akan 

semakin memahami proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pengulangan 

juga sangat berguna untuk mengkonfirmasi pembelajaran yang telah 

dilakukan agar tidak ada kesalahan konsep. 
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Siswa secara acak diminta untuk menceritakan kembali hasil diskusi 

milik kelompok lain. Dengan demikian seluruh siswa dapat memperkuat 

informasi yang diperoleh mengenai karangan narasi. 

6) Rayakan 

Perayaan sebagai pengakuan atas pengetahuan yang dipahami oleh 

siswa serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Perayaan sangat penting 

dilakukan karena perayaan merupakan salah satu pengakuan terhadap hasil 

kerja siswa. Dengan adanya perayaan maka siswa akan semakin termotivasi 

untuk mendapatkan penghargaan tersebut. 

Guru memberikan bingkisan kepada kelompok tercepat yang menyelesaikan 

puzzle dan karangan narasi. Guru juga memberikan bingkisan pada siswa yang 

berhasil menjawab pertanyaan. Selain itu guru juga memberikan bingkisan kepada 

siswa yang membuat karangan narasi terbaik. Pemberian bingkisan tersebut 

diharapkan dapat membangkitkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

2.1.8.5 Kelebihan Model Quantum Teaching 

Selain memiliki prinsip dan kerangka rancangan pembelajaran, Quantum 

Teaching juga memiliki empat kelebihan yaitu: 

a) Adanya unsur demokratis dalam pengajaran dikarenakan seluruh siswa 

diberikan kesempatan untuk aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. 

b) Adanya kepuasan pada diri siswa, karena dalam pembelajaran guru 

memberikan pengakuan terhadap hasil kerja siswa.  
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c) Adanya unsur pemantapan dalam menguasai materi atau keterampilan yang 

diajarkan, hal ini terlihat dari adanya pengulangan terhadap sesuatu yang 

telah dikuasai siswa. 

d) Adanya unsur kemampuan pada seorang guru dalam merumuskan temuan 

yang dihasilkan siswa, agar siswa mudah memahami pelajaran. (A’la, 2010: 

43) 

 

2.1.9 Media Pembelajaran 

2.1.9.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 120) kata “media” berasal dari bahasa 

latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang secara harfiah 

berarti “perantara atau pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran (Rifa’i 

dan Anni, 2009: 196). Sehubungan dengan itu, Gagne & Briggs (dalam Arsyad, 

2008: 4) menyatakan bahwa “Media pembelajaran adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional dilingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan media merupakan suatu alat 

yang digunakan sebagai penyalur informasi yang menarik minat siswa untuk 

belajar. Media sangat memberikan bantuan kepada guru untuk mempermudah 
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menyampaikan materi sehingga siswa  mampu menyerap pembelajaran dengan 

baik. 

2.1.9.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Adapun beberapa kegunaan media dalam proses belajar mengajar (Sadiman, 

2011: 17) yaitu: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya: (1) 

objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita gambar, film bingkai, 

film, atau model; (2) objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film 

bingkai, film, atau gambar; (3) kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa 

lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto 

maupun secara verbal. 

c. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif 

siswa. Dalam hal ini media berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan 

dan kenyataan, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minat. 

Dapat disimpulkan bahwa kegunaan media yaitu meningkatkan motivasi 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Media merupakan salah satu 

penunjang pembelajaran. Penggunaan media yang bervariasi akan semakin 

meningkatkan minat siswa karena siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Media yang dipilih harus sesuai dengan materi pembelajaran 
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sehingga media tersebut dapat mempermudah siswa dalam memahami materi 

pembelajaran. 

2.1.9.3 Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu: 

a) Media visual merupakan media yang bersifat visual dan hanya mampu dilihat 

dengan menggunakan indra penglihatan. Contoh media visual adalah gambar 

dan grafis. 

b) Media Audio merupakan media yang bersifat auditif (hanya dapat didengar) 

yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa 

untuk mempelajari bahan ajar. 

c) Media Audio-Visual merupakan kombinasi dari audio dan visual atau sering 

disebut dengan media pandang-dengar. Contoh media audio-visual di 

antaranya program video, televisi, program slide suara (Winataputra, 2007: 

5.13). 

Berdasarkan jenis media pembelajaran diatas, puzzle tergolong dalam jenis 

media visual, karena puzzle hanya bisa dilihat melalui indera penglihatan. 

2.1.9.4 Media Gambar Puzzle 

Syuropati (2009: 121),  puzzle adalah permainan klasik. Puzzle selalu bisa 

muncul dengan berbagai gambar menarik dan memiliki banyak manfaat. Puzzle 

dapat membantu siswa belajar memecahkan masalah dengan mencoba beberapa 

cara memasangkan kepingan berupa potongan-potongan gambar, maka siswa 

dilatih untuk berfikir kreatif. 
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Puzzle adalah permainan yang terdiri atas potongan gambar-gambar, kotak-

kotak, huruf-huruf atau angka-angka yang disusun seperti dalam sebuah 

permainan yang akhirnya membentuk sebuah pola tertentu sehingga membuat 

siswa menjadi termotivasi untuk menyelesaikan puzzle secara tepat dan cepat. 

Usia sekolah dasar merupakan usia anak yang masih bermain sambil belajar. 

Siswa lebih memahami materi pembelajaran jika materi tersebut disampaikan 

dengan permainan. Permainan yang digunakan harus disesuaikan dengan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. Puzzle merupakan salah satu permainan 

yang sangat cocok diterapkan saat pembelajaran menulis narasi untuk siswa 

sekolah dasar. Melalui permainan puzzle siswa diminta untuk menyusun 

potongan-potongan gambar sehingga membentuk gambar suatu peristiwa sesuai 

urutan waktunya. Siswa akan berlomba-lomba untuk menyusun puzzle menjadi 

gambar yang utuh. Permainan puzzle tidak akan membuat siswa mudah bosan 

untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru.  

Nisak (2011: 110) juga menjelaskan tujuan permainan puzzle sebagai 

berikut : 

a) menumbuhkan rasa solidaritas sesama siswa; 

b) menumbuhkan rasa kekeluargaan antarsiswa; 

c) melatih strategi dalam bekerjasama antarsiswa; 

d) menumbuhkan rasa kebersamaan sesama siswa; 

e) menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antarsiswa; 

f) menumbuhkan rasa saling memiliki antarsiswa; 

g) menghibur para siswa di dalam kelas. 
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Puzzle mempunyai beberapa manfaat bagi anak-anak yaitu antara lain: 

1. Meningkatkan Keterampilan Kognitif 

Keterampilan kognitif (cognitive skill) berkaitan dengan kemampuan untuk 

belajar dan memecahkan masalah. Dengan bermain puzzle anak akan 

mencoba memecahkan masalah yaitu menyusun gambar. Pada tahap awal 

mengenal puzzle, mereka mungkin mencoba untuk menyusun gambar puzzle 

dengan cara mencoba memasang-masangkan bagian-bagian puzzle tanpa 

petunjuk. Dengan sedikit arahan dan contoh, maka anak sudah dapat 

mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan cara mencoba 

menyesuaikan bentuk, menyesuaikan warna, atau logika. 

2. Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus 

Keterampilan motorik halus (fine motor skill) berkaitan dengan kemampuan 

anak menggunakan otot-otot kecilnya khususnya tangan dan jari-jari tangan. 

3. Meningkatkan Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain.  Puzzle dapat dimainkan secara perorangan maupun kelompok. 

Permainan yang dilakukan oleh anak-anak secara kelompok akan 

meningkatkan interaksi sosial anak. Dalam kelompok anak akan saling 

menghargai, saling membantu dan berdiskusi satu sama lain. 

4. Melatih koordinasi mata dan tangan 

Anak belajar mencocokkan keping-keping puzzle dan menyusunnya menjadi 

satu gambar. Ini langkah penting menuju pengembangan keterampilan 

membaca. 
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5. Melatih logika 

Membantu melatih logika anak. Ketika anak melihat puzzle bergambar maka 

anak akan menyimpulkan gambar tersebut sesuai dengan logika. 

6. Melatih kesabaran 

Bermain puzzle membutuhkan ketekunan, kesabaran dan memerlukan waktu 

untuk berfikir dalam menyelesaikan tantangan. 

7. Memperluas pengetahuan 

Anak akan belajar banyak hal, warna, bentuk, angka, huruf. Pengetahuan 

yang diperoleh dari cara ini biasanya mengesankan bagi anak dibandingkan 

yang dihafalkan (Syukron: 2011). 

 

2.1.10 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, 

pelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. 

(Mulyati, 2004: 3.8) 

Menurut Tarigan (2008: 1), keterampilan berbahasa (language arts atau 

language skills) dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup empat segi, 

yaitu: 1) keterampilan menyimak/ mendengarkan (listening skills); 2) 

keterampilan berbicara (speaking skills); 3) keterampilan membaca (reading 

skills); 4) keterampilan menulis (writing skills). 
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Sementara itu ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran bahasa 

Indonesia SD dan MI terdiri atas beberapa aspek (BSNP, 2006: 118), yaitu: 

1) Mendengarkan, seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, 

perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, pesan, penjelasan, 

laporan, ceramah, khutbah, pidato, pembicara narasumber, dialog atau 

percakapan, pengumuman serta perintah yang didengar dengan memberikan 

respon secara tepat serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui 

kegiatan mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita 

rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan menonton drama 

anak. 

2) Berbicara, seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan 

sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri sendiri, 

teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, pengalaman, gambar 

tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh, kegemaran, 

peraturan, tata tertib, petunjuk dan laporan, serta mengapresiasi dan 

berekspresi sastra melalui kegiatan melisankan hasil sastra berupa dongeng, 

cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, 

dan drama anak. 

3) Membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kalimat, paragraf, berbagai teks 

bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman, kamus, ensiklopedi, serta 

mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra 

berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, 
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syair lagu, pantun, dan drama anak. Kompetensi membaca juga diarahkan 

menumbuhkan budaya membaca. 

4) Menulis, seperti menulis karangan naratif dan non-naratif dengan tulisan rapi 

dan jelas dengan memperlihatkan tujuan dan ragam pembaca, pemakaian 

ejaan dan tanda baca, dan kosakata yang tepat dengan menggunakan kalimat 

tunggal dan kalimat majemuk serta mengapresiasi dan berekspresi sastra 

melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi. Kompetensi 

menulis juga diarahkan menumbuhkan kebiasaan menulis. 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang diberikan 

pada seluruh jenjang pendidikan yang meliputi empat aspek yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Seluruh aspek tersebut diajarkan agar siswa 

mampu berinteraksi sosial.  

Smith (dalam Suparno dan Yunus, 2010: 1.4) mengatakan bahwa 

pengalaman belajar menulis yang dialami siswa di sekolah tidak terlepas dari 

kondisi gurunya sendiri. Mengajar adalah suatu pekerjaan profesional, yang 

menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya (Winataputra, 

2007: 7.1). Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang harus 

dikuasai oleh guru.  

 

2.1.11 Pembelajaran Menulis Narasi dengan Model Quantum Teaching 

berbantuan Media Puzzle 

Pembelajaran yang akan dilakukan peneliti sesuai dengan langkah-langkah 

model Quantum Teaching yang sudah di gabung dengan media puzzle. Langkah- 
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langkah pembelajarannya sebagai berikut; 

15) Guru melakukan apersepsi  

16) Guru menyajikan slide gambar suatu peristiwa yang sudah diacak 

(tumbuhkan, eksplorasi) 

17) Siswa mengurutkan gambar yang sudah ditampilkan oleh guru (alami, 

eksplorasi) 

18) Siswa membuat kerangka karangan narasi sesuai  rangkaian peristiwa pada 

gambar (alami, eksplorasi) 

19) Siswa menyusun rangkaian kalimat yang sudah disediakan menjadi 

karangan narasi yang sesuai rangkaian peristiwa pada gambar (alami, 

eksplorasi) 

20) Siswa bekerjasama dengan teman sebangku untuk menyusun puzzle yang 

telah dibagikan oleh guru sehingga membentuk rangkaian peristiwa 

(alami, elaborasi) 

21) Siswa menulis rangkaian peristiwa sesuai dengan gambar puzzle yang 

didapat (alami, elaborasi) 

22) Siswa memberikan judul sesuai peristiwa yang terdapat pada gambar 

puzzle (namai, elaborasi) 

23) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (demonstrasi-kan, 

elaborasi) 

24) Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan hasil diskusi milik 

temannya (ulangi, eksplorasi) 

25) Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan siswa (konfirmasi) 
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26) Siswa mengerjakan evaluasi berupa membuat karangan narasi 

secara individu (demonstrasikan) 

27) Siswa mencatat materi yang sudah dipelajari (ulangi)  

28) Guru memberikan hadiah pada kelompok yang memiliki tercepat 

menyelesaikan puzzle (rayakan). 

 

2.1.12 Teori Pembelajaran Yang Mendukung 

Lapono (2008: 1.1) mengungkapkan bahwa jenis teori belajar yang banyak 

mempengaruhi pemikiran tentang proses pembelajaran dan pendidikan ada empat, 

yakni teori belajar Behaviorisme, Kognitivisme, Konstruktivisme, dan 

Humanisme. 

1) Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 137) belajar lebih dari sekedar mengingat. 

Peserta didik yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah 

dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah, menemukan (discovery) 

sesuatu untuk dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan. Peserta didik 

harus menemukan dan mentransformasikan informasi komplek ke dalam dirinya 

sendiri. 

2) Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Trianto (2007: 14) mengatakan bahwa perkembangan kognitif sebagian 

besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan dan 

pengetahuan datang dari tindakan. 
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Tahap-tahap perkembangan kognitif tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Sensorimotor (umur 0-2 tahun) 

Lapono, dkk (2008: 1.20) mengemukakan tahap sensorimotor, perilaku 

terikat pada panca indera dan gerak motorik. Bayi belum mampu berpikir 

konseptual, namun perkembangan kognitifnya telah dapat diamati. Contoh 

kemampuan yang dilakukan misalnya suka memperhatikan sesuatu lebih lama, 

memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, lalu ingin merubah tempatnya. 

Sejalan dengan itu Kurnia, dkk (2008: 3.5) mengemukakan tahap sensorimotor 

diawali dengan modifikasi refleks yang semakin lebih efisien dan terarah, 

dilanjutkan dengan reaksi pengulangan gerakan yang menarik pada tubuhnya dan 

keadaan atau objek yang menarik, koordinasi reaksi dengan cara menggabungkan 

beberapa skema untuk memperoleh sesuatu, reaksi pengulangan untuk 

memperoleh hal-hal yang baru, serta permulaan berpikir dengan adanya ketetapan 

objek. Siswa berusaha mengkoordinasikan tindakannya dan berusaha memperoleh 

pengalaman melalui eksplorasi dengan indera dan gerak motorik.  

2) Tahap Praoperasional (umur 2-7 tahun) 

Mulai tampak kemampuan berbahasa. Penguasaan konsep berkembang 

pesat. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol 

atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif.  Pada fase ini 

siswa belajar mengenal lingkungan dengan menggunakan simbol bahasa, 

peniruan, dan permainan. Siswa belajar melalui permainan dalam menyusun 

benda menurut urutannya dan mengelompokan sesuatu menurut Kurnia, dkk 

(2008: 3.6). 



53 
 

 

3) Tahap Operasional Konkret (umur 7 atau 8-11 tahun) 

Menurut Kurnia, dkk (2008: 3.7) tahap operasional konkret siswa sudah 

mampu berpikir konkret dalam memahami sesuatu sebagaimana kenyataannya, 

mampu mengkonservasi angka, serta memahami konsep melalui pengalaman 

sendiri dan lebih objektif. Menurut Lapono (2008: 1.20) tahap operasional konkret 

siswa mampu berpikir logis untuk memecahkan masalah kongrit seperti: konsep 

dasar benda, jumlah waktu dll.  

4) Tahap Operasional Formal (umur 11 atau 12-15 tahun) 

Kecakapan kognitif mencapai puncak perkembangan. Siswa mampu 

memprediksi, berpikir tentang situasi hipotesis, serta mengapresiasi struktur 

bahasa dan berdialog. Menurut Kurnia, dkk (2008: 3.7) tahap operasional formal, 

siswa sudah mampu meninjau masalah dari berbagai sudut pandang dan 

mempertimbangkan alternatif/kemungkinan dalam memecahkan masalah, 

bernalar berdasarkan hipotesis, menggabungkan sejumlah informasi secara 

sistematis, menggunakan rasio dan logika dalam abstraksi, memahami arti 

simbolik, dan membuat perkiraan di masa depan.  

3) Teori Belajar Behavioristik 

Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran behaviorisme dalam belajar 

adalah bahwa hasil belajar (perubahan perilaku) itu tidak disebabkan oleh 

kemapuan internal manusia, tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan 

respon. Stimulus ini diberikan oleh guru kepada siswa sehingga menimbulkan 

respon dari siswa. (Rifa’i dan Anni, 2009 : 107) 
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Ketiga teori tersebut merupakan teori belajar yang mendasari penerapan 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle dalam pembelajaran. Teori 

konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa mampu menerapkan pengetahuan 

yang telah dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah merupakan 

dasar dari kegiatan menyusun puzzle dan menulis karangan narasi sesuai gambar 

puzzle yang diperoleh dalam pembelajaran menggunakan model Quantum 

Teaching berbantuan media puzzle. Tahap alami pada kegiatan menyusun puzzle, 

siswa harus bekerja sama dengan teman sekelompok untuk menyusun puzzle 

menjadi gambar yang utuh sesuai urutan peristiwa. Siswa menulis karangan narasi 

sesuai dengan gambar tersebut. Sedangkan teori kognitif mengatakan bahwa 

perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi 

aktif anak dengan lingkungan dan pengetahuan datang dari tindakan. Usia 10-11 

tahun pada tahap operasional kongkret. Media puzzle terdiri dari potongan gambar 

akan memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Sesuai dengan teori 

behavioristik, tahap tumbuhkan yaitu guru memberikan pertanyaan sesuai dengan 

pengalaman yang dimiliki siswa. Pertanyaan tersebut diberikan agar siswa dapat 

belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilik sebelumnya, untuk 

dihubungkan dengan informasi baru yang didapat. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilakukan oleh Huda (2012) yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Berdasarkan Pengalaman Melalui Metode 

Quantum Teaching Dengan Media Puzzle Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 
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Selojari Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012 

bertujuan untuk mengetahui dengan penerapan Quantum Teaching dengan media 

puzzle dapat meningkatkan keterampilan siswa menulis karangan berdasarkan 

pengalaman, dan memberikan perubahan pada tingkah laku siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan keterampilan menulis karangan berdasarkan 

pengalaman, berdasarkan hasil tes pra siklus menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

55,5%, siklus I menunjukkan rata-rata 64,33 dan siklus II rata-rata 77,34. Dari 

hasil tersebut dapat diketahui peningkatan keterampilan siswa dalam menulis dari 

pra siklus ke siklus I sebesar 8,83 poin atau 15,90% dan siklus I ke siklus II 

sebesar 13,01 poin atau 20,36%. Berdasarkan hasil data nontes pada siklus I 

masih tampak tingkah laku negatif siswa saat pembelajaran berlangsung. Pada 

siklus II tingkah laku negatif siswa semakin berkurang dan tingkah laku positif 

siswa semakin bertambah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 

Quantum Teaching dengan media puzzle dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis karangan dan meningkatkan tingkah laku siswa. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011) yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Metode Latihan 

Terbimbing Berbantuan Gambar Puzzle pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 

Banyuurip Kabupaten Kendal sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi, dan memberikan perubahan perilaku siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan menulis karangan narasi. 

Terbukti dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari hasil prasiklus, siklus 

I dan siklus II yang terus meningkat. Hasil tes prasiklus menunjukan skor rata-rata 
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sebesar 51,58 termasuk dalam kategori kurang dan pada siklus I diperoleh skor 

rata-rata sebesar 64 dalam kategori cukup. Jadi, dari prasiklus ke siklus I terjadi 

peningkatan sebesar 12,42. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,74 

termasuk dalam kategori baik dan melebihi nilai rata-rata klasikal yang ditetapkan 

yaitu 65. Jadi, dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan sebesar 14,74. 

Sedangkan dari prasiklus ke siklus II terjadi peningkatan sebesar 27,16. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan metode latihan terbimbing 

berbantuan gambar puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan kajian empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas atau perilaku siswa, serta keterampilan siswa dalam 

menulis karangan narasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki 

perbedaan dengan penelitian di atas. Kajian empiris tersebut dapat digunakan 

sebagai penguat bagi penelitian ini.  

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan menulis pada 

siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 masih rendah. Hal ini dikarenakan siswa 

mengalami kesulitan dalam menentukan topik dalam menulis serta pemilihan kata 

yang digunakan masih terbatas, guru kurang dalam penggunaan media 

pembelajaran, siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Penggunaan media masih 

kurang serta model pembelajaran yang digunakan kurang tepat sehingga siswa 
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mudah merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Akibatnya hasil belajar 

siswa mengalami ketidaktuntasan terhadap KKM yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merencanakan perbaikan dengan 

menggunakan model Quantum Teaching. Pemilihan serta penggunaan model 

pembelajaran yang tepat sangat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran. 

Model Quantum Teaching merupakan model  yang menuntut siswa aktif dalam 

pembelajaran, melalui langkah tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi 

dan rayakan diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga mempermudah siswa dalam meningkatkan keterampilan 

menulis narasi. Selain itu penggunaan media puzzle dapat membantu siswa untuk 

memperoleh ide atau gagasan untuk menulis. Media puzzle terdiri atas potongan-

potongan gambar yang disusun sehingga membentuk suatu gambar yang utuh. 

Gambar yang telah tersusun sesuai dengan urutannya akan mempermudah siswa 

dalam menulis karangan narasi.  

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menerapkan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menulis narasi, aktivitas siswa dalam menulis narasi, dan keterampilan siswa 

dalam menulis narasi. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Penggunaan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle 

meningkatkan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran, meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi, dan meningkatkan 

keterampilan menulis narasi yang dimiliki oleh siswa kelas IVB SD Negeri 

Ngaliyan 01 Semarang. 

Tindakan 

Kondisi 
Akhir 

 Keterampilan guru semakin meningkat 
 Aktivitas siswa dalam pembelajaran semakin meningkat  
 Keterampilan siswa dalam menulis narasi semakin meningkat 

Kondisi 
Awal 

 Guru menggunakan model pembelajaran yang kurang sesuai dan 
kurang dalam penggunaan media pembelajaran, 

 Siswa kurang aktif, cepat merasa bosan, dan kurang dapat 
mengikuti proses pembelajaran, 

 Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan topik dalam 
menulis serta pemilihan kata yang digunakan masih terbatas. 

Langkah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 
Quantum Teaching berbantuan media puzzle: 
1. Guru menyajikan slide gambar suatu peristiwa yang sudah 

diacak (tumbuhkan, eksplorasi) 
2. Siswa bekerjasama dengan teman sebangku untuk menyusun 

puzzle yang telah dibagikan oleh guru sehingga membentuk 
rangkaian peristiwa (alami, elaborasi) 

3. Siswa menulis rangkaian peristiwa sesuai dengan gambar puzzle 
yang didapat (alami, elaborasi) 

4. Siswa memberikan judul sesuai peristiwa yang terdapat pada 
gambar puzzle (namai, elaborasi) 

5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
(demonstrasikan, elaborasi) 

6. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan hasil 
diskusi milik temannya (ulangi, eksplorasi) 

7. Guru memberikan hadiah pada kelompok yang tercepat 
menyelesaikan puzzle (rayakan). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Menurut 

Mulyasa (2012: 11) penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya mencermati 

kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan 

yang sengaja dimunculkan. Pelaksanaan PTK melalui 4 tahapan penting yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Bagan dari langkah – langkah PTK sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur Kegiatan Pemecahan Masalah 

(Mulyasa: 2012) 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

3.1.1  Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini meliputi: 

1. Rencana 

2. Tindakan 

3. Observasi 

4. Refleksi 

1. Rencana 

2. Tindakan 

3. Observasi 

4. Refleksi 

? 
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1) Identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah. 

2) Merencanakan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

3) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar  yang akan 

dicapai yaitu Standar Kompetensi 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, 

dan informasi  secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 

dan pantun anak dengan Kompetensi Dasar 8.1 Menyusun  karangan 

tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan 

ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll.). 

4) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran menggunakan model Quantum Teaching berbantuan 

media puzzle. 

5) Mempersiapkan alat peraga/ media pembelajaran yaitu puzzle yang 

terdiri dari beberapa gambar yang akan digunakan. 

6) Mempersiapkan instrumen pengamatan aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. 

7) Menyiapkan alat evaluasi. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2006: 99) Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau 

penerapan isi rancangan di dalam kancah yaitu mengenakan  tindakan di kelas. 

Pelaksanaan tindakan ini merupakan penerapan atau pelaksanaan rancangan yang 
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telah ditetapkan sebelumnya yakni dengan melaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. 

Pelaksanaan tindakan penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap 

siklusnya terdiri dari dua pertemuan, dengan kompetensi dasar 8.1. Menulis 

karangan sederhana berdasarkan gambar puzzle dengan menggunakan pilihan kata 

dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan ejaan, huruf kapital dan tanda titik. 

Siklus pertama pertemuan pertama bertema kegiatan dan pertemuan kedua 

bertema pengalaman, siklus kedua pertemuan pertama bertema kegemaran dan 

pertemuan kedua bertema liburan. 

3.1.3 Observasi 

Menurut  Poerwanti (2008: 3-22) observasi adalah mengamati dengan suatu 

tujuan dengan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode 

pada apa yang diamati. Sedangkan menurut Arikunto (2006: 99) Observasi adalah 

pelaksanaan pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat 

untuk mengamati keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menulis narasi sesuai dengan instrumen yang telah disediakan. 

3.1.4 Refleksi 

Menurut Arikunto (2006: 99) Refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Peneliti mengkaji proses 

pembelajaran yaitu tentang keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta 

keterampilan siswa dalam menulis narasi pada siklus pertama.  Menelaah 
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kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

siklus pertama, kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak 

lanjut untuk siklus kedua. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus penelitian. Adapun rincian tiap 

siklus sebagai berikut; 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan  

1) Menelaah materi pembelajaran bahasa Indonesia serta menelaah indikator. 

2) Menyusun RPP dengan materi menulis karangan narasi dengan topik 

kegiatan. 

3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa puzzle gambar kegiatan 

dan pengalaman. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, dan 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan pertama 

4) Guru melakukan apersepsi. Guru menyajikan gambar anak perempuan belajar 

naik sepeda. Kemudian guru bertanya kepada siswa “siapa yang bisa naik 

sepeda?, siapakah yang mengajari naik sepeda?, siapa yang pernah jatuh naik 

sepeda?”. 
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5) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus 

dicapai. 

6) Guru memotivasi siswa.  

7) Guru menyajikan slide gambar suatu kegiatan yang sudah diacak.  

8) Siswa mengurutkan gambar yang sudah ditampilkan oleh guru. 

9) Guru membimbing siswa untuk membuat kerangka karangan. 

10) Guru menyajikan karangan narasi sesuai urutan gambar tersebut. 

11) Guru memberikan penjelasan mengenai karangan narasi. 

12) Guru membagi siswa, berpasangan dengan teman sebangku. 

13) Guru membagikan amplop yang berisi puzzle pada tiap kelompok dengan 

gambar puzzle yang berbeda-beda. 

14) Siswa bekerjasama dengan teman sebangku untuk menyusun puzzle yang 

telah dibagikan oleh guru sehingga membentuk rangkaian peristiwa.  

15) Siswa menulis rangkaian cerita sesuai dengan gambar puzzle yang didapat. 

16) Siswa memberikan judul sesuai cerita yang terdapat pada gambar puzzle. 

17) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

18) Siswa secara acak diminta menceritakan kembali hasil diskusi milik 

kelompok lain. 

19) Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan siswa. 

20) Guru memberikan reward kepada kelompok yang tercepat menyusun puzzle.  

21) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. 

22) Siswa diberi evaluasi (individu). 
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23) Siswa mendengarkan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya. 

 

Pertemuan kedua 

1) Guru melakukan apersepsi. “guru menyajikan gambar anak yang 

mendapatkan juara kelas serta gambar anak menolong kucing yang terjatuh 

ke sungai”. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “Kapan kejadian 

tersebut terjadi?, Dimana tempat kejadian tersebut?, Bagaimana urutan 

kejadiannya?”. 

2) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus 

dicapai. 

3) Guru memotivasi siswa. Guru menyajikan hasil evaluasi terbaik, 

kemudian membacakannya di depan kelas. Guru memberikan reward 

pada siswa yang mendapatkan nilai evaluasi terbaik. 

4) Guru menyajikan slide gambar suatu pengalaman yang sudah diacak. 

Gambar yang disajikan berwarna sehingga dapat menarik perhatian 

siswa. 

5) Siswa mengurutkan gambar yang sudah ditampilkan oleh guru. Guru 

memberikan reward pada siswa yang sudah mengurutkan gambar. 

6) Guru membimbing siswa untuk membuat kerangka karangan. Guru 

menunjuk siswa untuk menulis kerangka karangan di depan kelas. 

7) Guru menyajikan karangan narasi sesuai urutan gambar tersebut. 
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8) Guru memberikan penjelasan mengenai karangan narasi. Guru memberikan 

penjelasan disertai dengan contoh. 

9) Guru membagi siswa, berpasangan dengan teman sebangku. Guru membagi 

siswa secara heterogen. Tidak memilih teman kelompok sendiri. 

10) Guru membagikan amplop yang berisi puzzle pada tiap kelompok dengan 

gambar puzzle yang berbeda-beda agar meningkatkan daya saing siswa.  

11) Siswa bekerjasama dengan teman sebangku untuk menyusun puzzle yang 

telah dibagikan oleh guru sehingga membentuk rangkaian peristiwa. Guru 

berkeliling untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyusun puzzle. 

12) Siswa menulis rangkaian cerita sesuai dengan gambar puzzle yang didapat. 

13) Siswa memberikan judul sesuai cerita yang terdapat pada gambar puzzle. 

14) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

15) Siswa secara acak diminta menceritakan kembali hasil diskusi milik 

kelompok lain. 

16) Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan siswa. 

17) Guru memberikan reward kepada kelompok yang tercepat menyusun puzzle.  

18) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. 

19) Siswa diberi evaluasi (individu). 

20) Siswa mendengarkan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya. 
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3.2.1.3 Observasi 

Observasi pada siklus pertama ini, dilakukan untuk mengamati 

pembelajaran yang meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran.  

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

3) Melakukan pengamatan keterampilan menulis narasi pada siswa. 

3.2.1.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus pertama dengan 

tema kegiatan dan pengalaman. 

2) Mengaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama 

dengan tema kegiatan dan pengalaman. 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama. 

4) Membahas mengenai kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

5) Merencanakan perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar siklus kedua. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun RPP dengan materi menulis karangan narasi dengan topik 

kegemaran. 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa puzzle gambar 

kegemaran dan liburan. 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 



67 
 

 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, dan proses 

pembelajaran. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan pertama 

1) Guru melakukan apersepsi. Guru menyajikan gambar anak bermain layangan. 

Guru bertanya “siapa yang gemar bermain layangan? Bermain layangan 

dengan siapa? Dimana bermain layangan dan jam berapa bermainnya?” 

kemudian guru meminta salah satu siswa untuk maju menceritakan 

kegemarannya. 

2) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus 

dicapai. 

3) Guru memotivasi siswa. Guru menyajikan hasil karangan terbaik dari 

pertemuan sebelumnya. Kemudian guru memberikan reward pada siswa 

yang memiliki karya terbaik. 

4) Guru menyajikan slide gambar kegemaran yang sudah diacak. Gambar yang 

disediakan adalah gambar yang berwarna agar menarik perhatian 

siswa.  

5) Siswa mengurutkan gambar yang sudah ditampilkan oleh guru. Guru 

menunjuk salah satu siswa untuk mengurutkan gambar tersebut. 

Kemudian guru memberikan reward. 

6) Siswa membuat kerangka karangan sesuai dengan gambar. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat kerangka 

karangan sesuai gambar.  
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7) Guru menyajikan karangan narasi sesuai urutan gambar. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membacakan karangan narasi sesuai 

gambar. 

8) Guru memberikan penjelasan mengenai karangan narasi. 

9) Guru membagi siswa, berpasangan dengan teman sebangku. Guru membagi 

kelompok secara heterogen. 

10) Siswa bekerjasama dengan teman sebangku untuk menyusun puzzle yang 

telah dibagikan oleh guru sehingga membentuk rangkaian peristiwa. 

11) Siswa menulis rangkaian cerita sesuai dengan gambar puzzle yang didapat. 

Rangkaian cerita yang dibuat minimal dua paragraf. 

12) Guru menampilkan gambar puzzle yang telah dibagikan pada seluruh 

kelompok.  

13) Siswa memberikan judul sesuai cerita yang terdapat pada gambar puzzle. 

14) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Guru memberikan 

kesempatan kepada perwakilan kelompok dari setiap gambar untuk 

mempresentasikan hasil karya kelompok. Kemudian guru memberikan 

reward kepada perwakilan kelompok. 

15) Guru memberikan pertanyaan pada siswa, pertanyaan yang diberikan 

berkaitan dengan hasil diskusi kelompok. Guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang kurang memperhatikan. Guru memberikan reward 

kepada siswa yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. 
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16) Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan siswa. Guru bersama siswa 

memberikan konfirmasi terhadap tulisan perwakilan kelompok yang 

sudah mempresentasikan hasilnya. 

17) Siswa mencatat unsur karangan narasi yang sudah dipelajari. 

18) Guru memberikan reward kepada kelompok yang tercepat menyusun puzzle.  

19) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. 

20) Siswa diberi evaluasi (individu). 

21) Guru menutup pembelajaran. 

 

Pertemuan kedua 

1) Guru melakukan apersepsi, “guru menyajikan gambar keluarga sedang piknik 

bersama” . Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “Siapa yang pernah 

pergi piknik?, Piknik bersama siapa saja?, Kapan kalian piknik?, Dimana 

kalian piknik?, Ketika libur kalian berlibur kemana saja?”. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bercerita sesuai gambar 

yang disajikan guru. 

2) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus 

dicapai. 

3) Guru memotivasi siswa. Guru menyajikan hasil karya kelompok terbaik 

dan hasil evaluasi karangan terbaik dari pertemuan sebelumnya. 

Kemudian guru memberikan reward pada siswa yang memiliki karya 

terbaik. 
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4) Guru menyajikan slide gambar liburan yang sudah diacak. Gambar yang 

disediakan adalah gambar yang berwarna agar menarik perhatian siswa. 

Guru memberikan penjelasan mengenai gambar tersebut. 

5) Siswa mengurutkan gambar yang sudah ditampilkan oleh guru. Guru 

menunjuk salah satu siswa untuk mengurutkan gambar tersebut. Guru 

memberikan reward berupa tepuk tangan ataupun hadiah kecil kepada 

siswa yang sudah berani maju untuk mengurutkan gambar. 

6) Siswa membuat kerangka karangan sesuai dengan gambar. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat kerangka 

karangan sesuai gambar.  

7) Guru menyajikan karangan narasi sesuai urutan gambar. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membacakan karangan narasi sesuai gambar.  

8) Guru memberikan penjelasan mengenai karangan narasi. Guru memberikan 

penjelasan melalui tanya jawab. Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami.  

9) Guru membagi siswa, berpasangan dengan teman sebangku. Guru membagi 

kelompok secara heterogen. Untuk mempermudah pembagian kelompok, 

siswa sudah dibagi secara heterogen sebelum pembelajaran dimulai. 

10) Siswa bekerjasama dengan teman sebangku untuk menyusun puzzle yang 

telah dibagikan oleh guru sehingga membentuk rangkaian peristiwa. Guru 

memberikan semangat untuk menghidupkan suasana bersaing antar 

kelompok. 
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11) Siswa menulis rangkaian cerita sesuai dengan gambar puzzle yang didapat. 

Rangkaian cerita yang dibuat minimal tiga paragraf. 

12) Guru menampilkan gambar puzzle yang telah dibagikan pada seluruh 

kelompok. Guru memberikan penjelasan mengenai urutan peristiwa 

yang benar. 

13) Siswa memberikan judul sesuai cerita yang terdapat pada gambar puzzle. 

Guru memberikan kesempatan siswa untuk memberikan judul pada 

gambar puzzle yang telah ditampilkan. 

14) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Guru memberikan 

kesempatan kepada perwakilan kelompok dari setiap gambar untuk 

mempresentasikan hasil karya kelompok. Kemudian guru memberikan 

reward kepada perwakilan kelompok. 

15) Guru memberikan pertanyaan pada siswa, pertanyaan yang diberikan 

berkaitan dengan hasil diskusi kelompok. Guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang kurang memperhatikan. Guru memberikan reward kepada 

siswa yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. 

16) Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan siswa. Guru memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk mengkonfirmasi hasil karya milik 

temannya.  

17) Siswa mencatat unsur karangan narasi yang sudah dipelajari. 

18) Guru memberikan reward kepada kelompok yang tercepat menyusun puzzle. 

Guru memberikan kado kepada siswa yang memperoleh evaluasi dengan 

nilai terbaik. 
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19) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang 

sudah dipelajari. 

20) Siswa diberi evaluasi (individu). 

21) Guru menutup pembelajaran. 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus kedua ini, dilakukan untuk mengamati pembelajaran 

yang meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 

3) Melakukan penilaian terhadap keterampilan menulis narasi siswa. 

3.2.2.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua dengan tema 

kegemaran dan liburan. 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua 

dengan tema kegemaran dan liburan. 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua. 

4) Mengkaji permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

kedua dan mendiskusikan cara melakukan perbaikan. 
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3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 

Semarang sebanyak 36 siswa terdiri dari 20 perempuan dan 16 laki-laki. 

Penelitian ini dilaksanakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada 

keterampilan menulis. 

3.4 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi dengan menerapkan 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. 

3) Keterampilan siswa dalam menulis narasi. 

 

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media 

puzzle. Selain itu sumber data guru diperoleh dari catatan lapangan selama proses 

pembelajaran berlangsung dan dokumentasi berupa foto dan video. 

3.5.1.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa selama 

pelaksanaan pembelajaran, dan hasil evaluasi berupa tes menulis karangan narasi. 
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Selain itu sumber data siswa diperoleh dari catatan lapangan selama proses 

pembelajaran berlangsung dan dokumentasi berupa foto dan video. 

3.5.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan. 

3.5.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa keterampilan siswa 

dalam menulis narasi. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, catatan lapangan serta 

dokumentasi berupa foto dan video dalam pembelajaran keterampilan menulis 

melalui narasi menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan non tes. 

 

 



75 
 

 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008: 1-5). 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur peningkatan 

keterampilan menulis narasi siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tes 

tertulis dilaksanakan setiap akhir pertemuan. 

3.5.3.2 Teknik Nontes 

1) Teknik Observasi 

Poerwanti dkk. (2008: 3-22) menyatakan observasi adalah mengamati 

dengan suatu tujuan dengan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau 

memberi kode pada apa yang diamati. Lembar observasi dipergunakan untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan 

menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. 

2) Teknik Dokumentasi 

Dokumen yaitu barang-barang tertulis (Arikunto, 2006: 158). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. Data 

dokumentasi tersebut di dapat dari catatan lapangan, foto, dan video selama 

penelitian dilaksanakan. 
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3) Teknik Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan sumber data yang berupa catatan-catatan 

kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran yang tidak termuat dalam 

lembar observasi atau instrumen penelitian yang dibuat. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif 

dan kualitatif. 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif yang dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif. Peneliti menentukan aspek-aspek yang dianalisis 

meliputi data hasil belajar siswa, nilai rata-rata, mean, median, modus ketuntasan 

belajar secara individu, dan ketuntasan belajar klasikal. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif sebagai 

berikut: 

a) Menghitung mean atau rerata kelas 

Nilai rata-rata diambil dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa  

yang dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas, yaitu dengan rumus: 

Σ 
Σ 

 

Keterangan: 

x  = nilai rata- rata 

Σ X  = jumlah semua nilai siswa 

Σ N  = jumlah siswa    (Aqib dkk. 2010: 40) 
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b) Median 

Me p  2  F
fm

 

Keterangan: 

Bb  = batas bawah kelas interval yang mengadung Me 

P = panjang kelas interval 

Fm = frekuensi kelas interval yang mengandung Me 

F  = frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung Me 

(Herrhyanto, 2008: 4.21) 

c) Modus 

Mo Bb p 
b1

b1  b2  

Keterangan : 

Bb  = batas bawah kelas interval yang mengadung modus 

b1  = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya 

b2  = selisih frekuensi yang mengadung modus dengan frekuensi sesudahnya 

p  = panjang kelas interval 

(Herrhyanto, 2007: 4.19) 

d) Menentukan ketuntasan klasikal 

% ketuntasan belajar klasikal =      
     

 x 100 % 

  (Aqib, 2010: 40-41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Ketuntasan Belajar Siswa 

 

 

 

Sumber: KKM Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SDN Ngaliyan 01 Semarang 

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari menganalisis lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle. 

Menurut Poerwanti, dkk. (2008: 6.9) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Setelah langkah tersebut dilakukan, kita dapat menghitung data skor dengan 

cara sebagai berikut : 

R = Skor terendah 

T = Skor Tertinggi 

N = Banyaknya Skor = (T – R) + 1 

Maka untuk mencari median dan rentang nilai, bisa ditentukan seperti 

dibawah ini: 

Kriteria Ketuntasan 
Klasikal 

Kriteria Ketuntasan 
Individual 

Kualifikasi 

≥ 80% ≥ 65 Tuntas 
< 80% < 65 Tidak Tuntas 
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Q1  = Kuartil Pertama 

Letak Q1  = 
 
 ( n +1 ) untuk data ganjil 

Letak Q1  = 
 
 ( n +2 ) untuk data genap 

Q2   = Median 

Letak Q2  =  ( n+1 ) untuk data ganjil 

Letak Q2  = 
 
 ( n +2 ) untuk data genap 

Q3   = Kuartil Ketiga 

Letak Q3  = 
 
 ( n +1 ) untuk data ganjil 

Letak Q3  = 
 
 ( n +2 ) untuk data genap 

Q4  = Kuartil Keempat = T 

(Herrhyanto, 2008 : 5.3) 

 Maka akan di dapat : 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria ketuntasan Skala penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 
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Tabel 3.3 

Klasifikasi Kriteria Ketuntasan 

Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Kriteria ketuntasan Skala penilaian 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor <32,5 Baik 

17 ≤ skor <25 Cukup 

10≤ skor <17 Kurang 

 

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran dengan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle 

dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IVB SD Negeri 

Ngaliyan 01 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan menulis narasi 

menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis narasi 

menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3. Sebanyak 80% siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥65 dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia aspek menulis narasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian penelitian tindakan kelas melalui model Quantum Teaching 

berbantuan media puzzle yang diperoleh dari refleksi catatan lapangan, hasil 

observasi saat pembelajaran serta dari evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir 

pertemuan pada setiap siklusnya untuk mengukur keterampilan siswa dalam menulis 

narasi. Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus empat kali pertemuan karena 

pada pertemuan terakhir data yang diperoleh telah sesuai dengan yang diinginkan. 

Data kualitatif yang diperoleh berupa hasil observasi pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. Data hasil observasi berupa keterampilan guru dan aktivitas siswa yang 

disajikan dalam bentuk data kualitatif dan deskriptif. Hasil tes yang diperoleh di 

setiap evaluasi berupa data kuantitatif.  

Berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan keterampilan menulis narasi siswa melalui model Quantum 

Teaching berbantuan media puzzle di kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01  Semarang 

pada pembelajaran keterampilan menulis narasi bahasa Indonesia. 
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4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 1 

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan model  

Quantum Teaching berbantuan media puzzle siklus I  pertemuan 1 dilakukan pada 

tanggal 26 maret 2013 selama 2 jam pelajaran (4 × 35 menit). 

4.1.1.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dan catatan lapangan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis narasi melalui model Quantum Teaching berbantuan media 

puzzle pada siklus I pertemuan 1 dengan bantuan guru kelas sebagai observer dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 
Siklus I Pertemuan 1 

 

No Indikator 
Tingkat 

kemampuan Skor Kate-
gori 1 2 3 4 

1 Melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan   √  3 B 
2 Mengemukakan tujuan pembelajaran  √    1 D 
3 Menayangkan slide gambar    √  3 B 
4 Menjelaskan materi pembelajaran  √   2 C 
5 Mengkoordinir siswa membentuk kelompok secara 

berpasangan 
 √   2 C 

6 Menugaskan siswa untuk menulis karangan narasi 
sesuai gambar puzzle yang telah tersusun 

  √  3 B 

7 Membimbing siswa dalam presentasi hasil karya 
kelompok 

 √   2 C 

8 Memberikan penguatan kepada siswa  √   2 C 
9 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

berpendapat 
 √   2 C 

10 Melakukan refleksi dan evaluasi    √  3 B 
Jumlah Skor Total 23 C 

Rerata Skor 2,3  
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ini ditunjukkan dengan guru melakukan apersepsi dengan benar, tapi tidak menarik 

perhatian siswa. Guru melakukan apersepsi dengan menyajikan gambar. Gambar 

yang disajikan tidak berwarna sehingga kurang menarik perhatian siswa. Saat guru 

menyampaikan apersepsi, siswa asyik berbincang dengan temannya. 

Keterampilan guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran memperoleh 

skor 1 kriteria D (kurang). Hal ini ditunjukkan dengan guru tidak mengemukakan 

tujuan pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru tidak mengemukakan 

pembelajaran namun langsung masuk pada materi pembelajaran dengan 

menampilkan slide gambar. Hal ini menyebabkan siswa kurang mengetahui apa yang 

akan mereka pelajari.  

Keterampilan guru dalam menayangkan slide gambar memperoleh skor 3 

dengan kriteria B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru menayangkan slide gambar 

yang relevan dengan materi. Guru menayangkan slide gambar berupa keluarga yang 

sedang membersihkan rumahnya, namun gambar tersebut sudah diacak sehingga 

siswa harus mengurutkan gambar tersebut sampai membentuk rangkaian suatu 

peristiwa secara urut. Siswa sangat antusias dalam menyusun gambar sesuai dengan 

urutan waktunya. 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran, guru memperoleh 

skor 2 dengan kriteria C (cukup). Hal ini menunjukkan bahwa guru menyampaikan 

sebagian materi pembelajaran. Guru belum menyampaikan seluruh materi 

pembelajaran dengan runtut dan menarik. Guru kurang interaktif dalam 
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menyampaikan materi pembelajaran. kurang adanya interaksi tanya jawab antara guru 

dan siswa. 

Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa untuk berpasangan guru 

memperoleh skor 2 dengan kriteria C (cukup). Hal ini ditunjukkan dengan guru 

membentuk kelompok secara homogen. Guru membentuk kelompok secara 

berpasangan dengan teman sebangku, namun instruksi yang diberikan kurang jelas 

sehingga siswa membentuk kelompok secara homogen. Ada siswa yang memilih 

sendiri teman kelompoknya sehingga membuat suasana menjadi gaduh. 

Aspek keterampilan guru dalam menugaskan siswa untuk menulis karangan 

narasi sesuai gambar puzzle yang telah tersusun memperoleh skor 3 dengan kriteria B 

(baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru menugaskan siswa untuk menulis karangan 

narasi sesuai gambar pada puzzle. Setelah setiap kelompok menyusun puzzle yang di 

dapatkannya, selanjutnya kelompok menulis karangan narasi sesuai dengan urutan 

kejadian dalam gambar tersebut. Siswa masih banyak yang bertanya mengenai 

penulisan karangan narasi tersebut karena instruksi penugasan yang diberikan kurang 

dapat dipahami siswa dengan baik.  

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam presentasi hasil karya 

kelompok memperoleh skor 2 dengan kriteria C (cukup). Kegiatan guru dalam 

membimbing presentasi kelompok terdiri dari membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil karya kelompok yaitu membimbing dari awal, proses, dan 

memberi saran ketika presentasi kelompok selesai. Guru hanya melakukan 1 kegiatan 

bimbingan dalam presentasi hasil karya kelompok yaitu membimbing siswa dalam 
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mempresentasikan hasil kerja kelompok namun tidak memberikan saran. Guru 

meminta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan karyanya di depan 

kelas. Namun guru tidak memberikan saran ataupun masukan pada hasil karya siswa. 

Guru hanya memberikan penguatan berupa tepuk tangan. 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 2 dengan kriteria C (cukup). Bentuk pemberian penguatan meliputi memberikan 

penguatan verbal dan gestural atas hasil kerja siswa serta memberi reward berupa 

kado. Guru menunjukkan pemberian satu bentuk penguatan yaitu memberikan 

penguatan verbal dan gestural atas hasil kerja siswa. Penguatan verbal yang di 

berikan berupa perkataan “bagus”, dan “pintar”. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa yang aktif dalam pembelajaran, pada kelompok yang menyelesaikan puzzle 

tercepat. 

Keterampilan guru dalam memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

berpendapat memperoleh skor 2 dengan kriteria C (cukup). Hal ini menunjukkan guru 

hanya memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat, tapi tidak 

menanggapinya. Ketika diberi kesempatan untuk bertanya, siswa cenderung pasif. 

Ketika diberi penjelasan, siswa bertanya sehingga guru kurang konsentrasi dan lupa 

menjawab pertanyaan siswa.  

Keterampilan guru dalam melakukan refleksi dan evaluasi memperoleh skor 3 

dengan kriteria B (baik). Hal ini menunjukkan guru memberikan refleksi dan 

evaluasi, tapi kurang relevan. Refleksi yang diberikan tidak mencakup seluruh materi 
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yang telah dipelajari. Guru hanya menanyakan mengenai karangan narasi. Guru tidak 

merefleksi cara membuat karangan narasi serta penggunaan tanda baca yang tepat. 

Persentase keberhasilan keterampilan guru secara keseluruhan mencapai 57,5% 

dengan skor yang diperoleh sebanyak 23 dan kriteria yang dicapai adalah C (cukup). 

Dari ke-10 aspek tersebut, ada 1 aspek yang hanya mendapat kriteria D (kurang), 

yaitu aspek mengemukakan tujuan pembelajaran. Ada 5 aspek yang mendapat kriteria 

C (cukup), yaitu aspek menjelaskan materi pembelajaran, aspek mengkoordinir siswa 

untuk berpasangan, aspek membimbing siswa dalam presentasi hasil karya kelompok, 

aspek memberikan penguatan kepada siswa, aspek memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya dan berpendapat. Sedangkan 4 aspek lainnya sudah mencapai kriteria B 

(baik), yaitu aspek melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan, menayangkan 

slide gambar, dan melakukan refleksi dan evaluasi. 

4.1.1.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi untuk siklus 

I pertemuan 1 diperoleh melalui catatan lapangan, lembar observasi atau pengamatan 

aktivitas siswa. Hasil observasi aktivitas siswa tersebut secara keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Data Observasi Aktivitas Siswa 
Siklus I Pertemuan 1 

 
No Indikator Deskriptor muncul Jum

-lah Skor 1 2 3 4 
1 Merespon apersepsi dari guru dan antusias mengikuti 

pembelajaran 
9 8 14 5 87 2,41 

2 Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi 0 19 11 6 96 2,67 
3 Mendengarkan penjelasan guru dengan baik 4 7 22 3 96 2,67 
4 Memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru 7 9 15 5 90 2,50 
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Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran keterampilan menulis narasi melalui model Quantum Teaching 

berbantuan media puzzle pada siklus I pertemuan 1, diperoleh rata-rata aktivitas siswa 

sebesar 2,69 dengan kriteria baik. 

Aspek merespon apersepsi dari guru dan antusias mengikuti pembelajaran, 

siswa memperoleh skor 87. Hal ini menunjukkan ketika guru menyampaikan 

apersepsi ada beberapa siswa ada 9 siswa bermain sendiri, 8 siswa diam namun tidak 

memperhatikan guru, 14 siswa memperhatikan namun tidak merespon apersepsi dari 

guru, sedangkan 5 siswa merespon apersepsi dari guru dan antusias mengikuti 

pembelajaran. pada siklus satu pertemuan pertama apersepsi yang diberikan guru 

kurang menarik perhatian siswa. Sehingga siswa tidak memperhatikan apersepsi serta 

tidak merespon apersepsi yang disampaikan oleh guru.  

Aspek menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi memperoleh skor 96. Hal 

ini ditunjukkan 9 siswa menanggapi tetapi jawaban asal-asalan, 11 siswa menanggapi 

namun masih kurang tepat, sedangkan 6 siswa sudah menanggapi pertanyaan dan 

jawaban benar. Saat apersepsi guru memberikan pertanyaan seputar gambar yang 

ditampilkan serta pengalaman yang pernah dialami siswa yang ada kaitannya dengan 

gambar tersebut. Saat guru memberikan pertanyaan dalam apersepsi siswa sudah 

mulai tertarik untuk menjawab apersepsi dari guru, meskipun masih ada siswa yang 

menjawab asal-asalan.  
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Pada aspek mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 96. Hal ini 

ditunjukkan 4 siswa bermain sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan guru, 7 

siswa bermain sendiri tetapi terkadang mendengarkan penjelasan guru, 22 siswa 

sudah memperhatikan penjelasan guru tetapi tidak mencatat, sedangkan 3 siswa sudah 

memperhatikan, menanggapi dan mencatat hal yang penting. Pada pertemuan pertama 

guru kurang menguasai materi pembelajaran  serta penjelasan yang diberikan kurang 

menarik, sehingga siswa kurang mendengarkan penjelasan guru. 

Pada aspek memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru memperoleh 

skor 90. Hal ini ditunjukkan 7 siswa membuat gaduh dan tidak memperhatikan guru, 

9 siswa diam tapi tidak memperhatikan, 15 siswa tenang dan terkadang 

memperhatikan, sedangkan 5 siswa tenang serta memperhatikan dengan penuh 

konsentrasi. Guru menanyangkan beberapa gambar namun tidak berwarna sehingga 

siswa kurang tertarik dalam memperhatikan gambar yang ditayangkan guru. Setelah 

menayangkan gambar, guru meminta siswa untuk membuat kerangka karangan, serta 

menyusun gambar tersebut agar menjadi rangkaian peristiwa sesuai urutan waktunya. 

Siswa yang tidak memperhatikan maka tidak dapat menyusun gambar dengan benar. 

Untuk aspek bekerja sama dengan kelompok untuk menyusun puzzle 

memperoleh skor 97. Hal ini ditunjukkan 6 siswa tidak menyusun puzzle dengan baik 

melainkan puzzle dibuat mainan sehingga mengganggu konsentrasi teman yang lain, 

10 siswa menyusun puzzle sendirian tidak ingin dibantu teman kelompoknya, 9 siswa 

bekerjasama menyusun puzzle tetapi tidak sesuai dengan gambar, serta 11 siswa 

sudah bekerjasama dengan kelompoknya untuk menyusun puzzle sesuai gambar 
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dengan antusias. Pada awal digunakan permainan puzzle, siswa sangat tertarik namun 

ada siswa yang memanfaatkan puzzle untuk bermain dengan temannya. Menyusun 

puzzle harus dilakukan dengan kelompoknya namun ada siswa yang tidak mau 

berbagi dengan temannya, ia mau mengerjakan sendiri. 

Aspek menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle memperoleh skor 98. Hal 

ini ditunjukkan18 siswa sudah menulis karangan namun bukan karangan narasi, 10 

siswa menulis karangan narasi namun tidak sesuai dengan gambar puzzle, serta 8 

siswa menulis karangan narasi sesuai dengan gambar puzzle. Dalam aspek ini seluruh 

kelompok sudah menulis sebuah karangan, namun ada yang karangan narasi ada yang 

karangan deskripsi. 

Aspek mempresentasikan hasil kelompok memperoleh skor 96. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut; 5 siswa tidak mau mempresentasikan hasil 

kelompoknya, 10 siswa hanya maju tetapi tidak membacakan hasil diskusi, 13 siswa 

membacakan hasil diskusi saja, serta 6 siswa  sudah membacakan hasil diskusi  

disertai memberi tanggapan pada hasil kelompok lain dan mau menerima masukan 

dari kelompok lain. Pada pertemuan pertama siswa masih malu dalam 

mempresentasikan hasil kelompoknya. Guru menunjuk siswa untuk mem-

presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian guru memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang maju untuk mempresentasikan hasil karya kelompok. 

Pada aspek aktif dalam diskusi kelas memperoleh skor 94. Hal ini ditunjukkan 

4 siswa bermain sendiri dan mengganggu temannya, 12 siswa diam dan tidak 

memberi kontribusi dalam diskusi kelas, 16 siswa melakukan 1 kegiatan kontribusi 
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seperti hanya memberikan masukan saja, serta 4 siswa sudah memberi kontribusi 

berupa masukan dan tanggapan serta saran. Saat diskusi kelas berlangsung, siswa 

cenderung diam dan tidak memperhatikan teman yang sedang membacakan hasil 

karyanya.  

Aspek menyimpulkan materi pelajaran memperoleh skor 109. Hal ini 

ditunjukkan 7 siswa menyimpulkan pelajaran namun tidak sesuai dengan materi 

pelajaran, 21 siswa sudah menyimpulkan pelajaran sesuai dengan materi pelajaran 

tetapi masih sedikit, serta 8 siswa sudah menyimpulkan materi pelajaran secara 

lengkap. Siswa dibantu guru untuk menyimpulkan materi pembelajaran secara garis 

besar.  

Aspek mengerjakan evaluasi memperoleh skor 106. Hal ini ditunjukkan 9 siswa 

mengerjakan evaluasi namun tidak selesai, 20 siswa mengerjakan evaluasi dan selesai 

tepat waktu, serta 7 siswa mengerjakan evaluasi dan selesai sebelum batas waktunya 

habis. Siswa mengerjakan evaluasi dengan tenang. Siswa sangat antusias sehingga 

siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Siswa bernama SD setelah 

mendapatkan lembar evaluasi tidak langsung mengerjakan tetapi mengganggu 

temannya yang sedang mengerjakan. NAA hanya mengganggu temannya dan 

mengerjakan evaluasi dengan tidak sungguh-sungguh. 

4.1.1.1.3 Paparan Hasil Belajar Keterampilan Menulis Narasi 

Dalam tindakan siklus I pertemuan 1, untuk mengukur keterampilan siswa 

dalam menulis narasi, guru memberikan tes keterampilan menulis narasi pada siswa 

untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami penjelasan guru mengenai menulis 
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narasi. Pada tes keterampilan menulis narasi, siswa diberikan selembar kertas yang 

sudah diberikan tema karangan serta motivasi agar siswa lebih termotivasi dalam 

mengerjakan tes evaluasi tersebut. Kemudian siswa diminta menulis peristiwa yang 

pernah mereka alami sesuai tema yang ditentukan oleh guru. Karangan tersebut harus 

ditulis sesuai dengan urutan waktu kejadian sehingga membentuk karangan narasi. 

Berdasarkan tes keterampilan menulis narasi dalam pembelajaran melalui 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus I pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut: 

 
 
 
 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar 
Keterampilan Menulis Narasi Siklus I Pertemuan 1 

No.  
 

Interval 
Nilai 

Frekuensi 
(f) 

Nilai Tengah 
(xi) 

f.xi Presentase 
Frekuensi 

Kualifikasi 

1. 40-45 2 43 86 5% Tidak Tuntas 
2. 46-51 5 50 250 14% Tidak Tuntas 
3. 52-57 5 55 275 14% Tidak Tuntas 
4. 58-63 4 60 240 11% Tidak Tuntas 
5. 64-69 14 65 910 39% Tuntas 
6. 70-75 6 70 420 17% Tuntas 
Jumlah  
Nilai Terendah 
Nilai Tertinggi 

36 
40 
75 

 2181 100%  

Mean 
Median 
Modus 

  60,58 
64,85 
67,33 

  

 
Data hasil belajar berupa keterampilan menulis narasi melalui model Quantum 

Teaching berbantuan media puzzle siklus I pertemuan 1 dapat digambarkan dalam 

bentuk diagram sebagai berikut: 
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kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 1, serta menemukan inovasi 

baru untuk diterapkan pada siklus I pertemuan 2 , agar pembelajaran pada siklus I 

pertemuan 2 memperoleh hasil yang lebih baik dari pada siklus I pertemuan 1. 

4.1.1.2 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh peneliti bersama tim kolabolator untuk menganalisis 

proses pembelajaran yang telah berlangsung pada siklus I pertemuan 1, data tersebut 

meliputi deskripsi keterampilan guru, deskripsi aktivitas siswa, dan keterampilan 

menulis siswa. 

Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Adapun hasil refleksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

 

4.1.1.2.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran menulis narasi melalui 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus I pertemuan 1 

termasuk kriteria cukup, sehingga masih banyak aspek yang harus diperbaiki yaitu:  

1) Tidak menyampaikan tujuan pelajaran sehingga siswa tidak mempunyai 

gambaran mengenai materi yang akan dipelajari. 

2) Menjelaskan materi pembelajaran kurang lengkap. 

3) Pada pembagian kelompok, guru kurang bisa mengkoordinasikan dengan baik 

sehingga siswa ramai. 
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4) Dalam membimbing diskusi kelompok, guru kurang memotivasi siswa 

sehingga siswa takut dan malu untuk maju mempresentasikan hasil 

kelompoknya. 

5) Kurang memberikan penguatan kepada siswa sehingga siswa kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

6) Kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

kurang jelas. 

4.1.1.2.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung pada siklus I 

pertemuan 1 termasuk kriteria baik. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan perlu 

diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan 

dalam pelaksanaan pertemuan selanjutnya yaitu: 

1) Pada saat apersepsi, siswa kurang merespon dengan baik serta dalam 

 menjawab pertanyaan dari guru siswa masih asal-asalan. 

2) Saat menyusun puzzle, siswa yang lebih pandai tidak mau bekerjasama dengan 

teman sekelompoknya, ia lebih asyik menyusun sendiri sedangkan temannya 

hanya diam saja. 

3) Siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas, masih malu untuk 

bertanya ataupun memberikan saran, serta masih harus ditunjuk oleh guru agar 

mau maju mempresentasikan hasil karya kelompoknya. 
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4) Siswa kurang memahami materi pembelajaran karena dalam penyampaian 

materi kurang jelas serta siswa masih ada yang ramai sendiri sehingga 

mengganggu teman lainnya. 

5) Kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan kurangnya 

motivasi dari guru. 

4.1.1.2.3 Keterampilan Menulis Narasi 

Hasil belajar siswa pada keterampilan menulis karangan narasi menunjukkan 

bahwa sebanyak 20 siswa dari 36 siswa mengalami ketuntasan dengan skor di atas 

KKM, dan 16 siswa lainnya belum tuntas dengan skor di bawah KKM. 

Keterampilan menulis karangan narasi yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki 

adalah: 

1) Siswa masih kesulitan dalam menyusun kalimat yang efektif, siswa lebih sering 

menggunakan kata lalu, dan setelah itu. 

2) Keterkaitan antar kalimat masih kurang, antara kalimat yang satu dengan yang 

lainnya masih didapati tidak mempunyai keterkaitan sama sekali. 

3) Urutan waktu kejadian pada hasil karangan narasi kurang jelas, sehingga 

rangkaian peristiwa kurang dapat dipahami. 

4) Masih banyak coretan-coretan pada karangan narasi siswa, sehingga 

mengurangi kerapian tulisan. 

4.1.1.3 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal yang perlu 

diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah: 
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4.1.1.3.1 Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru pada 

pembelajaran siklus I pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1) Guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui apa 

yang akan mereka pelajari. 

2) Guru harus menjelaskan materi selengkap mungkin serta disampaikan dengan 

menarik sehingga siswa lebih antusias dalam mendengarkan penjelasan guru. 

3) Dalam pembagian kelompok, guru harus tegas dalam membagi kelompok agar 

tidak ada siswa yang protes serta pembentukan kelompok harus secara 

heterogen. 

4) Dalam membimbing diskusi kelas, guru harus memberikan motivasi lebih agar 

siswa percaya diri untuk maju mempresentasikan hasil karya kelompoknya. 

5) Guru harus sering memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan 

materi yang kurang jelas. 

6) Menciptakan pembelajaran yang menarik untuk siswa, salah satunya dengan 

memberikan penguatan, permainan cepat menyusun puzzle. 

4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa pada 

pembelajaran siklus I pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1) Siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru diberikan teguran. 

2) Diberikan pengertian yang lebih agar siswa menyusun puzzle secara 

berkelompok. Agar seluruh siswa berpartisipasi dalam kerja kelompok. 
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3) Memberikan motivasi serta reward pada siswa yang sudah mampu menjawab 

pertanyaan guru dengan benar. 

4) Menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa dalam bertanya, menjawab serta 

memberikan pendapat pada saat diskusi kelas. 

4.1.1.3.3 Keterampilan Menulis Narasi 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis  

karangan narasi siswa pada pembelajaran siklus I pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1) Guru harus memberikan contoh kalimat efektif. 

2) Guru harus terampil dalam memberikan bimbingan kepada siswa agar siswa 

ikut aktif dalam pembelajaran. 

3) Guru mengajak siswa untuk bersama-sama membuat kerangka karangan 

menggunakan kalimat efektif. 

4) Guru menjelaskan mengenai urutan waktu suatu kejadian, agar rangkaian 

karangan narasi siswa jelas sesuai urutan waktu kejadian. 

5) Guru mengingatkan siswa untuk memperhatikan ejaan serta kerapian tulisan. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 2 

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dan catatan lapangan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis narasi melalui model Quantum Teaching berbantuan media 
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puzzle pada siklus I pertemuan 2 dengan bantuan guru kelas sebagai observer dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 
Siklus I Pertemuan 2 

No. Indikator 
Tingkat 

kemampuan Skor Kate
gori 1 2 3 4 

1 Melakukan apersepsi dengan 
memberi pertanyaan 

   √ 4 A 

2 Mengemukakan tujuan 
pembelajaran  

 √   2 C 

3 Menayangkan slide gambar     √ 4 A 
4 Menjelaskan materi pembelajaran    √  3 B 
5 Mengkoordinir siswa membentuk 

kelompok secara berpasangan 
  √  3 B 

6 Menugaskan siswa untuk menulis 
karangan narasi sesuai gambar 
puzzle yang telah tersusun 

  √  3 B 

7 Membimbing siswa dalam 
presentasi hasil karya kelompok 

 √   2 C 

8 Memberikan penguatan kepada 
siswa 

  √  3 B 

9 Memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya dan berpendapat 

 √   2 C 

10 Melakukan refleksi dan evaluasi    √  3 B 
Jumlah Skor Total 29 B 

Rerata Skor 2,9  
Berdasarkan tabel hasil pengamatan keterampilan guru siklus I pertemuan 2 

melalui model Quantum Teaching berbantuan media puzzle dapat disajikan diagram 

berikut ini: 
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melakukan apersepsi, guru menyajikan gambar yang berwarna. Sehingga siswa lebih 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Keterampilan guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran memperoleh 

skor 2 kriteria C (cukup). Hal ini ditunjukkan dengan guru mengemukakan tujuan 

pembelajaran tapi tidak sesuai dengan materi. Guru hanya mengemukakan satu tujuan 

pembelajaran sehingga kurang sesuai dengan materi pembelajaran. 

Keterampilan guru dalam menayangkan slide gambar memperoleh skor 4 

dengan kriteria A (sangat baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru menayangkan slide 

gambar yang relevan dengan materi dan disertai penjelasan. Saat guru menayangkan 

slide gambar, guru juga memberikan penjelasan mengenai gambar tersebut dan 

bagaimana urutan gambar tersebut sesuai dengan urutan waktu kejadiaanya sehingga 

membentuk karangan narasi. 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran, guru memperoleh 

skor 3 dengan kriteria B (baik). Hal ini menunjukkan bahwa guru menyampaikan 

seluruh materi pembelajaran tetapi tidak urut. Guru sudah menyampaikan seluruh 

materi pembelajaran namun tidak urut sehingga membuat siswa sedikit bingung.  

Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa untuk berpasangan guru 

memperoleh skor 3 dengan kriteria B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru 

membentuk kelompok tetapi secara acak. Guru membentuk kelompok secara 

berpasangan dengan teman sebangku, teman sebangku tersebut berbeda jenis kelamin 

agar antara siswa perempuan dan laki-laki dapat saling membantu serta mengurangi 

kecenderungan ramai sendiri. 
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Aspek keterampilan guru dalam menugaskan siswa untuk menulis karangan 

narasi sesuai gambar puzzle yang telah tersusun memperoleh skor 3 dengan kriteria B 

(baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru menugaskan siswa untuk menulis karangan 

narasi sesuai gambar pada puzzle. Setelah selesai menyusun puzzle menjadi sebuah 

rangkaian suatu peristiwa, siswa secepatnya meminta kertas kepada guru agar dapat 

segera menuliskan karangan narasi sesuai dengan gambar yang mereka dapat. 

Permainan ini akan semakin menambah motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam presentasi hasil karya 

kelompok memperoleh skor 2 dengan kriteria C (cukup). Kegiatan guru dalam 

membimbing presentasi kelompok terdiri dari membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil karya kelompok yaitu membimbing dari awal, proses, dan 

memberi saran ketika presentasi kelompok selesai. Guru hanya melakukan 1 kegiatan 

bimbingan dalam presentasi hasil karya kelompok yaitu membimbing siswa dalam 

menyampaikan hasil kerja kelompok namun tidak memberikan saran sehingga siswa 

masih kurang mengetahui kekurangan karya mereka. 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 3 dengan kriteria B (baik). Bentuk pemberian penguatan meliputi memberikan 

penguatan yang diberikan guru adalah penguatan verbal dan gestural. Penguatan 

verbal yang di berikan berupa perkataan “bagus”, dan “pintar”. Diberikan ketika 

siswa berani maju serta berani menjawab pertanyaan dari guru. Pemberian hadiah 
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seperti kado diberikan kepada kelompok tercepat yang menyusun puzzle, hasil karya 

kelompok terbaik serta hasil evaluasi terbaik. 

Keterampilan guru dalam memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

berpendapat memperoleh skor 2 dengan kriteria C (cukup). Hal ini menunjukkan guru 

hanya memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat, tapi tidak 

menanggapinya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya namun 

sedikit. Ketika siswa bertanya, guru tidak menanggapinya karena guru sedang 

menjelaskan. 

Keterampilan guru dalam melakukan refleksi dan evaluasi memperoleh skor 3 

dengan kriteria B (baik). Hal ini menunjukkan guru memberikan refleksi dan 

evaluasi, tapi kurang relevan. Refleksi yang diberikan tidak mencakup seluruh materi 

yang telah dipelajari. Guru hanya menanyakan mengenai karangan narasi serta cara 

membuat karangan narasi, guru tidak merefleksi mengenai tanda baca yang 

digunakan oleh siswa. 

Persentase keberhasilan keterampilan guru secara keseluruhan mencapai 72,5% 

dengan skor yang diperoleh sebanyak 29 dan kriteria yang dicapai adalah B (baik). 

Dari kesepuluh aspek tersebut, ada 3 aspek yang hanya mendapat kriteria C (cukup), 

yaitu mengemukakan tujuan pembelajaran,  membimbing siswa dalam presentasi 

hasil karya kelompok, dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

berpendapat. Ada 5 aspek sudah mencapai kriteria B (baik), yaitu aspek 

mengkoordinir siswa membentuk kelompok secara berpasangan, menugaskan siswa 

untuk menulis karangan narasi sesuai gambar puzzle yang telah tersusun, menjelaskan 



105 
 

 

materi pembelajaran, memberikan penguatan kepada siswa dan melakukan refleksi 

dan evaluasi. Ada 2 aspek yang sudah mencapai kriteria A (sangat baik) yaitu: aspek 

melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan, dan menayangkan slide gambar. 

4.1.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam pembelajaran 

menulis melalui model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus I 

pertemuan 2 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
Siklus I Pertemuan 2 

No  Indikator Deskriptor muncul Jum-
lah 

Skor  
1 2 3 4 

1 Merespon apersepsi dari guru dan antusias 
mengikuti pembelajaran 

0 9 20 7 106 2,94 

2 Menanggapi pertanyaan guru dalam 
apersepsi 

0 10 17 9 107 2,97 

3 Mendengarkan penjelasan guru dengan baik 0 6 22 8 104 2,89 
4 Memperhatikan gambar yang ditayangkan 

oleh guru 
0 16 12 8 100 2,78 

5 Bekerja sama dengan kelompok untuk 
menyusun puzzle 

3 11 10 12 103 2,86 

6 Menulis karangan  narasi sesuai gambar 
puzzle 

0 13 18 5 100 2,78 

7 Mempresentasikan hasil kelompok 0 11 15 10 107 2,97 
8 Aktif dalam diskusi kelas 0 18 12 6 96 2,67 
9 Menyimpulkan materi pelajaran 0 5 20 11 114 3,17 
10 Mengerjakan evaluasi 0 4 25 7 111 3,08 

Jumlah skor 29,1 
Rata-rata 2,91 
Kriteria Baik  
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apersepsi, siswa sudah mulai tertarik. Ditunjukkan dengan data sebagai berikut; ada 9 

siswa diam namun tidak memperhatikan guru, 20 siswa memperhatikan namun tidak 

merespon apersepsi dari guru, sedangkan 7 siswa sudah merespon apersepsi dari guru 

dan antusias mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kedua guru memberikan 

apersepsi menggunakan beberapa gambar yang berwarna sehingga siswa tertarik 

dengan apersepsi dari guru. 

Aspek menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi memperoleh skor 107. Hal 

ini ditunjukkan 10 siswa menanggapi tetapi jawaban asal-asalan, terkadang siswa 

tidak mendengarkan pertanyaan dari guru namun langsung menjawab, 17 siswa 

menanggapi namun masih kurang tepat, sedangkan 9 siswa sudah menanggapi 

pertanyaan dan jawaban benar. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

pengalaman yang berkesan bagi siswa sehingga siswa sangat antusias dalam 

menjawab pertanyaan dari guru. 

Pada aspek mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 104. Hal ini 

ditunjukkan 6 siswa bermain sendiri tetapi terkadang mendengarkan penjelasan guru, 

22 siswa sudah memperhatikan penjelasan guru tetapi tidak mencatat, sedangkan 8 

siswa sudah memperhatikan, menanggapi dan mencatat hal yang penting. Pada sat 

menjelaskan, guru sudah berinisiatif untuk memberikan pertanyaan kepada siswa 

mengenai materi yang dijelaskan guru, serta memberikan reward untuk siswa yang 

berani menjawab. Dengan demikian siswa lebih memahami penjelasan guru. 

Pada aspek memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru memperoleh 

skor 100. Hal ini ditunjukkan 16 siswa diam tapi tidak memperhatikan, 12 siswa 
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tenang dan terkadang memperhatikan, sedangkan 8 siswa tenang serta 

memperhatikan dengan penuh konsentrasi. Guru menayangkan gambar siswa yang 

belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia mudah dalam mengerjakan ujian 

akhirnya mendapatkan juara kelas. Karena telah menjadi juara kelas akhirnya siswa 

tersebut dibelikan baju baru oleh ibunya. Gambar lain menceritakan siswa yang 

menolong kucing yang hanyut di sungai, setelah menolong kucing tersebut ia diberi 

hadiah sepatu karena sepatunya basah. Siswa masih kurang memperhatikan dengan 

baik. Siswa masih kurang tertarik dengan gambar yang diberikan guru karena gambar 

tersebut memiliki warna yang kurang baik. 

Untuk aspek bekerja sama dengan kelompok untuk menyusun puzzle 

memperoleh skor 103. Hal ini ditunjukkan 3 siswa tidak menyusun puzzle dengan 

baik melainkan puzzle dibuat mainan sehingga mengganggu konsentrasi teman yang 

lain, 11 siswa menyusun puzzle sendirian tidak ingin dibantu teman kelompoknya, 10 

siswa bekerjasama menyusun puzzle tetapi tidak sesuai dengan gambar, serta 12 

siswa sudah bekerjasama dengan kelompoknya untuk menyusun puzzle sesuai 

gambar dengan antusias. Siswa sangat antusias dalam menyusun puzzle karena 

kelompok tercepat akan mendapatkan kado dari guru. 

Aspek menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle memperoleh skor  100. 

Hal ini ditunjukkan13 siswa sudah menulis karangan namun bukan karangan narasi, 

18 siswa menulis karangan narasi namun tidak sesuai dengan gambar puzzle, serta 5 

siswa menulis karangan narasi sesuai dengan gambar puzzle. Siswa sangat antusias 
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dalam membuat karangan narasi, namun ada juga yang belum membuat karangan 

narasi yang sesuai dengan gambar puzzle.  

Aspek mempresentasikan hasil kelompok memperoleh skor 107. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut; 11 siswa hanya maju tetapi tidak 

membacakan hasil diskusi, 15 siswa membacakan hasil diskusi saja, serta 10 siswa  

sudah membacakan hasil diskusi  disertai memberi tanggapan pada hasil kelompok 

lain dan mau menerima masukan dari kelompok lain. Siswa masih ragu dan malu jika 

maju untuk mempresentasikan hasil kelompok, sehingga guru masih harus menunjuk 

siswa untuk mempresentasikan hasil kelompok. 

Pada aspek aktif dalam diskusi kelas memperoleh skor 96. Hal ini ditunjukkan 

18 siswa diam  dan tidak memberi kontribusi dalam diskusi kelas, 12 siswa 

melakukan 1 kegiatan kontribusi seperti hanya memberikan masukan saja, serta 6 

siswa sudah memberi kontribusi berupa masukan dan tanggapan serta saran. Pada 

pertemuan kedua siswa masih belum antusias dalam mengikuti diskusi kelas. Siswa 

masih tidak memperhatikan siswa lain yang sedang mempresentasikan hasil karya 

kelompoknya.  

Aspek menyimpulkan materi pelajaran memperoleh skor 114. Hal ini 

ditunjukkan 5 siswa menyimpulkan pelajaran namun tidak sesuai dengan materi 

pelajaran, 20 siswa sudah menyimpulkan pelajaran sesuai dengan materi pelajaran 

tetapi masih sedikit, serta 11 siswa sudah menyimpulkan materi pelajaran secara 

lengkap. Guru bersama siswa sudah menyimpulkan materi pelajaran namun belum 

mencakup seluruh materi pelajaran.  
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Aspek mengerjakan evaluasi memperoleh skor 111. Hal ini ditunjukkan 4 siswa 

mengerjakan evaluasi namun tidak selesai, 25 siswa mengerjakan evaluasi dan selesai 

tepat waktu, serta 7 siswa mengerjakan evaluasi dan selesai sebelum batas waktunya 

habis. Pada pertemuan kedua siswa sudah mulai terlatih dalam membuat karangan 

narasi. Tema yang diberikan juga menarik dan memudahkan siswa dalam membuat 

karangan narasi, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. 

4.1.2.1.3 Paparan Hasil Keterampilan Menulis Narasi 

Dalam tindakan siklus I pertemuan 2, untuk mengukur keterampilan siswa 

dalam menulis narasi, guru memberikan tes keterampilan menulis narasi pada siswa 

untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami penjelasan guru mengenai menulis 

narasi. Pada tes keterampilan menulis narasi, siswa diberikan selembar kertas yang 

sudah diberikan tema karangan yaitu pengalaman serta motivasi agar siswa lebih 

termotivasi dalam mengerjakan tes evaluasi tersebut. Kemudian siswa diminta 

menulis peristiwa yang pernah mereka alami sesuai tema yang ditentukan oleh guru. 

Karangan tersebut harus ditulis sesuai dengan urutan waktu kejadian sehingga 

membentuk karangan narasi.  

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran melalui model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus I pertemuan 2 diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar 
Keterampilan Menulis Narasi Siklus I Pertemuan 2 

No.  
 

Interval 
Nilai 

Frekuensi (f) Nilai Tengah (xi) f.xi Presentase 
Frekuensi 

Kualifikasi 

1. 40-45 1 40 40 3% Tidak Tuntas 
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tetapkan, hal ini berarti pembelajaran menulis narasi pada siklus I pertemuan 2 belum 

dapat dikatakan berhasil. 

Ketidakberhasilan pembelajaran pada siklus I pertemuan 2, disebabkan 

beberapa faktor. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru mengenai kalimat 

efektif. Siswa kurang memperhatikan kerapian penulisan. Kalimat yang digunakan 

kurang memiliki keterkaitan. Rangkaian peristiwa yang ditulis kurang urut/ kurang 

sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dari kekurangan-kekurangan tersebut, peneliti 

bersama rekan kolaborator harus melaksanakan refleksi. Refleksi yang peneliti dan 

kolaborator laksanakan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 2, serta menemukan inovasi baru 

untuk diterapkan pada siklus II pertemuan 1, agar pembelajaran pada siklus II 

pertemuan 1 memperoleh hasil yang lebih baik dari pada siklus I pertemuan 1. 

4.1.2.2 Refleksi 

4.1.2.2.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi melalui model Quantum 

Teaching berbantuan media puzzle pada siklus I pertemuan 2 termasuk kriteria baik, 

tetapi masih terdapat kekurangan yaitu: 

1) Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran kurang lengkap serta kurang jelas. 

Siswa kurang memahami matei pembelajaran yang akan mereka pelajari karena 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran kurang lengkap. 

2) Kurang dalam membimbing siswa dalam menyampaikan hasil karya kelompok, 

sehingga diskusi kelas kurang berjalan dengan baik. 
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3) Kurang memberikan kesempatan kepada siswa dalam menyampaikan pertanyaan 

ataupun pendapat. 

4) Kurang memberikan penguatan kepada siswa, sehingga siswa kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. 

4.1.2.2.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama kegitan pembelajaran berlangsung pada siklus I 

pertemuan 2 termasuk kriteria baik. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan perlu 

diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan 

dalam pelaksanaan pertemuan selanjutnya yaitu: 

1) Kurang aktif dalam diskusi kelas karena siswa asyik bermain sendiri ataupun 

mengobrol bersama temannya sehingga kurang memperhatikan diskusi kelas. 

2) Kurang memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru karena dalam 

menayangkan gambar, guru kurang memberikan penjelasan. 

3) Dalam menulis karangan narasi dengan kelompok masing-masing masih kurang 

maksimal. Siswa masih cenderung menulis karangan narasi namun tidak sesuai 

gambar puzzle. Siswa masih kurang bekerjasama dalam menulis karangan narasi.  

4.1.2.2.3 Keterampilan Menulis Narasi 

Hasil belajar siswa pada keterampilan menulis karangan narasi menunjukkan 

bahwa sebanyak 28 siswa dari 36 siswa mengalami ketuntasan dengan skor di atas 

KKM, dan 8 siswa lainnya belum tuntas dengan skor di bawah KKM. 

Keterampilan menulis karangan narasi yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki 

adalah: 
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1) Keterkaitan antar kalimat sudah mengalami sedikit peningkatan, namun masih 

harus ditingkatkan karena keterkaitan tersebut dapat membuat rangkaian 

peristiwa itu terlihat runtut. 

2) Rangkaian kegiatan merupakan unsur terpenting sehingga urutan peristiwa harus 

terangkai dengan baik. 

3) Keefektifan kalimat masih harus diberikan perhatian yang lebih karena siswa 

masih mengulangi kesalahan pada pertemuan 1. 

4.1.2.3 Revisi  

4.1.2.3.1 Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru pada 

pembelajaran siklus I pertemuan 2 adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan kertas catatan agar menyampaikan tujuan pembelajaran secara 

lengkap. 

2) Memberikan bimbingan kepada siswa agar mempresentasikan hasil karya 

kelompok. 

3) Memberikan kesempatan yang lebih kepada siswa untuk bertanya ataupun 

menyampaikan pendapat, serta memberikan reward kepada siswa yang sudah 

berani menyampaikan pendapat. 

4) Menciptakan suasana pembelajaran lebih menarik agar siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

4.1.2.3.2 Aktivitas Siswa 
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Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa pada 

pembelajaran siklus I pertemuan 2 adalah sebagai berikut: 

1) Siswa diberi pengertian ataupun kesempatan agar memperhatikan temannya yang 

sedang mempresentasikan hasil karya kelompoknya sehingga siswa lain dapat 

memberikan tanggapan ataupun saran. 

2) Memberikan penjelasan kepada siswa mengenai gambar yang ditayangkan serta 

mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam menyusun gambar agar menjadi suatu 

rangkaian kejadian sesuai dengan urutan waktunya. 

3) Memberikan pengertian agar saling membantu dalam kerja kelompok sehingga 

menghasilkan karya yang baik. 

4) Memberikan teguran kepada siswa yang tidak memperhatikan sehingga tidak 

mengganggu konsentrasi teman lain. 

4.1.2.3.3 Keterampilan Menulis Narasi 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi siswa pada pembelajaran siklus I pertemuan 2 adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan contoh karangan narasi, sehingga siswa lebih memahami 

penyusunan kalimat yang efektif.  

2) Guru mengajak siswa untuk bersama-sama menyusun rangkaian gambar yang 

sudah ditayangkan guru, agar siswa lebih mengerti urutan kejadian yang benar. 

3) Membuat kerangka karangan sesuai gambar tersebut untuk melatih siswa 

membuat keterkaitan antara kalimat yang satu dengan yang lain. 
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4) Guru mengingatkan siswa agar memperhatikan kerapian tulisan, agar siswa tidak 

mencorat-coret tulisan yang salah. 

 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 1 

4.1.3.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.3.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan menulis 

narasi melalui model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II 

pertemuan 1 dengan bantuan guru kelas sebagai observer dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 
Tabel 4.7 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Siklus II Pertemuan 1 

No. Indikator 
Tingkat 

kemampuan Skor Kate-
gori 1 2 3 4 

1 Melakukan apersepsi dengan 
memberi pertanyaan 

   √ 4 A 

2 Mengemukakan tujuan 
pembelajaran  

  √  3 B 

3 Menayangkan slide gambar     √ 4 A 
4 Menjelaskan materi pembelajaran    √  3 B 
5 Mengkoordinir siswa membentuk 

kelompok secara berpasangan 
  √  3 B 

6 Menugaskan siswa untuk menulis 
karangan narasi sesuai gambar 
puzzle yang telah tersusun 

  √  3 B 

7 Membimbing siswa dalam 
presentasi hasil karya kelompok 

  √  3 B 

8 Memberikan penguatan kepada 
siswa 

   √ 3 B 

9 Memberi kesempatan siswa untuk  √   2 C 



 

 

m

b

m

bertan
10 Melak

Berdas

melalui mod

berikut ini: 

Diag

Hasil 

model Quan

0

1

2

3

4

Kete
1. M
2. M
3. M
4. M
5. M
6. M

t
7. M
8. M
9. M
10. M

nya dan berp
kukan reflek

J

sarkan tabel

del Quantum

 

 

 

 

 

ram 4.7 Has

observasi ke

ntum Teach

4

3

erangan: 
Melakukan apers
Mengemukakan 
Menayangkan sl
Menjelaskan ma
Mengkoordinir s
Menugaskan sisw
tersusun, 
Membimbing sis
Memberi kesemp
Memberikan pen
Melakukan refle

pendapat 
ksi dan evalu
Jumlah Sko

Rerata S

l hasil peng

m Teaching b

sil Observas

eterampilan 

hing berbant

3

4

3

sepsi dengan me
tujuan pembelaj

lide gambar, 
ateri pembelajara
siswa membentu
wa untuk menu

swa dalam prese
patan siswa untu
nguatan kepada s
eksi dan evaluasi

uasi  
or Total 
Skor 

amatan kete

berbantuan m

si Keterampi

 

guru dalam 

tuan media

3 3 3

emberi pertanyaa
jaran, 

an, 
uk kelompok sec
ulis karangan nar

entasi hasil karya
uk bertanya dan 
siswa, 
i.

 √

 
erampilan gu

media puzzl

ilan Guru Sik

pembelajar

puzzle pad

3

2

3

an, 

ara berpasangan
rasi sesuai gamb

a kelompok, 
berpendapat, 

 
3
3

uru siklus II

le dapat disa

klus II Perte

ran menulis 

da siklus II 

n, 
bar puzzle yang

1

3 B 
31 B 
3,1  

I pertemuan

ajikan diagra

 

muan 1 

narasi melal

pertemuan 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

g telah 

17 

n 1 

am 

lui 

1, 



118 
 

 

diperoleh skor 31, rerata 3,1 dengan kriteria B (baik). Keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran menulis narasi dapat diketahui bahwa untuk penyampaian 

apersepsi memperoleh skor 4 dengan kriteria A (sangat baik). Hal ini ditunjukkan 

dengan guru melakukan apersepsi yang menarik dan mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan dipelajari. Saat guru melakukan apersepsi, guru 

menyajikan beberapa gambar yang berwarna. Sehingga siswa lebih tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Keterampilan guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran memperoleh 

skor 3 kriteria B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru mengemukakan tujuan 

pembelajaran yang sesuai dengan materi tapi tidak jelas. Guru hanya mengemukakan 

tujuan pembelajaran namun tidak diberikan sedikit penjelasan mengenai tujuan 

tersebut serta dalam penyampaian kurang menarik. 

Keterampilan guru dalam menayangkan slide gambar memperoleh skor 4 

dengan kriteria A (sangat baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru menayangkan slide 

gambar yang relevan dengan materi dan disertai penjelasan. Dalam memberikan slide 

gambar, guru juga mengajak siswa agar ikut berpartisipasi dalam membuat menyusun 

gambar sesuai urutan waktu kejadian, serta membuat kerangka karangan. Melalui 

keaktifan siswa tersebut diharapkan siswa lebih memahami materi pembelajaran.  

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran, guru memperoleh 

skor 3 dengan kriteria B (baik). Hal ini menunjukkan bahwa guru menyampaikan 

seluruh materi pembelajaran tetapi tidak urut. Guru sudah menyampaikan materi 
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pembelajaran dengan baik, tetapi masih ada beberapa yang tidak urut. Dalam 

menyampaikan materi masih kurang menarik. 

Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa untuk berpasangan guru 

memperoleh skor 3 dengan kriteria B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru 

membentuk kelompok tetapi secara acak. Guru membentuk kelompok secara 

berpasangan dengan teman sebangku, teman sebangku tersebut berbeda jenis kelamin 

agar antara siswa perempuan dan laki-laki dapat saling membantu serta mengurangi 

kecenderungan ramai sendiri ataupun mengganggu teman yang lain. 

Aspek keterampilan guru dalam menugaskan siswa untuk menulis karangan 

narasi sesuai gambar puzzle yang telah tersusun memperoleh skor 3 dengan kriteria B 

(baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru menugaskan siswa untuk menulis karangan 

narasi sesuai gambar pada puzzle. Kelompok tercepat dalam menyusun puzzle akan 

mendapatkan reward dari guru sehingga siswa akan termotivasi untuk secepatnya 

menyelesaikan puzzle tersebut agar tersusun menjadi gambar yang utuh. Setelah 

selesai menyusun puzzle menjadi sebuah rangkaian suatu peristiwa, siswa secepatnya 

meminta kertas kepada guru agar dapat segera menuliskan karangan narasi sesuai 

dengan gambar yang mereka dapat. Untuk karangan narasi kelompok terbaik akan 

mendapatkan kado dari guru. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam presentasi hasil karya 

kelompok memperoleh skor 3 dengan kriteria B (baik). Kegiatan guru dalam 

membimbing presentasi kelompok terdiri dari membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil karya kelompok yaitu membimbing dari awal, proses, dan 
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memberi saran ketika presentasi kelompok selesai. Guru hanya melakukan 2 kegiatan 

bimbingan dalam presentasi hasil karya kelompok yaitu membimbing siswa dalam 

menyampaikan hasil kerja kelompok dari awal dan proses. 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 3 dengan kriteria B (baik). Bentuk pemberian penguatan meliputi memberikan 

penguatan yang diberikan guru adalah penguatan verbal dan gestural. Penguatan 

verbal yang di berikan berupa perkataan “bagus”, dan “pintar”. Guru memberikan 

penguatan seperti tepuk tangan serta kata “bagus” pada siswa yang menjawab 

pertanyaan dari guru dan pada siswa yang berani maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil karya kelompok.  

Keterampilan guru dalam memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

berpendapat memperoleh skor 2 dengan kriteria C (cukup). Hal ini menunjukkan guru 

hanya memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat, tapi tidak 

menanggapinya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya namun 

ketika siswa bertanya, tidak semua pertanyaan ditanggapi oleh guru. 

Keterampilan guru dalam melakukan refleksi dan evaluasi memperoleh skor 3 

dengan kriteria B (baik). Hal ini menunjukkan guru memberikan refleksi dan 

evaluasi, tapi kurang relevan. Refleksi yang diberikan tidak mencakup seluruh materi 

yang telah dipelajari. Guru hanya menanyakan mengenai karangan narasi serta cara 

membuat karangan narasi, guru tidak merefleksi seluruh tanda baca yang digunakan 

oleh siswa. 
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Persentase keberhasilan keterampilan guru secara keseluruhan mencapai 77,5% 

dengan skor yang diperoleh sebanyak 31 dan kriteria yang dicapai adalah B (baik). 

Dari ke-10 aspek tersebut, ada 1 aspek yang hanya mendapat kriteria C (cukup), yaitu 

memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan berpendapat. Ada 7 aspek sudah 

mencapai kriteria B (baik), yaitu aspek mengemukakan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan materi pembelajaran, mengkoordinir siswa membentuk kelompok secara 

berpasangan, menugaskan siswa untuk menulis karangan narasi sesuai gambar puzzle 

yang telah tersusun, membimbing siswa dalam presentasi hasil karya kelompok, 

memberikan penguatan kepada siswa dan melakukan refleksi dan evaluasi. Ada 2 

aspek yang sudah mencapai kriteria A (sangat baik), yaitu aspek melakukan apersepsi 

dengan memberi pertanyaan, dan menayangkan slide gambar. 

4.1.3.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle untuk siklus II pertemuan 1 

diperoleh melalui lembar observasi atau pengamatan aktivitas siswa dan catatan 

lapangan. 

Hasil observasi aktivitas siswa tersebut secara keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Diagram 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan 

menulis narasi melalui model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada 

siklus II pertemuan 1, diperoleh rata-rata aktivitas siswa sebesar 3,2 dengan kriteria 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penguasaan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Aspek merespon apersepsi dari guru dan antusias mengikuti pembelajaran, 

siswa memperoleh skor 119. Hal ini menunjukkan apersepsi yang disampaikan guru 

cukup menarik perhatian siswa. Ditunjukkan dengan data sebagai berikut; ada 4 siswa 

diam, tapi tidak memperhatikan guru,  17 siswa memperhatikan namun tidak 

merespon apersepsi dari guru, sedangkan 15 siswa sudah merespon apersepsi dari 

guru dan antusias mengikuti pembelajaran. Pada apersepsi guru menyajikan gambar 

kegiatan kegemaran seseorang. Guru bertanya pada siswa mengenai kegemaran 

mereka masing-masing. Siswa sangat tertarik untuk memperhatikan apersepsi dari 

guru. Guru juga menyajikan gambar  berwarna tentang anak yang gemar bermain 

layangan. 

Aspek menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi memperoleh skor 114. Hal 

ini ditunjukkan 5 siswa menanggapi tetapi jawaban asal-asalan, 20 siswa menanggapi 

namun masih kurang tepat, sedangkan 11 siswa sudah menanggapi pertanyaan dan 

jawaban benar. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan kegemaran 

siswa sehingga siswa menanggapi pertanyaan guru dengan benar. 
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Pada aspek mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 118. Hal ini 

ditunjukkan 6 siswa bermain sendiri, terkadang mendengarkan penjelasan guru, 14 

siswa sudah memperhatikan penjelasan guru tetapi tidak mencatat, sedangkan 16 

siswa sudah memperhatikan, menanggapi dan mencatat hal yang penting. Pada aspek 

ini ada beberapa siswa yang masih bermain sendiri sepert ZV yang mengganggu 

temannya, serta MZ yang bermain sendiri sehingga teman sebangkunya tidak dapat 

memperhatikan penjelasan dengan jelas. 

Pada aspek memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru memperoleh 

skor 116. Hal ini ditunjukkan ada 7 siswa diam tapi tidak memperhatikan, 14 siswa 

tenang dan terkadang memperhatikan, sedangkan 15 siswa tenang serta 

memperhatikan dengan penuh konsentrasi. Saat menayangkan gambar, siswa sangat 

tertarik, namun adapula yang masih kadang mengobrol sendiri kadang 

memperhatikan. Guru menayangkan slide gambar disertai dengan penjelasan agar 

siswa memahami urutan kejadian gambar yang ditayangkan guru.  

Aspek bekerja sama dengan kelompok untuk menyusun puzzle memperoleh 

skor 116. Hal ini ditunjukkan 11 siswa menyusun puzzle sendirian tidak ingin dibantu 

teman kelompoknya, 6 siswa bekerjasama menyusun puzzle tetapi tidak sesuai 

dengan gambar, serta 19 siswa sudah bekerjasama dengan kelompoknya untuk 

menyusun puzzle sesuai gambar dengan antusias. Guru memberikan reward pada 

kelompok yang menyusun puzzle tercepat sehingga siswa berlomba-lomba untuk 

menjadi yang paling cepat menyusun puzzle. 
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Aspek menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle memperoleh skor  116. 

Hal ini ditunjukkan ada 2 siswa menulis tapi bukan karangan narasi, 24 siswa menulis 

karangan narasi namun tidak sesuai dengan gambar puzzle, serta 10 siswa menulis 

karangan narasi sesuai dengan gambar puzzle. Ketika menulis karangan narasi, 

terdapat beberapa kelompok yang karangannya belum sesuai dengan gambar puzzle. 

Namun sebagian besar sudah menulis karangan narasi yang sesuai dengan gambar 

puzzle. 

Aspek mempresentasikan hasil kelompok memperoleh skor 109. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut; 9 siswa hanya maju tetapi tidak 

membacakan hasil diskusi, 17 siswa membacakan hasil diskusi saja, serta 10 siswa  

sudah membacakan hasil diskusi  disertai memberi tanggapan pada hasil kelompok 

lain dan mau menerima masukan dari kelompok lain. Dalam mempresentasikan hasil 

kelompok, siswa dibimbing oleh guru agar siswa berani maju untuk 

mempresentasikan hasil kelompok. Untuk memotivasi siswa, guru juga memberikan 

reward sehingga siswa berebut untuk maju mempresentasikan hasil karya kelompok. 

Aspek aktif dalam diskusi kelas memperoleh skor 111. Hal ini ditunjukkan 9 

siswa diam, tidak memberi kontribusi dalam diskusi kelas, 15 siswa melakukan 1 

kegiatan kontribusi seperti hanya memberikan masukan saja, serta 12 siswa sudah 

memberi kontribusi berupa masukan dan tanggapan serta saran. Saat diskusi kelas 

siswa sudah mulai ikut berpartisipasi dengan baik. 

Aspek menyimpulkan materi pelajaran memperoleh skor 120. Hal ini 

ditunjukkan 1 siswa menyimpulkan pelajaran tetapi tidak sesuai materi, 22 siswa 
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sudah menyimpulkan pelajaran sesuai dengan materi pelajaran tetapi masih sedikit, 

serta 13 siswa sudah menyimpulkan materi pelajaran secara lengkap. Pada pertemuan 

ketiga siswa sudah menyimpulkan materi dengan baik.  

Aspek mengerjakan evaluasi memperoleh skor 117. Hal ini ditunjukkan 4 siswa 

mengerjakan evaluasi namun tidak selesai, 19 siswa mengerjakan ewaluasi dan 

selesai tepat waktu, serta 13 siswa mengerjakan evaluasi dan selesai sebelum batas 

waktunya habis. Pada siklus 2 pertemuan 1 siswa sudah mulai menulis karangan 

narasi dengan cepat meskipun masih ada yang tidak selesai mengerjakan evaluasi 

seperti SD. Ketika teman-temannya mulai menulis karangan narasi, SD bermain 

sendiri sehingga evaluasinya belum selesai ketika waktu untuk mengerjakan evaluasi 

telah usai. 

4.1.3.1.3 Hasil Keterampilan Menulis 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran melalui model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II pertemuan 1 diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar 
Keterampilan Menulis Narasi Siklus II Pertemuan 1 

No.  
 

Interval 
Nilai 

Frekuensi (f) Nilai Tengah (xi) f.xi Presentase 
Frekuensi 

Kualifikasi 

1. 55-59 4 55 220 11% Tidak Tuntas 
2. 60-64 4 60 240 11% Tidak Tuntas 
3. 65-69 8 65 520 22% Tuntas 
4. 70-74 5 70 350 14% Tuntas 
5. 75-79 5 75 375 14% Tuntas 
6. 80-84 7 80 560 20% Tuntas 
7. 85-89 3 85 255 8% Tuntas 
Jumlah  
Nilai Terendah 
Nilai Tertinggi 

36 
55 
85 

 2520 100%  
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Ketidakberhasilan pembelajaran pada siklus II pertemuan 1, disebabkan 

beberapa faktor. Siswa kurang diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada 

penjelasan dari guru yang kurang dapat dipahami. Guru kurang memberikan contoh 

kalimat efektif. Banyaknya coretan pada hasil karya siswa karena kurang 

memperhatikan kerapian tulisan. Rangkaian peristiwa masih kurang jelas. Dari 

kekurangan-kekurangan tersebut, peneliti bersama rekan kolaborator harus 

melaksanakan refleksi. Refleksi yang peneliti dan kolaborator laksanakan bertujuan 

untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus II 

pertemuan 1, serta menemukan inovasi baru untuk diterapkan pada siklus II 

pertemuan 2, agar pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 memperoleh hasil yang 

lebih baik dari pada siklus II pertemuan 2. 

4.1.4.2 Refleksi 

4.1.4.2.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran menulis narasi melalui 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II pertemuan 1 

termasuk kriteria baik, namun ada beberapa aspek yang harus diperbaiki agar 

pembelajaran dapat lebih baik yaitu:  

1) Kurang memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Hal tersebut 

menyebabkan siswa yang belum paham mengenai materi pembelajaran menjadi 

takut untuk bertanya. 

2) Guru kurang dapat mengkondisikan kelas, sehingga kelas terkadang ramai. 
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3) Pemberian penjelasan masih kurang urut dan kurang menarik, tetapi siswa sudah 

mendengarkan dengan baik. 

4.1.4.2.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menulis narasi melalui model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II pertemuan 1 termasuk 

kriteria baik, namun ada beberapa aspek yang harus diperbaiki agar pembelajaran 

dapat lebih baik yaitu:  

1) Siswa kurang aktif dalam diskusi kelompok. 

2) Ada beberapa siswa masih malu untuk mempresentasikan hasil karya kelompok 

ataupun menyampaikan pendapat. 

4.1.4.2.3 Keterampilan Menulis Narasi 

Hasil belajar siswa pada keterampilan menulis karangan narasi menunjukkan 

bahwa sebanyak 28 siswa dari 36 siswa mengalami ketuntasan dengan skor di atas 

KKM, dan 8 siswa lainnya belum tuntas dengan skor di bawah KKM. 

 

Keterampilan menulis karangan narasi yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki 

adalah: 

1) Rangkaian peristiwa masih kurang jelas, urutan waktunya masih harus diperbaiki 

lagi. 

2) Kalimat efektif harus lebih dipahami. 

3) Kurangi coretan pada tulisan yang salah, lebih baik ditutup. 

4.1.4.3 Revisi 
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4.1.4.3.1 Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru pada 

pembelajaran siklus II pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan kesempatan lebih kepada siswa untuk bertanya dan menyampaikan 

pendapat.  

2) Menegur siswa yang ramai atau mengganggu temannya sehingga kondisi kelas 

dapat terkendali. 

3) Memberikan penjelasan dengan urut dan menarik agar siswa antusias serta 

memahami penjelasan guru. 

4.1.4.3.2 Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa pada 

pembelajaran siklus II pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1) Diberikan penguatan ataupun reward pada siswa yang aktif dalam diskusi 

kelompok, sehingga siswa termotivasi untuk ikut aktif. 

2) Diberikan pengarahan kepada siswa dalam mempresentasikan hasil karya 

kelompok. 

4.1.4.3.3 Keterampilan Menulis Narasi 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa pada 

pembelajaran siklus II pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1) Rangkaian peristiwa masih kurang jelas, urutan waktunya masih harus diperbaiki 

lagi. 
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2) Menjelaskan kembali mengenai kalimat efektif, serta memberikan contoh agar 

siswa lebih paham mengenai kalimat efektif. 

3) Kurangi coretan pada tulisan yang salah, lebih baik ditutup. Sehingga karangan 

narasi dapat dibaca dengan jelas. 

 

4.1.5 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2 

4.1.5.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.5.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan menulis 

narasi melalui model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II 

pertemuan 2 dengan bantuan guru kelas sebagai observer dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.10 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 
Siklus II Pertemuan 2 

No. Indikator Tingkat kemampuan Skor Kateg
ori 1 2 3 4 

1 Melakukan apersepsi dengan memberi 
pertanyaan 

   √ 4 A 

2 Mengemukakan tujuan pembelajaran    √  3 B 
3 Menayangkan slide gambar     √ 4 A 
4 Menjelaskan materi pembelajaran     √ 4 A 
5 Mengkoordinir siswa membentuk kelompok 

secara berpasangan 
   √ 4 A 

6 Menugaskan siswa untuk menulis karangan 
narasi sesuai gambar puzzle yang telah tersusun 

   √ 4 A 

7 Membimbing siswa dalam presentasi hasil karya 
kelompok 

  √  3 B 

8 Memberikan penguatan kepada siswa    √ 4 A 
9 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

berpendapat 
  √  3 B 

10 Melakukan refleksi dan evaluasi     √ 4 A 
Jumlah Skor Total 37 A 

Rerata Skor 3,7  

Persentase Keberhasilan 92,5%  
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materi yang akan dipelajari. Saat guru melakukan apersepsi, seluruh siswa 

memperhatikan apersepsi yang disampaikan oleh guru. 

Keterampilan guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran memperoleh 

skor 3 kriteria B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru mengemukakan tujuan 

pembelajaran yang sesuai dengan materi tapi tidak jelas. Guru hanya mengemukakan 

tujuan pembelajaran sesuai dengan materi, namun dalam menyampaikan tujuan 

kurang menarik sehingga siswa tidak memperhatikan.  

Keterampilan guru dalam menayangkan slide gambar memperoleh skor 4 

dengan kriteria A (sangat baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru menayangkan slide 

gambar yang relevan dengan materi dan disertai penjelasan. Selain menayangkan 

slide gambar, guru juga memberikan penjelasan mengenai gambar tersebut sehingga 

siswa dapat mengerti urutan gambar yang benar dan dapat membuat karangan narasi 

sederhana. 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran, guru memperoleh 

skor 4 dengan kriteria A (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa guru 

menyampaikan seluruh materi pembelajaran dengan urut dan menarik antusias siswa. 

Guru sudah menyampaikan seluruh materi pembelajaran yaitu pengertian karangan 

narasi, cara membuat kerangka karangan serta ejaan dan penggunaan tanda baca yang 

tepat. Guru menyampaikan pembelajaran dengan diselingi pertanyaan. Ketika siswa 

mampu menjawab pertanyaan guru dengan baik maka guru akan memberikan reward 

sehingga pembelajaran menarik. 
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Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa untuk berpasangan guru 

memperoleh skor 4 dengan kriteria A (sangat baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru 

membentuk kelompok secara heterogen. Guru membentuk kelompok secara 

berpasangan dengan teman sebangku, teman sebangku tersebut berbeda jenis 

kelamin. Tempat duduk tersebut sudah diatur dari awal sedemikian rupa agar siswa 

yang satu dan yang lain bisa saling membantu. 

Aspek keterampilan guru dalam menugaskan siswa untuk menulis karangan 

narasi sesuai gambar puzzle yang telah tersusun memperoleh skor 4 dengan kriteria A 

(sangat baik). Hal ini ditunjukkan dengan guru menugaskan siswa menulis karangan 

narasi sesuai gambar puzzle dan membimbingnya dengan baik dan benar. Guru 

menugaskan siswa secara berkelompok untuk menulis karangan narasi sesuai dengan 

urutan kejadian pada gambar puzzle yang mereka dapat. Guru juga membimbing 

siswa ketika ada yang mengalami kesusahan dalam menyelesaikan karya 

kelompoknya. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam presentasi hasil karya 

kelompok memperoleh skor 3 dengan kriteria B (baik). Kegiatan guru dalam 

membimbing presentasi kelompok terdiri dari membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil karya kelompok yaitu membimbing dari awal, proses, dan 

memberi saran ketika presentasi kelompok selesai. Guru hanya melakukan 2 kegiatan 

bimbingan dalam presentasi hasil karya kelompok yaitu membimbing siswa dalam 

menyampaikan hasil kerja kelompok dari awal dan proses. Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil karya kelompok mereka. 
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Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 4 dengan kriteria A (sangat baik). Guru memberikan penguatan verbal dan 

gestural atas hasil kerja siswa serta memberi  reward. Selain guru memberikan tepuk 

tangan serta penguatan verbal seperti “bagus”, pemberian reward seperti kado 

diberikan kepada kelompok tercepat yang menyusun puzzle, hasil karya kelompok 

terbaik serta hasil evaluasi terbaik. 

Keterampilan guru dalam memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

berpendapat memperoleh skor 3 dengan kriteria B (baik). Hal ini menunjukkan guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat kemudian 

menanggapinya dengan singkat. Ketika ada siswa yang kurang jelas mengenai 

penjelasan ataupun penugasan yang diberikan. Guru menanggapi pertanyaan siswa 

dengan singkat. 

Keterampilan guru dalam melakukan refleksi dan evaluasi memperoleh skor 4 

dengan kriteria A (sangat baik). Hal ini menunjukkan guru memberikan refleksi dan 

evaluasi dengan baik dan benar. Guru menanyakan kepada siswa mengenai materi 

yang telah dipelajari. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis siswa, guru memberikan evaluasi 

untuk membuat karangan narasi sesuai dengan topik. Topik untuksiklus dua 

pertemuan dua adalah liburan, topik ini dipilih agar siswa mudah dalam mengerjakan 

evaluasi. 

Persentase keberhasilan keterampilan guru secara keseluruhan mencapai 92,5% 

dengan skor yang diperoleh sebanyak 37 dan kriteria yang dicapai adalah A (sangat 
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baik). Dari ke-10 aspek tersebut, ada 3 aspek yang mencapai kriteria B (baik), yaitu 

aspek mengemukakan tujuan pembelajaran, membimbing siswa dalam presentasi 

hasil karya kelompok, memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan berpendapat. 

Ada 7 aspek yang sudah mencapai kriteria A (sangat baik), yaitu aspek melakukan 

apersepsi dengan memberi pertanyaan, menayangkan slide gambar, menjelaskan 

materi pembelajaran, mengkoordinir siswa membentuk kelompok secara 

berpasangan, menugaskan siswa untuk menulis karangan narasi sesuai gambar puzzle 

yang telah tersusun, memberikan penguatan kepada siswa, dan melakukan refleksi 

dan evaluasi. 

4.1.5.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis melalui model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II pertemuan 2 diperoleh 

data sebagai berikut: 
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Diagram 4.11 Hasil observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan 

menulis narasi melalui model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada 

siklus II pertemuan 2, diperoleh rata-rata aktivitas siswa sebesar 3,43 dengan kriteria 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru.  

Aspek merespon apersepsi dari guru dan antusias mengikuti pembelajaran, 

siswa memperoleh skor 126. Hal ini menunjukkan ketika guru menyampaikan 

apersepsiyang menarik perhatian siswa. Ditunjukkan dengan data sebagai berikut; ada 

18 siswa memperhatikan namun tidak merespon apersepsi dari guru, sedangkan 18 

siswa sudah merespon apersepsi dari guru dan antusias mengikuti pembelajaran. Pada 

apersepsi guru menyajikan gambar kegiatan liburan, ada yang pergi ke pantai ataupun 

pergi bersepeda bersama keluarga. Dari gambar tersebut siswa mengingat kembali 

liburan yang pernah mereka alami bersama keluarga. 

Aspek menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi memperoleh skor 118. Hal 

ini ditunjukkan 26 siswa menanggapi namun masih kurang tepat, sedangkan 10 siswa 

sudah menanggapi pertanyaan dan jawaban benar. Guru memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan topik liburan sesuai gambar yang ditampilkan sehingga siswa 

dapat menanggapi pertanyaan dengan benar. Namun ada juga beberapa siswa yang 

ramai sehingga kurang tepat dalam menjawab. 

Pada aspek mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 129. Hal ini 

ditunjukkan 15 siswa sudah memperhatikan penjelasan guru tetapi tidak mencatat, 
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sedangkan 21 siswa sudah memperhatikan, menanggapi dan mencatat hal yang 

penting. Siswa memperhatikan penjelasan guru yang disampaikan dengan menarik. 

Guru memberikan penjelasan disertai dengan pertanyaan. Jika siswa berhasil 

menjawab pertanyaan tersebut, siswa mendapatkan reward sehingga siswa sangat 

tertarik. 

Pada aspek memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru memperoleh 

skor 125. Hal ini ditunjukkan 19 siswa tenang dan terkadang memperhatikan, 

sedangkan 17 siswa tenang serta memperhatikan dengan penuh konsentrasi. Guru 

menayangkan gambar disertai penjelasan serta siswa juga diminta aktif dalam 

mengurutkan gambar tersebut. 

Aspek bekerja sama dengan kelompok untuk menyusun puzzle memperoleh 

skor 132. Hal ini ditunjukkan 5 siswa menyusun puzzle sendirian tidak ingin dibantu 

teman kelompoknya, 2 siswa bekerjasama menyusun puzzle tetapi tidak sesuai 

dengan gambar, serta 29 siswa sudah bekerjasama dengan kelompoknya untuk 

menyusun puzzle sesuai gambar dengan antusias. Guru memberikan bimbingan 

kepada siswa yang kesulitan dalam menyusun puzzle, sehingga siswa dapat 

menyusun puzzle dengan mudah. Guru juga memberikan penguatan seperti reward 

pada kelompok yang paling cepat menyusun puzzle sehingga siswa termotivasi untuk 

menjadi yang tercepat dalam meyusun puzzle. 

Aspek menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle memperoleh skor  128. 

Hal ini ditunjukkan 16 siswa menulis karangan narasi namun tidak sesuai dengan 

gambar puzzle, serta 20 siswa menulis karangan narasi sesuai dengan gambar puzzle. 
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Pada pertemuan ini siswa sudah semakin mengerti tugas yang disampaikan oleh guru, 

sehingga semakin sedikit kelompok yang membuat karangan narasi namun tidak 

sesuai gambar puzzle yang mereka dapat. 

Aspek mempresentasikan hasil kelompok memperoleh skor 113. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut; 6 siswa hanya maju tetapi tidak 

membacakan hasil diskusi, 19 siswa membacakan hasil diskusi saja, serta 11 siswa  

sudah membacakan hasil diskusi  disertai memberi tanggapan pada hasil kelompok 

lain dan mau menerima masukan dari kelompok lain. Pertemuan ini ada beberap 

siswa yang masih malu untuk menyampaikan hasil karya kelompoknya. Namun 

sudah banyak yang maju untuk menyampaikan hasil karya kelompok agar 

mendapatkan reward dari guru. 

Aspek aktif dalam diskusi kelas memperoleh skor 116. Hal ini ditunjukkan 5 

siswa diam, tidak memberi kontribusi dalam diskusi kelas, 18 siswa melakukan 1 

kegiatan kontribusi seperti hanya memberikan masukan saja, serta 13 siswa sudah 

memberi kontribusi berupa masukan dan tanggapan serta saran. Saat diskusi kelas 

siswa sudah mulai ikut berpartisipasi dengan baik, namun masih ada siswa yang 

kurang aktif. 

Aspek menyimpulkan materi pelajaran memperoleh skor 125. Hal ini 

ditunjukkan 19 siswa sudah menyimpulkan pelajaran sesuai dengan materi pelajaran 

tetapi masih sedikit, serta 17 siswa sudah menyimpulkan materi pelajaran secara 

lengkap. Pada pertemuan ini siswa sudah menyimpulkan materi dengan baik.   
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Aspek mengerjakan evaluasi memperoleh skor 127. Hal ini ditunjukkan 1 siswa 

mengerjakan evaluasi namun tidak selesai, 15 siswa mengerjakan evaluasi dan selesai 

tepat waktu, serta 20 siswa mengerjakan evaluasi dan selesai sebelum batas waktunya 

habis. Siswa diminta mengerjakan evaluasi berupa menulis karangan narasi dengan 

topik liburan. Siswa dengan mudah menyelesaikan karangan narasi sesuai 

pengalaman liburan yang pernah dialami sehingga sebagian besar siswa sudah selesai 

sebelum batas waktu yang ditentukan.  

4.1.5.1.3 Hasil Keterampilan Menulis Narasi 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran melalui model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II pertemuan 2 diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar 
Keterampilan Menulis Narasi Siklus II Pertemuan 2 

No.  
 

Interval 
Nilai 

Frekuensi 
(f) 

Nilai Tengah 
(xi) 

f.xi Presentase 
Frekuensi 

Kualifikasi 

1. 60-64 5 60 300 14% Tidak Tuntas 
2. 65-69 2 65 130 5% Tuntas 
3. 70-74 6 70 420 17% Tuntas 
4. 75-79 5 75 375 14% Tuntas 
5. 80-84 5 80 400 14% Tuntas 
6. 85-89 8 85 680 22% Tuntas 
7. 90-94 5 90 450 14% Tuntas 
Jumlah  
Nilai Terendah 
Nilai Tertinggi 

36 
60 
90 

 2755 100%  

Mean 
Median 
Modus 

  76,52 
80,00 
87,50 
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kesulitan memahami pembelajaran. memberikan contoh dan kesempatan pada siswa 

untuk berlatih membuat kalimat efektif. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk 

lebih memperhatikan kerapihan tulisan. Memperhatikan rangkaian peristiwa secara 

urut, sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dari ketercapaian tersebut, peneliti 

bersama rekan kolaborator melaksanakan refleksi.  

4.1.5.2 Refleksi 

4.1.5.2.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran menulis narasi melalui 

model Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II pertemuan 2 sudah 

sangat baik, dapat dilihat dari ketercapaian indikator yang dilaksanakan. Guru sudah 

mendapatkan skor 4 pada tujuh aspek. Namun masih terdapat kekurangan yaitu; 

1) Masih kurang memberikan kesempatan siswa untuk bertanya maupun 

berpendapat. 

2) Kurang dalam membimbing siswa dalam diskusi kelompok.  

4.1.5.2.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menulis narasi melalui model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle pada siklus II pertemuan 2 sudah sangat 

baik, dapat dilihat dari jumlah skor yang di dapat yaitu 34,37. Siswa sudah aktif 

dalam diskusi kelas maupun bekerjasama dengan kelompoknya. Siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. saat menyusun puzzle, siswa berlomba menjadi yang 

tercepat agar mendapatkan reward dari guru. Aktivitas siswa masih terdapat 

kekurangan yaitu; 
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1) Masih kurang memperhatikan penjelasan dari guru. 

2) Kurang memperhatikan teman yang sedang mempresentasikan hasil karya 

kelompok di depan kelas. 

 

 

4.1.5.2.3 Keterampilan Menulis Narasi 

Keterampilan menulis narasi siswa sudah mencapai kriteria baik. namun masih 

terdapat kekurangan yaitu; 

1) Rangkaian peristiwa masih kurang runtut. 

2) Keterkaitan antar kalimat cukup baik, namun masih bisa ditingkatkan lagi. 

4.1.5.3 Revisi 

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 sudah berjalan dengan baik karena sudah 

mencapai indikator keberhasilan. Selain itu, pencapaian hasil belajar yang berupa 

keterampilan menulis narasi juga sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 

sekurang-kurangnya 80% siswa mencapai ketuntasan individual ≥ 65. Tetapi demi 

menjaga kualitas pembelajaran yang lebih baik, peneliti menetapkan beberapa revisi 

yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1) Guru lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya ataupun 

menyampaikan pendapat. 

2) Memberikan pembelajaran yang lebih menarik, sehingga siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 
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3) Siswa harus lebih memperhatikan penjelasan dari guru. 

4) Memperhatikan teman yang sedang mempresentasikan hasil karya kelompok agar 

dapat memberikan saran ataupun pendapat mengenai hasil karya kelompok 

tersebut. 

5) Lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok maupun dalam 

menyampaikan pendapat. 

6) Siswa terus berlatih membuat kalimat efektif. 

7) Mengurutkan peristiwa sesuai urutan waktunya sehingga keterkaitan antar kalimat 

semakin baik. 

Berikut ini akan disajikan peningkatan hasil keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar keterampilan menulis narasi melalui model Quantum Teaching 

berbantuan  media puzzle  pada siklus I dan siklus II yang dapat dilihat pada diagram 

berikut: 
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Diagram 4.15  Rekapitulasi Hasil Belajar Keterampilan Menulis Narasi 

Siklus I dan II 

4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan pemaknaan temuan dalam penelitian didasarkan pada hasil 

observasi dan refleksi pada setiap siklusnya. Berikut ini akan dipaparkan temuan-

temuan selama proses pembelajaran melalui model Quantum Teaching berbantuan 

media puzzle pada pembelajaran menulis karangan narasi, temuan tersebut dijabarkan 

sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus I, jumlah skor yang 

diperoleh guru adalah 26 dengan rata-rata skor 2,6 dengan kriteria penilaian cukup 

(C). Sedangkan pada siklus II, jumlah skor yang diperoleh guru adalah 34 dengan 

rata-rata skor 3,4 dengan kriteria penilaian sangat baik (A). Peningkatan keterampilan 

guru tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini: 
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dilihat dari ketuntasan per aspek, dapat diketahui bahwa untuk aspek pertama yaitu 

guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan, guru memperoleh skor 3,5. 

Ini berarti bahwa guru telah melakukan apersepsi dengan benar, tapi tidak menarik 

perhatian siswa. Kemudian pada siklus II guru memperoleh skor 4  yang berarti guru 

telah melakukan apersepsi yang menarik dan mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari. Hal ini sesuai dengan pendapat Winataputra, dkk. 

(2007: 3.6) yang menyebutkan pemberian apersepsi menekankan pada upaya guru 

untuk menghubungkan materi pembelajaran yang sudah dimiliki siswa dengan materi 

yang akan dipelajari siswa. Pemberian apersepsi dilakukan dengan menayangkan 

gambar mengenai suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dihubungkan dengan pengalaman 

yang pernah siswa alami untuk mempermudah menumbuhkan motivasi siswa. 

Penggunaan gambar yang berwarna dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Pada siklus I keterampilan mengemukakan tujuan pembelajaran, guru mendapat 

skor 1,5. Hal ini menunjukkan bahwa guru tidak mengemukakan tujuan pembelajaran 

dengan baik, sehingga siswa kurang mengetahui apa yang akan mereka pelajari. Dan 

pada siklus II guru mendapat skor 3 yang berarti guru telah mengemukakan tujuan 

pembelajaran yang sesuai dengan materi tapi tidak jelas. Pada kegiatan membuka 

pelajaran menurut Turney (dalam Winataputra, 2007: 8.5) merupakan kegiatan 

menyiapkan siswa untuk memasuki inti pelajaran. Pada kegiatan pembukaan diawali 

dengan salam, presensi, kemudian apersepsi dilanjutkan penyampaian tujuan. 

Penyampaian tujuan dimaksudkan agar siswa mengetahui apa yang akan mereka 
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pelajari. Ketika siswa mengetahui materi yang akan mereka pelajari, siswa sudah 

bersiap dengan pengetahuan awal yang mereka miliki. Ketika tujuan pembelajaran 

tidak disampaikan dengan baik maka siswa akan kebingungan dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas agar 

siswa mengetahui apa yang akan mereka pelajari.  

Untuk keterampilan menayangkan slide gambar siklus I, guru mendapatkan 

skor 3,5. Hal ini berarti bahwa guru menayangkan slide gambar yang relevan dengan 

materi. Sedangkan pada siklus II guru telah mendapatkan skor 4. Ini berarti guru 

menayangkan slide gambar yang relevan dengan materi dan disertai penjelasan, 

sehingga siswa memahami urutan gambar yang telah ditayangkan guru. 

Menayangkan slide gambar merupakan salah satu upaya mengadakan variasi dalam 

pembelajaran. Slide gambar yang ditayangkan dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, dan menghilangkan rasa bosan. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Turney (dalam Winataputra, 2007: 7.45) menyatakan variasi adalah 

keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton.  

Dalam menjelaskan materi pembelajaran siklus I, guru mendapatkan skor 2,5. 

Hal ini berarti bahwa guru telah menyampaikan seluruh materi pembelajaran tetapi 

tidak urut. Kemudian pada siklus II guru mendapat skor 4 yang berarti guru telah 

menyampaikan seluruh materi pembelajaran dengan urut dan menarik antusias siswa. 

Dalam menjelaskan materi, guru harus menguasai materi yang akan disampaikan. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Murni, dkk. (2010: 78) bahwa menjelaskan adalah 

menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran, secara sistematis dan 
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terencana sehingga siswa mudah memahami pelajaran yang disampaikan. 

Penyampaian materi tidak hanya dengan ceramah, tetapi dengan tanya jawab. Melalui 

tanya jawab, siswa akan ikut aktif dalam pembelajaran.  

Pada siklus I keterampilan mengkoordinir siswa membentuk kelompok secara 

berpasangan, guru memperoleh skor 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

membentuk kelompok secara homogen. Sedangkan pada siklus II guru mendapatkan 

skor 3,5 yang berarti guru sudah membentuk kelompok tetapi secara acak, namun 

sudah heterogen. Menurut Rusman (2011: 89) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi 

sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Guru 

mengkoordinir siswa untuk membentuk kelompok berpasangan dengan teman 

sebangku. Sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah membentuk tempat duduk 

secara heterogen, sehingga mempermudah guru dalam membagi kelompok.  

Untuk siklus I keterampilan guru menugaskan siswa untuk menulis karangan 

narasi sesuai gambar puzzle yang telah tersusun memperoleh skor 3. Hal ini 

menunjukkan guru menugaskan siswa untuk menulis karangan narasi sesuai gambar 

pada puzzle. Sedangkan siklus II guru memperoleh skor 3,5 yang berarti guru 

menugaskan siswa untuk menulis karangan narasi sesuai gambar pada puzzle serta 

sudah membimbing dengan baik. Menurut Anitah (2009: 8.36) keteramilan 

mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

secara optimal, serta keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi belajar yang 

terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. Guru harus jelas dalam 
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menyampaikan tugas pada siswa. Pemberian tugas yang jelas akan mudah dipahami 

siswa sehingga siswa tidak ramai. Kondisi kelas yang ramai disebabkan oleh 

pemberian tugas yang tidak jelas sehingga banya siswa yang bertanya.  

Pada siklus I keterampilan guru membimbing siswa dalam presentasi hasil 

karya kelompok, guru mendapatkan skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

melakukan 1 kegiatan bimbingan dalam presentasi hasil karya kelompok seperti guru 

hanya membimbing kegiatan awal saja. Kemudian siklus II guru memperoleh skor 3 

yang berarti guru sudah melakukan 2 kegiatan bimbingan dalam presentasi hasil 

karya kelompok. Menurut Turney (dalam Winataputra, 2007: 8.19) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

membantu siswa dalam melakukan diskusi kelompok agar seluruh siswa aktif dalam 

diskusi kelompok. Guru membimbing proses presentasi serta memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan saran, sehingga seluruh siswa 

dapat aktif dalam diskusi kelompok.  

Untuk siklus I keterampilan guru memberikan penguatan kepada siswa 

memperoleh skor 2,5. Hal ini menunjukkan guru memberikan salah satu bentuk 

penguatan. Penguatan tersebut seperti penguatan verbal saja atau penguatan gestural 

saja. Sedangkan siklus II guru memperoleh skor 3,5 yang berarti guru memberikan 

dua bentuk penguatan. Penguatan yang diberikan adalah penguatan verbal dan non 

verbal. Penguatan tersebut diberikan kepada kelompok yang tercepat menyusun 

puzzle dan kelompok yang membuat karangan narasi terbaik. 
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Pada siklus I keterampilan guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

berpendapat, guru mendapatkan skor II. Hal ini menunjukkan bahwa guru hanya 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat, tapi tidak 

menanggapinya. Kemudian siklus II guru memperoleh skor 2,5 yang berarti guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat, tapi menanggapi 

dengan jawaban yang singkat. Penguatan yang diberikan guru adalah penguatan 

verbal dan non verbal. Penguatan verbal yang diberikan seperti kata bagus, pintar. 

Penguatan non verbal, guru memberikan bingkisan untuk siswa. Turney (dalam 

Winataputra, 2007: 7.29) menyatakan bahwa penguatan adalah respon yang diberikan 

terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, sehingga memungkinkan 

terulangnya perilaku tersebut. Penguatan diberikan agar siswa lebih termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Untuk siklus I keterampilan guru melakukan refleksi dan evaluasi, guru 

mendapatkan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa guru memberikan refleksi dan 

evaluasi, tapi kurang relevan. Sedangkan pada siklus II guru memperoleh skor 3,5 

yang berarti guru memberikan refleksi dan evaluasi dengan baik. Guru melakukan 

refleksi mengenai materi yang telah dipelajari oleh siswa. Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa mengenai materi yang sudah dipelajari. Setelah selesai 

melakukan refleksi, guru memberikan evaluasi pembelajaran untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menulis narasi. Hal tersebut sesuai pendapat Turney (dalam 

Winataputra, 2007: 8.5) kegiatan menutup pelajaran merupakan untuk memantapkan 

atau menindaklanjuti topik yang telah dibahas. 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I  memperoleh skor sebesar 27,99 

dengan kriteria B (baik). Pada siklus II terjadi peningkatan skor menjadi 33,19 

dengan kriteria A (sangat baik). Siklus I dilaksanakan 2 pertemuan. Pada pertemuan 1 

jumlah skor kesepuluh aspek tersebut adalah 26,90, sedangkan pada pertemuan 2 

jumlah skor kesepuluh aspek tersebut 29,11 dengan kriteria B (baik). Pada siklus II 

memperoleh skor 33,19 dengan kriteria (sangat baik). Pada pertemuan 1 mendapatkan 

skor 32,07, sedangkan pertemuan 2 mendapatkan 34,37.  

Merespon apersepsi dari guru dan antusias mengikuti pembelajaran pada tiap 

siklusnya mengalami peningkatan.  Hal tersebut ditunjukkan dengan siklus I skor 

yang diperoleh adalah 2,6. Penyampaian apersepsi kurang menarik. Gambar yang 

ditayangkan guru tidak berwarna dan kurang jelas, sehingga siswa kurang 

memperhatikan. Siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru. Pada 

siklus II terjadi peningkatan yaitu memperoleh skor 3,4. Siswa sudah mulai aktif 

menjawab pertanyaan pada proses apersepsi. Antusias siswa dalam menanggapi 

apersepsi dan memperhatikan tujuan pembelajaran ini merupakan aktivitas siswa 

dalam kegiatan mendengarkan, berbicara dan kegiatan mental. Kegiatan tersebut 

menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) termasuk dalam emotional activities 

seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup dan 

sebagainya. 

Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi mengalami peningkatan.  Hal 

tersebut ditunjukkan dengan siklus I skor yang diperoleh adalah 2,8. Pada siklus I 

masih banyak siswa yang tidak menjawab pertanyaan dari guru. Siswa lebih sering 
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mengobrol dengan temannya dan menjawab pertanyaan dengan asal-asalan. Pada 

siklus II terjadi peningkatan yaitu memperoleh skor 3,2. Guru memberikan teguran 

pada siswa yang tidak memperhatikan dengan cara memberikan pertanyaan, sehingga 

siswa sudah mulai memperhatikan apersepsi yang disampaikan oleh guru. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) yang 

menyatakan bahwa menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, termasuk ke 

dalam  oral activities. 

Pada aspek mendengarkan penjelasan guru, siklus I memperoleh skor yang 

diperoleh adalah 2,7. Pada siklus I siswa belum tertarik untuk mendengarkan 

penjelasan guru. Guru kurang mengadakan tanya jawab dengan siswa, sehingga siswa 

asyik bermain atau mengganggu temannya. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

Pada siklus II terjadi peningkatan yaitu memperoleh skor 3,4. Pada siklus 2, Siswa 

sudah memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Guru menegur siswa yang ramai 

dengan memberikan pertanyaan pada siswa tersebut, sehingga siswa memperhatikan 

guru dengan baik. Mendengarkan penjelasan guru menurut Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012: 101) termasuk dalam  listening activites. 

Memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru pada siklus I memperoleh 

skor yang diperoleh adalah 2,6. Siklus I siswa kurang memperhatikan gambar yang 

ditayangkan guru, karena gambar tersebut tidak berwarna dan gambar kurang jelas. 

Pada saat guru menayangkan gambar, siswa lebih sering bermain sendiri. Hal tersebut 

dikarenakan siswa tidak tertarik melihat gambar yang ditayangkan guru. Pada siklus 
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II terjadi peningkatan yaitu memperoleh 3,3.  Siswa pada siklus ini sudah 

memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru. Guru menayangkan gambar 

anak bermain layangan, keluarga yang pergi ke pantai, tema tersebut menarik 

perhatian siswa. Selain itu guru menayangkan gambar yang berwarna, sehingga siswa 

tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan tersebut menurut Diedrich 

(dalam Sardiman, 2012: 101) termasuk dalam  visual avtivities, yang termasuk di 

dalamnya antara lain membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi. 

Aspek bekerja sama dengan kelompok untuk menyusun puzzle menurut 

Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) termasuk dalam motor activities, di antaranya 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, 

memelihara binatang. Pada siklus I aspek bekerja sama dengan kelompok untuk 

menyusun puzzle memperoleh skor 2,7. Siklus I siswa sudah bekerjasama menyusun 

puzzle, namun ada beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan. Ada beberapa siswa 

menggunakan potongan puzzle untuk mengganggu temannya. Adapula siswa yang 

tidak mau mengerjakan bersama teman kelompoknya. Pada siklus II terjadi 

peningkatan yaitu memperoleh skor 3,4. Siklus II siswa sudah menyusun puzzle 

dengan baik, siswa semakin antusias dalam menyusun puzzle karena guru 

memberikan hadiah pada kelompok tercepat menyelesaikan susunan puzzle. 

Menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle pada siklus I memperoleh skor 

2,7. Menulis karangan narasi menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) 

termasuk dalam writing activities, yang termasuk di dalamnya antara lain menulis: 

cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin. Pada siklus I siswa tidak bekerjasama 
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dalam menulis karangan narasi. Ada beberapa siswa yang hanya diam saja sedangkan 

teman sekelompoknya menulis mencari ide. Adapula siswa yang mengganggu 

kelompok lain sehingga kondisi tidak kondusif. Pada siklus II mengalami 

peningkatan yaitu memperoleh skor 3,3. Pada siklus II siswa sudah mulai 

bekerjasama dengan baik. Dalam satu kelompok, ada siswa yang menulis mencari ide 

adapula siswa yang memberikan semangat.  

Mempresentasikan hasil kelompok pada siklus I mendapatkan skor 2,8 pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 3,1. Pada siklus I siswa malu untuk 

mempresentasikan hasil karya kelompok. Siswa kurang aktif dalam diskusi 

kelompok. Ketika ada siswa yang maju untuk mempresentasikan hasil karya 

kelompok, kelompok lain asyik mengobrol dengan teman sebangku atau bermain. 

Siswa yang sedang mempresentasikan kurang diperhatikan oleh teman sekelasnya 

sehingga tidak ada saran ataupun tanggapan. Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 

2012: 101) mempresentasikan hasil karya kelompok termasuk dalam oral activities, 

di antaranya; menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi. 

Aktif dalam diskusi kelas  menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) 

termasuk dalam oral activities di antaranya:  menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi. 

Pada siklus I mendapatkan skor 2,6 kemudian meningkat pada siklus II menjadi 3,1. 

Pada siklus I siswa kurang aktif dalam diskusi kelas. Siswa tidak mendengarkan 

temannya yang sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pada siklus II 



160 
 

 

siswa sudah mulai aktif dalam diskusi kelompok. Siswa sudah memperhatikan 

perwakilan kelompok yang sedang mempresentasikan hasil karya kelompok. Guru 

memberikan pertanyaan pada siswa yang tidak memperhatikan, sehingga siswa 

kelompok lain memperhatikan perwakilan kelompok yang sedang presentasi.   

Menyimpulkan materi pelajaran pada siklus I mendapatkan skor 3,0 kemudian 

meningkat pada siklus II yaitu 3,4. Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) 

menyimpulkan materi termasuk dalam mental activities, di antaranya menganggap, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. Pada siklus I siswa sudah menyimpulkan materi pembelajaran namun 

belum mencakup seluruh materi. Dalam menyimpuplkan materi, siswa dibantu 

dengan pertanyaan dari guru. Pada siklus II siswa sudah menyimpulkan seluruh 

materi dengan baik.  

Mengerjakan evaluasi menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) termasuk 

dalam writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes angket, 

menyalin. Pada siklus I mendapatkan skor 3,0 kemudian naik pada siklus II menjadi 

3,3. Pada siklus I siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan evaluasi 

pembelajaran. Siswa selesai mengerjakan melebihi waktu yang ditentukan. Pada 

siklus II siswa sudah mengerjakan evaluasi sesuai waktu yang ditentukan. Siswa 

sudah tidak mengalami kesulitan, karena pada siklus II tema yang digunakan 

merupakan tema kegemaran dan liburan. 

4.2.1.3 Hasil Keterampilan Menulis Narasi 
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Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keterampilan menulis narasi siswa 

menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle terlihat adanya 

peningkatan keterampilan menulis narasi dari siklus I dan siklus II. Secara lebih jelas 

peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut: 

 

Diagram 4.18 Peningkatan Nilai Keterampilan Menulis dan Persentase Ketuntasan 

Siklus I dan Siklus II 

 

Hasil belajar keterampilan menulis narasi melalui model Quantum Teaching 

berbantuan media puzzle menunjukkan bahwa siklus I mendapatkan skor 2341 

dengan rata-rata skor yang diperoleh adalah 65,02. Pada siklus II mengalami 

kenaikan dengan skor 2639 dengan rata-rata 73,30. Peningkatan skor tersebut 

disebabkan pada siklus I siswa belum memahami penyusunan kalimat efektif. Siswa 

juga belum memahami urutan waktu suatu peristiwa sehingga rangkaian peristiwa 

dalam karangan narasi siswa masih kurang jelas. Dalam menulis karangan narasi 

terdapat beberapa yang masih salah ejaannya serta dalam menulis karangan narasi 

masih kurang memperhatikan kerapian. 
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Pada siklus II sudah mengalami kenaikan dikarenakan siswa sudah mulai 

memahami kalimat efektif, siswa tidak sering menggunakan kata lalu, kemudian dan 

setelah itu. siswa sudah memperhatikan kerapian tulisan agar karangannya dapat 

dibaca dengan jelas. Urutan peristiwa sudah sesuai dengan waktunya sehingga 

rangkaian peristiwa terlihat jelas.  

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi yang didapat dari hasil penelitian ini ada tiga, yaitu implikasi 

praktis, implikasi teoretis, dan implikasi paedagogis. 

1) Implikasi teoretis 

Implikasi teoretis penelitian ini adalah adanya temuan positif ke arah 

perbaikan dalam pembelajaran keterampilan menulis narasi. Penelitian  ini membuka 

wawasan guru terhadap model Quantum Teaching untuk meningkatkan keterampilan 

menulis. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai permainan puzzle yang 

dapat dimanfaatkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik.  

2) Implikasi praktis 

Implikasi praktis penelitian ini adalah untuk menambah ilmu  pengetahuan 

tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu guru dan peneliti lain 

untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan keterampilan menulis narasi 

siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran menulis melalui model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle sangat bermanfaat bagi siswa. Sebelum 

dilaksanakan tindakan, siswa merasa kesulitan dalam menuliskan gagasannya, kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan pasif dalam pembelajaran. Setelah 
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diberi pembelajaran ini, siswa dapat menuliskan gagaasannya menjadi sebuah 

karangan narasi dengan mudah dan siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa juga lebih antusias dalam mengikuti permainan menyusun 

puzzle yang dilakukan dalam pembelajaran keterampilan menulis. 

3) Implikasi paedagogis  

Implikasi paedagogis penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang jelas 

tentang keberhasilan penggunaan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle 

dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas IVB SD Negeri 

Ngaliyan 01 Semarang. Peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang 

meliputi keterampilan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, model 

pembelajaran yang digunakan, serta pemilihan media yang digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas siswa serta hasil belajar siswa. Dengan pemilihan model serta 

media pembelajaran yang sesuai dengan materi, akan mempermudah siswa untuk 

memahami materi tersebut.  Faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Ketika 

semua faktor tersebut terpenuhi dengan baik maka akan menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, menunjukkan adanya peningkatan pada tiga 

indikator keberhasilan tindakan. Keberhasilan tersebut meliputi: keterampilan 

mengajar guru, aktivitas siswa dalam belajar, dan hasil belajar siswa dalam menulis 

narasi, ketiga indikator keberhasilan tersebut tercapai dengan perolehan nilai di atas 

nilai minimal yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh data 

sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I mendapat kriteria baik dan pada siklus II mendapat 

kriteria sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan keterampilan guru 

pada setiap siklusnya yaitu: (1) menyampaikan apersepsi dengan menarik untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) memberikan 

penjelasan disertai dengan tanya jawab agar siswa lebih memperhatikan,(3) 

membimbing diskusi siswa dengan berkeliling kepada semua kelompok, (4) 

memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan materi, tujuan 
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pembelajaran serta karakteristik, (5) membimbing pelaksanaan pembelajaran, (6) 

memberikan penguatan kepada siswa yang aktif dalam pembelajaran. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi menggunakan model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I mendapat kriteria baik dan pada siklus II dengan 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas siswa pada setiap 

siklusnya yaitu aktif dalam menjawab pertanyaan guru berkaitan materi 

pembelajaran, aktif bekerjasama dengan teman sebangku (kelompok) untuk 

menyusun puzzle, antusias untuk mempresentasikan hasil karya kelompok di 

depan kelas. 

3) Keterampilan menulis narasi siswa menggunakan model Quantum Teaching 

berbantuan media puzzle mengalami peningkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata nilai siklus I adalah 65,02 dengan 16 siswa dari 36 siswa mendapat 

skor di atas KKM. Persentase ketuntasan klasikal hasil keterampilan menulis 

narasi siklus I adalah 63%.  Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 73,44 dengan 

30 siswa dari 36 siswa mendapat skor di atas KKM. Persentase ketuntasan 

klasikal hasil keterampilan menulis narasi siklus II adalah 82%.   

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam melaksanakan pembelajaran menulis 

narasi dengan menggunakan model Quantum Teaching berbantuan puzzle pada siswa 
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kelas IV SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut:  

1) Dalam meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran menggunakan model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle sebaiknya: (a) guru harus 

melakukan persiapan dan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan 

pembelajaran; (b) guru harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat; (c) guru harus memilih 

media yang sesuai dengan materi sehingga meningkatkan antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran; (d) guru harus membimbing siswa dalam presentasi 

siswa; 

2) Dalam meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran menggunakan model 

Quantum Teaching berbantuan media puzzle sebaiknya: (a) siswa harus 

mendengarkan penjelasan guru dengan baik agar memahami materi 

pembelajaran; (b) dalam kelompok siswa harus bekerjasama dengan baik; dan (c) 

siswa harus memberi kontribusi dalam diskusi kelompok. 

3) Dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa pada pembelajaran 

menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media puzzle sebaiknya: (a) 

siswa harus dapat menyusun kalimat efektif dalam menulis karangan narasi; (b) 

siswa harus menulis karangan narasi sesuai dengan urutan waktu kejadian, 

sehingga peristiwa karangan narasi tersebut runtut; dan (c) siswa harus 

memperhatikan keterkaitan antar kalimat. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IVB 

melalui Model Quantum Teaching Berbantuan Media Puzzle  

No Variabel Indikator Sumber 
data 

Alat/ 
instrument

1 Pengelolaan 
pembelajaran 
menulis narasi 
dengan 
menggunakan 
model Quantum 
Teaching 
berbantuan 
media puzzle 
oleh guru  

1. Melakukan apersepsi dengan 
memberi pertanyaan 

2. Mengemukakan tujuan 
pembelajaran 

3. Menayangkan slide gambar 
4. Menjelaskan materi 
5. Mengkoordinir siswa untuk 

berpasangan dengan teman 
sebangku 

6. Menugaskan siswa untuk menulis 
karangan narasi sesuai gambar 
puzzle yang telah tersusun 

7. Membimbing siswa dalam 
presentasi hasil karya kelompok 

8. Memberikan penguatan kepada 
siswa 

9. Memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya dan berpendapat 

10. Melakukan refleksi dan evaluasi 

• Guru • Lembar 
observasi 

• Catatan 
lapangan 

• Dokumen-
tasi 
 

2. Aktivitas siswa 
dalam 
pembelajaran 
menulis narasi 
dengan 
menggunakan 
model quantum 
teaching 
berbantuan 
media puzzle  

1. Merespon apersepsi dari guru dan 
antusias mengikuti pembelajaran 

2. Menanggapi pertanyaan guru 
dalam apersepsi 

3. Mendengarkan penjelasan guru 
dengan baik 

4. Memperhatikan gambar yang 
ditayangkan oleh guru 

5. Bekerja sama dengan kelompok 
untuk menyusun puzzle  

6. Menulis karangan  narasi sesuai 
gambar puzzle 

• Siswa • Lembar 
observasi 

• Catatan 
Lapangan 

• Dokumen-
tasi 
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7. Mempresentasikan hasil 
kelompok 

8. Aktif dalam diskusi kelas 
9. Menyimpulkan materi pelajaran 
10. Mengerjakan evaluasi 

3 Keterampilan 
siswa menulis 
narasi 

1. Penulisan ejaan dan tanda baca 
2. Keefektifan kalimat 
3. Kohesi dan koherensi 
4. Rangkaian peristiwa 
5. Kerapian tulisan 

• Siswa  • Tes 
tertulis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Instrumen Penelitian 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
Pertemuan 1 Siklus .................... 

 
Nama SD : SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 
Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 
Materi : Menulis 
Nama Guru : ............................................................... 
Hari/Tanggal : ............................................................... 
Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan 
 
No.  Indikator Tingkat kemampuan 

1 2 3 4 
1 Melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan     
2 Mengemukakan tujuan pembelajaran      
3 Menayangkan slide gambar      
4 Menjelaskan materi     
5 Mengkoordinir siswa dalam beberapa kelompok, masing-

masing terdiri dari 2 siswa 
    

6 Menugaskan siswa untuk menulis karangan narasi sesuai 
gambar puzzle yang telah tersusun 

    

7 Membimbing siswa dalam presentasi hasil karya kelompok     
8 Memberikan penguatan kepada siswa     
9 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan berpendapat     
10 Melakukan refleksi dan evaluasi      

Jumlah Skor     
Jumlah Skor Total  

 
Jumlah skor total=.........................., kategori: ................................... 

Skor tertinggi (T) :  10 x 4 = 40 
Skor terendah (R) :  10 x 1 = 10 
Banyaknya Skor (n) = (T – R) + 1 
   = (40 - 10) + 1 = 31 
 
 
 
 
 
 
 
Q2 = median Letak Q1 Q3 = kuartil ketiga 
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Letak Q2 =  (n + 1) 
 
=  (31 + 1) 
 
=  x 32 = 16 
Jadi Q2 adalah 25 
 

=  (n + 1) 
 
=  (31 + 1) 
 
=  x 32 = 8 
Jadi Q1 adalah 17 

Letak Q3 =  (n + 2) 
 
=  (31 + 2) 
 
=  x 33 = 32,5 
Jadi Q3 adalah 32,5 
Q4 = skor maksimum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semarang, ……………… 
        Observer 

 
 
 
 

………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 
Ketuntasan 

Kategori Nilai 

32,5≤ skor ≤ 40 Sangat baik A 
25≤ skor < 32,5 Baik B 
17≤ skor < 25 Cukup C 
10 ≤ skor < 17 Kurang D 
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Indikator Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Oleh Guru 

Selama Pembelajaran Bahasa Indonesia, Menulis Narasi 

melalui Model Quantum Teaching berbantuan Media Puzzle 

di SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

Indikator 
pengamatan 

Deskriptor 
Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

1. Melakukan 
apersepsi 
dengan 
memberi 
pertanyaan 

Tidak 
melakukan 
apersepsi  

Melakukan 
apersepsi, tapi 
tidak sesuai 
dengan materi 

Melakukan 
apersepsi 
dengan benar, 
tapi tidak 
menarik 
perhatian 
siswa 

Melakukan 
apersepsi yang 
menarik dan 
mengaitkan 
pengetahuan awal 
siswa dengan materi 
yang akan dipelajari 

2. Mengemu-
kakan 
tujuan 
pembelajar-
an 

Tidak 
mengemu-
kakan 
tujuan 
pembelajar-
an  

Mengemuka-
kan tujuan 
pembelajaran 
tapi tidak 
sesuai dengan 
materi 

Mengemuka-
kan tujuan 
pembelajaran 
yang sesuai 
dengan materi 
tapi tidak jelas 

Mengemukakan 
tujuan yang sesuai 
dengan materi 
dengan jelas dan 
menarik   

3. Menayang-
kan slide 
gambar  

 

Tidak 
menayang-
kan slide 
gambar 

Menayangkan 
slide gambar 
tetapi tidak 
relevan 
dengan materi 

Menayangkan 
slide gambar 
yang relevan 
dengan materi 

Menayangkan slide 
gambar yang 
relevan dengan 
materi dan disertai 
penjelasan 

4. Guru 
menjelaska
n materi 
pembelajar-
an  

Guru tidak 
menjelaska
n materi 
pembelajar-
an 

Menyampai-
kan sebagian 
materi 
pembelajaran 

Menyampai-
kan seluruh 
materi 
pembelajaran 
tetapi tidak 
urut 

Menyampaikan 
seluruh materi 
pembelajaran 
dengan urut dan 
menarik antusias 
siswa 

5. Meng-
koordinir 
siswa untuk 
berpasang-
an 

Pembentuk-
an 
kelompok 
dilakukan 
siswa 
secara 
mandiri 

Membentuk 
kelompok 
secara 
homogen 

Membentuk 
kelompok 
tetapi secara 
acak 

Membentuk 
kelompok secara 
heterogen 
 

6. Menugas-
kan siswa 
untuk 

Tidak 
menugas-
kan siswa 

Menugaskan 
siswa untuk 
menulis 

menugaskan 
siswa untuk 
menulis 

Menugaskan siswa 
menulis karangan 
narasi sesuai 
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menulis 
karangan 
narasi 
sesuai 
gambar 
puzzle yang 
telah 
tersusun 

untuk 
menulis 
karangan 
narasi 
sesuai 
gambar  
puzzle 
 

karangan 
narasi, tapi 
tidak jelas  

karangan 
narasi sesuai 
gambar pada 
puzzle 
 

gambar puzzle dan 
membimbingnya 
dengan baik dan 
benar  
 

7. Membimbi
ng siswa 
dalam 
presentasi 
hasil karya 
kelompok 

Tidak 
membim-
bing siswa 
dalam 
presentasi 
hasil karya 
kelompok 

Melakukan 1 
kegiatan 
bimbingan 
dalam 
presentasi 
hasil karya 
kelompok 

Melakukan 2 
kegiatan 
bimbingan 
dalam 
presentasi 
hasil karya 
kelompok 

Membimbing dari 
awal, proses, dan 
memberikan saran 
dalam presentasi 
hasil karya 
kelompok 

8. Memberi-
kan 
penguatan 
kepada 
siswa 

Tidak 
memberi-
kan 
penguatan 

Memberikan 
salah satu 
bentuk 
penguatan 

Memberikan 
dua bentuk 
penguatan 

Memberikan 
penguatan verbal 
dan gestural atas 
hasil kerja siswa 
serta memberi  
reward 

9. Memberi 
kesempatan 
siswa untuk 
bertanya 
dan 
berpendapat 

Tidak 
memberi  
kesempatan 
kepada 
siswa untuk 
bertanya 
dan 
berpendapat 

Hanya 
memberi  
kesempatan 
kepada siswa 
untuk bertanya 
dan 
berpendapat, 
tapi tidak 
menanggapi-
nya  

Memberi  
kesempatan 
kepada siswa 
untuk 
bertanya dan 
berpendapat 
kemudian 
menanggapi-
nya dengan 
singkat  

Memberi 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
bertanya dan 
berpendapat sesuai 
dengan materi 
kemudian 
menanggapinya 
dengan jelas  

10. Melakukan 
refleksi dan 
evaluasi 

Tidak 
memberika
n refleksi 
dan 
evaluasi  

Hanya 
memberikan 
refleksi/ 
evaluasi saja  

Memberikan 
refleksi dan 
evaluasi, tapi 
kurang 
relevan  

Memberikan 
refleksi dan evaluasi 
dengan baik dan 
benar  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
Pertemuan........................Siklus.......................... 

 
Nama SD : SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 
Kelas/Semester : IV ( Empat) / 2 (Genap) 
Materi : Menulis 
Nama Guru : ................................................................. 
Hari/Tanggal : ................................................................. 
Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan  
   yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

 
Jumlah skor total=.........................., kategori: .................................... 
Skor tertinggi (T) :  10 x 4 = 40 
Skor terendah  (R) :  10 x 1 = 10 
Banyaknya Skor (n)  = (T – R) + 1 
   = (40 – 10) + 1 = 31 
 
 
 
 
 
 
 
 

No   Aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 

1. Merespon apersepsi dari guru dan antusias 
mengikuti pembelajaran 

    

2. Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi     
3. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik     
4. Memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh 

guru 
    

5. Bekerja sama dengan kelompok untuk 
menyusun puzzle  

    

6. Menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle     
7. Mempresentasikan hasil kelompok     
8.  Aktif dalam diskusi kelas     
9.  Menyimpulkan materi pelajaran     
10. Mengerjakan evaluasi     

Jumlah Skor     
Jumlah Skor Total  
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Semarang, ........................... 
Observer 

 
 
 
 
 
..…………..………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 = median 
Letak Q2 =  (n + 1) 
 
=  (31 + 1) 
 
=  x 32 = 16 
Jadi Q2 adalah 25 
 

Letak Q1 
=  (n + 1) 
 
=  (31 + 1) 
 
=  x 32 = 8 
Jadi Q1 adalah 17 

Q3 = kuartil ketiga 
Letak Q3 =  (n + 2) 
 
=  (31 + 2) 
 
=  x 33 = 32,5 
Jadi Q3 adalah 32,5 
Q4 = skor maksimum 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

32,5≤ skor ≤ 40 Sangat baik A 
25≤ skor < 32,5 Baik B 
17≤ skor < 25 Cukup C 
10 ≤ skor < 17 Kurang D 
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Indikator Pengamatan Aktivitas Siswa 

Selama Pembelajaran Bahasa Indonesia, Menulis Narasi 

melalui Model Quantum Teaching berbantuan Media Puzzle 

di SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

No  Indikator 
pengamatan 

Deskriptor 
Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik (4) 

1. Merespon 
apersepsi dari 
guru dan 
antusias 
mengikuti 
pembelajaran 

Siswa 
bermain 
sendiri  
 

Siswa diam, 
tapi tidak 
memperhati-
kan guru  
 

Siswa 
memperhati-
kan, tapi tidak 
merespon 
apersepsi dari 
guru  

Siswa merespon 
apersepsi dari 
guru dan 
antusias 
mengikuti 
pembelajaran  

2. Menanggapi 
pertanyaan 
guru dalam 
apersepsi  

Diam saja Menanggapi 
tetapi jawaban 
asal-asalan 

Menanggapi 
tetapi masih 
kurang tepat 

Menanggapi 
pertanyaan dan 
jawaban benar 

3. Mendengarkan 
penjelasan 
guru dengan 
baik 

Bermain 
sendiri dan 
tidak 
mendengar-
kan 
penjelasan 
guru 

Bermain 
sendiri, 
terkadang 
mendengarkan 
penjelasan 
guru 

Memperhati-
kan penjelasan 
guru tetapi 
tidak mencatat 

Memperhatikan, 
menanggapi dan 
mencatat hal 
yang penting  

4. Memperhati-
kan gambar 
yang 
ditayangkan 
oleh guru  

Membuat 
gaduh dan 
tidak 
memperhati-
kan 

Diam tapi 
tidak 
memperhati-
kan 
 

Tenang, 
terkadang 
memperhati-
kan 

Tenang, 
memperhatikan 
dengan 
konsentrasi 

5. Bekerja sama 
dengan 
kelompok 
untuk 
menyusun 
puzzle 

Puzzle tidak 
disusun tetapi 
dibuat 
mainan 

Menyusun 
puzzle 
sendirian 

Bekerja sama 
menyusun 
puzzle tetapi 
tidak sesuai 
gambar 

Bekerja sama 
menyusun 
puzzle sesuai 
gambar dengan 
antusias 

6. Menulis 
karangan  
narasi sesuai 
gambar puzzle 

Tidak mau 
menulis 

Menulis tapi 
bukan 
karangan 
narasi  

Menulis 
karangan 
narasi tapi 
tidak sesuai 
gambar puzzle 

Menulis 
karangan narasi 
sesuai dengan 
gambar puzzle  
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7. Mempresentasi
-kan hasil 
kelompok 

Tidak mau 
mempresen-
tasikan 

Hanya maju 
tetapi tidak 
membacakan 
hasil diskusi 

Membacakan 
hasil diskusi 
saja 

Membacakan 
hasil diskusi, 
memberi 
tanggapan, dan  
menerima 
masukan 

8. Aktif dalam 
diskusi kelas 

Bermain 
sendiri dan 
menggangu 
temannya 

Diam, tidak 
memberi 
kontribusi 
dalam diskusi 
kelas 

Melakukan 1 
kegiatan 
kontribusi 

Memberi 
kontribusi 
berupa masukan 
tanggapan 
maupun saran 

9.  Menyimpulkan 
materi 
pelajaran 

Tidak 
menyimpul-
kan pelajaran 

Menyimpulkan 
pelajaran tetapi 
tidak sesuai 
materi 

Menyimpulkan 
pelajaran 
sesuai materi 
tapi sedikit 

Menyimpulkan 
pelajaran sesuai 
materi secara 
lengkap 

10.  Mengerjakan 
evaluasi 

Tidak 
mengerjakan 
evaluasi 

Mengerjakan 
evaluasi tapi 
tidak selesai 

Mengerjakan 
evaluasi dan 
selesai tepat 
waktu 

Mengerjakan 
evaluasi dan 
selesai sebelum 
batas waktunya 
habis 
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LEMBAR PENILAIAN 

KETERAMPILAN MENULIS  

Siklus ...................... 

 

Nama Siswa : ......................................................... 

Nama SD : SD Negeri Ngaliyan 01 

Kelas/Semester : IV (empat) / Genap 

Materi : Menulis  

Hari/Tanggal : ......................................................... 

 

Petunjuk: 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

No Indikator Tingkat Kemampuan 
1 2 3 4 

1.  Penulisan ejaan dan tanda baca  
2. Keefektifan kalimat  
3. Kohesi dan koherensi  
4. Rangkaian peristiwa  
5. Kerapian tulisan  
 Jumlah  
 Jumlah Total  

 
Skor Maksimal = 20 
Nilai = (Jumlah Total : Skor Maksimal) x 100% 
Jumlah Skor = .......... Nilai = .......... 
  
 

Semarang, ........................................... 
 Peneliti, 
  
 
 
  

…………………………. 
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Deskriptor Penilaian Keterampilan Menulis Narasi 

 

No  Indikator 
pengamatan 

Deskriptor 
Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik (4) 

1. Penulisan 
ejaan dan 
tanda baca 

Jumlah 
kesalahan lebih 
dari 15 
 

Jumlah 
kesalahan antara 
11-15 
 

Jumlah 
kesalahan 6-10 

Jumlah 
kesalahan 0-5 
 

2. Keefektifan 
kalimat 

Jumlah 
kesalahan lebih 
dari 6 

Jumlah 
kesalahan 4-6 

Jumlah 
kesalahan 1-3 

Kalimat sudah 
efektif (tidak 
terdapat 
kesalahan) 

3. Kohesi dan 
koherensi 

Semua kalimat 
tidak memiliki 
keterkaitan 

Terdapat 4-5 
kalimat yang 
tidak memiliki 
keterkaitan 

Terdapat 1-3 
kalimat yang 
tidak memiliki 
keterkaitan 

Semua kalimat 
saling memiliki 
keterkaitan 

4. Rangkaian 
peristiwa 

Rangkaian 
peristiwa tidak 
sempurna, dan 
tidak sesuai 
urutan waktudan 
kejadian dalam 
cerita 

Rangkaian 
peristiwa kurang 
sempurna dan 
kurang sesuai 
urutan waktu 
dan kejadian 
dalam cerita 

Rangkaian 
peristiwa 
cukup 
sempurna, 
cukup sesuai 
urutan waktu 
dan kejadian 
dalam cerita 

Rangkaian 
peristiwa 
sempurna sesuai 
urutan waktu 
kejadian dalam 
cerita (tidak 
terdapat 
kesalahan) 

5. Kerapian 
tulisan 

Tulisan sulit 
dibaca, coretan 
lebih dari 10 

Terdapat coretan 
antara 6-10 

Terdapat 
coretan antara 
1-5 

Tulisan jelas, 
tidak ada 
coretan 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model Quantum Teaching 

Berbantuan media puzzle pada siswa kelas IV SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

Siklus ……………... 

 

Ruang Kelas : IV (Empat) 

Hari/Tanggal : .................................................................. 

Pukul : .................................................................. 

Catatlah keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………….................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................ 

 

Semarang........................ 

Observer, 

 

 

………………………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

   Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

   Kelas    : IV (Empat)  

   Semester   : II (Dua)  

   Alokasi waktu  : 4 × 35 menit (2x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi  secara tertulis dalam 

bentuk  karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun  karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll.). 

 

III. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian karangan narasi 

2. Membuat kerangka karangan narasi 

3. Membuat karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian karangan 

narasi  

2. Melalui pemberian gambar, siswa dapat membuat kerangka karangan 

narasi 

Lampiran 3. RPP 
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3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat karangan narasi 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma, dll) 

 

V. Materi Pembelajaran 

Karangan narasi 

 

VI. Model Pembelajaran 

Quantum Teaching 

 

VII. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Tahapan 

Kegiatan 

Pengalaman Belajar Alokasi 

Waktu 

Pra-

kegiatan 

1. Pengkondisian kelas 

2. Doa 

3. Presensi 

 

5 menit 

Awal 1. Guru melakukan apersepsi “menyajikan gambar 

anak naik sepeda, gambar anak bersiap pergi ke 

sekolah”. 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Dari gambar tersebut siapa yang pernah 

mengalaminya?, Kapan kejadian tersebut 

terjadi?, Dimana tempat kejadian tersebut?, 

 

 

10 menit 
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Bagaimana urutan kejadiannya?”.  

2. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi yang harus dicapai. 

3. Guru memotivasi siswa. 

Inti 1. Guru menyajikan slide gambar keluarga sedang 

membersihkan rumah suatu kegiatan yang sudah 

diacak. (eksplorasi, tumbuhkan) 

2. Siswa mengurutkan gambar yang sudah 

ditampilkan oleh guru. (eksplorasi, alami) 

3. Guru membimbing siswa untuk membuat 

kerangka karangan. (eksplorasi, alami) 

4. Guru menyajikan karangan narasi sesuai urutan 

gambar tersebut. (eksplorasi,alami) 

5. Guru memberikan penjelasan mengenai 

karangan narasi. (eksplorasi, alami) 

6. Guru membagi siswa, berpasangan dengan 

teman sebangku. (elaborasi, alami) 

7. Guru membagikan amplop yang berisi puzzle 

pada tiap kelompok dengan gambar puzzle yang 

berbeda-beda. (elaborasi, alami)  

8. Siswa bekerjasama dengan teman sebangku 

untuk menyusun puzzle yang telah dibagikan 

oleh guru sehingga membentuk rangkaian 

peristiwa. (elaborasi, alami) 

9. Guru meminta siswa menulis rangkaian cerita 

sesuai dengan gambar puzzle yang didapat. 

(elaborasi, alami dan namai) 

10. Siswa memberikan judul sesuai cerita yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit 
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terdapat pada gambar puzzle. (elaborasi, namai) 

11. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. (elaborasi, demonstrasikan) 

12. Siswa secara acak diminta menceritakan kembali 

hasil diskusi milik kelompok lain. (elaborasi, 

ulangi) 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan 

siswa. (konfirmasi, ulangi) 

14. Guru memberikan reward kepada kelompok 

yang tercepat menyusun puzzle. (konfirmasi, 

rayakan) 

Akhir 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah dilakukan dan 

melakukan refleksi. 

2. Siswa diberi evaluasi 

3. Siswa mendengarkan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

 

 

10 menit 

 

Pertemuan Kedua 

Tahapan 

Kegiatan 

Pengalaman Belajar Alokasi 

Waktu 

Pra-

kegiatan 

1. Pengkondisian kelas 

2. Doa 

3. Presensi 

 

5 menit 

Awal 1. Guru melakukan apersepsi, “guru menyajikan 

gambar anak yang mendapatkan juara kelas serta 

gambar anak menolong kucing yang terjatuh ke 

sungai”   
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Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Kapan kejadian tersebut terjadi?, Dimana tempat 

kejadian tersebut?, Bagaimana urutan kejadian-

nya?”. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang harus dicapai. 

3. Guru memotivasi siswa. 

 

10 menit 

Inti 1. Guru menyajikan slide gambar anak pensilnya 

terjatuh yang sudah diacak. (eksplorasi, 

tumbuhkan) 

2. Siswa mengurutkan gambar yang sudah 

ditampilkan oleh guru. Guru memberikan 

reward pada siswa yang sudah mengurutkan 

gambar dengan benar. (eksplorasi, alami) 

3. Guru bersama siswa untuk membuat kerangka 

karangan. (eksplorasi, alami) 

4. Guru membacakan karangan narasi sesuai urutan 

gambar tersebut. (eksplorasi, alami) 

5. Guru memberikan penjelasan mengenai 

karangan narasi. (eksplorasi, alami) 

6. Guru membagi siswa, berpasangan dengan 

teman sebangku. Guru membagi setiap 

kelompok secara heterogen. (elaborasi, alami) 

7. Guru membagikan amplop yang berisi puzzle 

pada tiap kelompok dengan gambar puzzle yang 

berbeda-beda. (elaborasi, alami)  

8. Siswa bekerjasama dengan teman sebangku 

untuk menyusun puzzle yang telah dibagikan 

 

 

 

 

 

 

45 menit 
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oleh guru sehingga membentuk rangkaian 

peristiwa. (elaborasi, alami) 

9. Guru meminta siswa menulis rangkaian cerita 

sesuai dengan gambar puzzle yang didapat. 

(elaborasi, alami) 

10. Siswa memberikan judul sesuai cerita yang 

terdapat pada gambar puzzle. (elaborasi, namai) 

11. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. (elaborasi, demostrasikan) 

12. Siswa secara acak diminta menceritakan kembali 

hasil diskusi milik kelompok lain. (elaborasi, 

ulangi) 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan 

siswa. (konfirmasi, ulangi) 

14. Guru memberikan reward kepada kelompok 

yang tercepat menyusun puzzle. (konfirmasi, 

rayakan) 

Akhir 1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang sudah dilakukan dan melakukan refleksi. 

2. Siswa diberi evaluasi 

3. Siswa mendengarkan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

 

 

10 menit 

 

IX. Media dan Sumber Belajar 

1. Standar Isi dan Standar Proses Mata Pelajaran SD/MI 

2. Buku BSE Bahasa Indonesia untuk SD dan MI Kelas V, Depdiknas.  

3. Buku Quantum Teaching Mempraktikkan Quantum Learning di 

Ruang-Ruang Kelas  
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4. Buku 50 Game Kreatif untuk Aktivitas Belajar-Mengajar 

5. Puzzle dengan topik kegiatan dan topik pengalaman 

 

X. Penilaian 

1. Prosedur tes :  

a. Tes awal : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses pembelajaran 

c. Tes akhir : Tes evaluasi 

2. Jenis tes : Tes tertulis 

3. Bentuk tes : Uraian 

4. Instrumen : (Terlampir) 

 

XI. Lampiran 

1. Materi 

2. Gambar 

3. Lembar kerja siswa 

4. Lembar evaluasi 

Semarang, 16 April 2013 

Mengetahui, 

Kolaborator        Peneliti 
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Bahan Ajar 

 

Karangan adalah 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 tujuannya, karangan 

dibedakan menjadi: karangan narasi, karangan deskripsi, karangan 

eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. 

Istilah narasi atau sering disebut naratif berasal dari bahasa inggris 

narration (cerita) dan narrative (yang menceritakan). Karangan yang 

disebut narasi menyajikan serangkaian peristiwa. Karangan ini berusaha 

menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya 

(kronologis), dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau serentetan 

kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. 

Langkah-langkah dalam menyusun karangan : 

a. penentuan topik, penentuan tujuan penulisan, dan penyusunan 

rancangan atau kerangka karangan. 

b. pengembangan gagasan dasar atau gagasan utama ke dalam gagasan-

gagasan penjelas. 

c. penulisan draf karangan yang utuh dan penyuntingan (editing) 

karangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

Contoh karangan narasi pertemuan pertama 

Membersihkan Rumah 

Pada hari minggu, aku dan seluruh anggota keluargaku bangun 

pagi-pagi. Kami akan melakukan kegiatan bersih-bersih rumah. Aku 

menyapu halaman rumah dan membuang sampah, sedangkan kakakku 

memotong tumbuhan agar terlihat rapi dan indah. Ayah bertugas 

menyiram tanaman agar tumbuh subur.  

Aku menyapu halaman agar terlihat bersih. Aku membuang sampah 

yang berserakan kedalam tong sampah. Ayah menyirami seluruh tanaman 

yang ada di sekitar rumah seperti bunga anggrek, bunga mawar, tanaman 

mangga agar seluruh tanaman tumbuh subur. Setelah selesai 

membersihkan rumah, ibu memanggil kami untuk beristirahat.  Ibu 

membawakan kami makanan dan minuman. Ibu membawakan kami kue 

bolu dan es sirup.  Ayah, aku dan kakak segera menyantap kue bolu serta 

es sirup yang telah ibu hidangkan.  

 

Contoh karangan narasi pertemuan kedua 

 

Bolpoinku 

 

Hari senin pagi, aku berangkat ke sekolah. Aku berangkat sekolah 

sendirian. Aku berjalan kaki dari rumah sampai ke sekolah. Aku berjalan 

masuk ke dalam kelas. Hari ini bu guru memberikan soal ulangan 

mendadak. Ketika aku akan mengerjakan soal ulangan dari bu guru, aku 

mencari bolpoinku di tas. Ternyata bolpoinku tidak ada. 

Aku dibantu Joni mencari boloinku. Aku memeriksa kembali isi 

tasku, ternyata tasku robek. Akhirnya Joni meminjamkan aku salah satu 

bolpoinnya. Setelah dipinjami aku dapat mengerjakan soal ulangan 

dengan baik.  
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Gambar Kegiatan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pengalaman 
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KISI-KISI EVALUASI 

 

Sekolah   : SD NEGERI NGALIYAN 01 SEMARANG 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Standar Kompetensi  : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk karangan sederhana 

Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

 

 

 
Lembar Kerja Siswa 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

8.2 Menyusun  

karangan 

tentang 

berbagai topik 

sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda 

titik, tanda 

koma, dll.). 

 

Karangan 

Narasi 

4. Membuat 

karangan 

narasi 

Tes Tertulis - C6 
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Petunjuk ! 

1. Rangkailah puzzle menjadi gambar yang utuh! 

2. Buatlah karangan narasi sesuai gambar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Evalusi Pertemuan I 

Kelompok  : 
Nama anggota : 

………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………
. 

……………………………………………………………………
. 

……………………………………………………………………
. 

……………………………………………………………………
. 

……………………………………………………………………
. 

……………………………………………………………………
. 

……………………………………………………………………
. 

……………………………………………………………………
.. 

……………………………………………………………………
.. 

……………………………………………………………………
.. 

……………………………………………………………………
… 
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Buatlah sebuah karangan narasi dengan topik “kegiatan” berdasarkan 

pengalamanmu dengan memperhatikan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Evalusi Pertemuan II 

 
………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

……. 
……………………………………………………………………

Aku pasti bisa 
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Buatlah sebuah karangan narasi dengan topik “pengalaman” berdasarkan 

pengalamanmu dengan memperhatikan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

   Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

   Kelas    : IV (Empat)  

   Semester   : II (Dua)  

   Alokasi waktu  : 4 × 35 menit (2x pertemuan) 

 

 

I. Standar Kompetensi 

 
………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
…………………………………………………………………

………. 
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8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi  secara tertulis dalam 

bentuk  karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.3 Menyusun  karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll.). 

 

III. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian karangan narasi 

2. Membuat kerangka karangan narasi 

3. Membuat karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian karangan narasi  

2. Melalui pemberian gambar, siswa dapat membuat kerangka karangan 

narasi 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat karangan narasi dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

 

V. Materi Pembelajaran 

Karangan narasi 

 

VI. Model Pembelajaran 

Quantum Teaching 

 

 

VII. Metode Pembelajaran 
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1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Tahapan 

Kegiatan 

Pengalaman Belajar Alokasi 

Waktu 

Prakegiatan 1. Pengkondisian kelas 

2. Doa 

3. Presensi 

 

5 menit 

Awal 1. Guru melakukan apersepsi “menyajikan 

gambar anak gemar bermain sepak bola, dan 

bersepeda bersama keluarga”. 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Siapa yang gemar bermain sepak bola?, 

Bermain sepak bola bersama siapa saja?, 

Dimana kalian bermain sepak bola?, Bermain 

sepak bola jam berapa? Siapa yang 

mempunyai kegemaran lain?”.  

2. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajar-

an atau kompetensi yang harus dicapai. 

3. Guru memotivasi siswa. 

 

 

 

 

10 menit 

Inti 1. Guru menyajikan gambar anak bermain layang-

layang yang sudah diacak. (eksplorasi, 

tumbuhkan) 

2. Siswa mengurutkan gambar yang sudah 

ditampilkan oleh guru. (eksplorasi, alami) 

3. Guru membimbing siswa untuk membuat 
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kerangka karangan. (eksplorasi, alami) 

4. Siswa membacakan karangan narasi sesuai 

urutan gambar tersebut. (eksplorasi, alami) 

5. Guru meminta siswa untuk menceritakan 

kegemarannya di depan kelas. (eksplorasi, 

alami) 

6. Guru memberikan penjelasan mengenai 

karangan narasi. (eksplorasi, alami) 

7. Guru membagi siswa, berpasangan dengan 

teman sebangku. (elaborasi, alami) 

8. Guru membagikan amplop yang berisi puzzle 

pada tiap kelompok dengan gambar puzzle yang 

berbeda-beda. (elaborasi, alami)  

9. Siswa bekerjasama dengan teman sebangku 

untuk menyusun puzzle yang telah dibagikan 

oleh guru sehingga membentuk rangkaian 

peristiwa. Guru berkeliling membantu siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menyusun 

puzzle. (elaborasi, alami) 

10. Guru meminta siswa menulis rangkaian cerita 

sesuai dengan gambar puzzle yang didapat. 

(elaborasi, alami) 

11. Siswa memberikan judul sesuai cerita yang 

terdapat pada gambar puzzle. (elaborasi, alami) 

12. Siswa mempresentasikan hasil karya kelompok. 

(elaborasi, demonstrasikan) 

13. Guru memberikan pertanyaan kepada kelompok 

lain mengenai hasil karya kelompok yang sudah 

 

 

 

 

 

 

45 menit 
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dipresentasikan. (elaborasi, ulangi) 

14. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk memberikan konfirmasi 

terhadap tulisan siswa. (konfirmasi, ulangi) 

15. Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan 

siswa. (konfirmasi, ulangi) 

16. Guru memberikan reward kepada kelompok 

yang tercepat menyusun puzzle. (konfirmasi, 

rayakan) 

Akhir 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah dilakukan dan 

melakukan refleksi. 

2. Siswa diberi evaluasi 

3. Siswa mendengarkan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

Pertemuan Kedua 

Tahapan 

Kegiatan 

Pengalaman Belajar Alokasi 

Waktu 

Prakegiatan 1. Pengkondisian kelas 

2. Doa 

3. Presensi 

 

5 menit 

Awal 1. Guru melakukan apersepsi, “guru menyajikan 

gambar keluarga sedang piknik bersama”   
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Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Siapa yang pernah pergi piknik?, Piknik 

bersama siapa saja?, Kapan kalian piknik?, 

Dimana kalian piknik?, Ketika libur kalian 

berlibur kemana saja?”. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bercerita 

sesuai gambar yang disajikan guru. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang harus dicapai. 

3. Guru memotivasi siswa. 

 

 

 

10 menit 

Inti 1. Guru menyajikan gambar keluarga berlibur ke 

pantai yang sudah diacak. (eksplorasi, 

tumbuhkan) 

2. Siswa mengurutkan gambar yang sudah 

ditampilkan oleh guru. (eksplorasi, alami) 

3. Guru meminta siswa untuk membuat kerangka 

karangan. Guru memberikan reward pada siswa 

yang sudah berani maju. (eksplorasi, alami) 

4. Siswa membacakan karangan narasi sesuai 

urutan gambar tersebut. (eksplorasi, alami) 

5. Guru meminta siswa untuk menceritakan 

kegiatan selama mereka liburan. (eksplorasi, 

alami) 

6. Guru memberikan penjelasan mengenai 

karangan narasi. (eksplorasi, alami) 

7. Guru membagi siswa, berpasangan dengan 

teman sebangku. (elaborasi, alami) 

8. Guru membagikan amplop yang berisi puzzle 

 

 

 

 

 

 

45 menit 



204 
 

 

pada tiap kelompok dengan gambar puzzle yang 

berbeda-beda. (elaborasi, alami)  

9. Siswa bekerjasama dengan teman sebangku 

untuk menyusun puzzle yang telah dibagikan 

oleh guru sehingga membentuk rangkaian 

peristiwa. (elaborasi, alami) 

10. Guru meminta siswa menulis rangkaian cerita 

sesuai dengan gambar puzzle yang didapat. 

(elaborasi, alami) 

11. Siswa memberikan judul sesuai cerita yang 

terdapat pada gambar puzzle. (elaborasi, alami) 

12. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. Guru memberikan reward pada 

siswa yang berani maju untuk 

mempresentasikan hasil karya kelompok. 

(elaborasi, demostrasikan) 

13. Guru memberikan pertanyaan kepada kelompok 

lain mengenai karya temannya yang sudah 

dipresentasikan. (elaborasi, ulangi) 

14. Siswa secara acak diminta menceritakan 

kembali hasil diskusi milik kelompok lain. 

(elaborasi, ulangi) 

15. Siswa mengkonfirmasi hasil karya kelompok 

yang sudah dipresentasikan. (elaborasi, ulangi) 

16. Guru memberikan konfirmasi terhadap tulisan 

siswa. (konfirmasi, ulangi) 

17. Guru memberikan reward kepada kelompok 

yang tercepat menyusun puzzle. (konfirmasi, 
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rayakan) 

Akhir 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah dilakukan dan 

melakukan refleksi. 

2. Siswa diberi evaluasi 

3. Siswa mendengarkan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

 

 

10 menit 

 

IX. Media dan Sumber Belajar 

1. Standar Isi dan Standar Proses Mata Pelajaran SD/MI 

2. Buku BSE Bahasa Indonesia untuk SD dan MI Kelas V, Depdiknas.  

3. Buku Quantum Teaching Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-

Ruang Kelas  

4. Buku 50 Game Kreatif untuk Aktivitas Belajar-Mengajar 

5. Puzzle dengan topik kegemaran dan topik liburan. 

 

X. Penilaian 

1. Prosedur tes : 

a. Tes awal : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses pembelajaran 

c. Tes akhir : Tes evaluasi 

2. Jenis tes : Tes tertulis 

3. Bentuk tes : Uraian 

4. Instrumen : (Terlampir) 

 

XI. Lampiran 

1. Materi 

2. Gambar 
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3. Lembar kerja siswa 

4. Lembar evaluasi 

 

 

Semarang, 30 April 2013 

Mengetahui, 

Kolaborator        Peneliti 
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Bahan Ajar 

 

Karangan adalah 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 tujuannya, karangan 

dibedakan menjadi: karangan narasi, karangan deskripsi, karangan 

eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. 

Istilah narasi atau sering disebut naratif berasal dari bahasa inggris 

narration (cerita) dan narrative (yang menceritakan). Karangan yang 

disebut narasi menyajikan serangkaian peristiwa. Karangan ini berusaha 

menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya 

(kronologis), dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau serentetan 

kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. 

Langkah-langkah dalam menyusun karangan : 

a. penentuan topik, penentuan tujuan penulisan, dan penyusunan 

rancangan atau kerangka karangan. 

b. pengembangan gagasan dasar atau gagasan utama ke dalam gagasan-

gagasan penjelas. 

c. penulisan draf karangan yang utuh dan penyuntingan (editing) 

karangan.  
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Contoh karangan narasi pertemuan pertama 

 

Bermain Layang-layang 

 

Pada hari senin sore aku bersama teman-teman berencana untuk 

bermain layang-layang. Bermain layang-layang adalah salah satu 

kegemaranku. Hampir setiap sore aku bermain layang-layang bersama 

teman-teman. Sebelum pergi bermain aku menyiapkan layang-layang dan 

senarnya. Aku menghampiri Tono di rumahnya kemudian aku bersama 

Tono pergi ke lapangan. 

Di lapangan sudah banyak sekali orang yang bermain layang-

layang. Aku dan Tono segera menyiapkan layangan kami. Aku dan Tono 

langsung menerbangkan layangan kami sampai tinggi sekali. TIba-tiba 

layanganku putus, aku mengejar layang-layang milikku.  

Aku mengejar layanganku tanpa melihat jalanan ramai atau tidak. 

Saat aku hampir mendapatkan layanganku, tiba-tiba aku tertabrak sepeda 

motor. Aku dibawa ke rumah. Ibuku kaget melihat aku kecelakaan dan 

akhirnya ibu merawatku. 

 

Contoh karangan narasi pertemuan kedua 

 

Pergi ke Rumah Nenek 

 

Pada suatu hari saat liburan sekolah, Dina bersama kedua orang 

tuanya hendak pergi ke rumah neneknya yang berada di luar kota, yaitu di 

Desa Sukajadi. Mereka berangkat dari rumah pagi-pagi sekali menuju ke 

terminal.  

Sesampai di terminal, ayah membeli tiket. Ibu menjaga barang-

barang yang hendak dibawa agar tidak hilang. Sementara itu Dina melihat-
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lihat situasi di terminal. Suasana di terminal itu sangat ramai. Banyak 

orang juga bus yang lalu lalang.  

Setelah membeli karcis, mereka kemudian menunggu bus yang 

akan mereka tumpangi datang. Setelah bus datang, ayah menyerahkan 

karcis itu kepada kondektur bus. Dina, ayah, dan ibu kemudian masuk 

bus. Dina, ayah, dan ibu kemudian naik bus. Mereka memilih bus jurusan 

Desa Sukajadi. Dina duduk di belakang sopir. Di perjalanan Dina melihat 

pemandangan di luar bus.  

Sesampai di Terminal Sukajadi mereka turun dari bus dengan hati-

hati. Perjalanan cukup lama dan melelahkan, tetapi Dina senang karena 

bisa mendapatkan banyak pengalaman. Ayah, Dina, dan ibu kemudian 

keluar dari terminal.  

Ketika sudah berada di luar terminal Ayah menawar sebuah becak. 

Mereka menuju rumah nenek dengan naik becak. Becak berjalan dengan 

perlahan. Di kanan dan kiri jalan banyak ladang dan sawah yang 

terhampar luas. Udara di desa masih sangat segar. Dina senang dengan 

keadaan di desa. Perjalanan Dina sangat menyenangkan. 
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Gambar Kegemaran 

  
Gambar Liburan 
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KISI-KISI EVALUASI 

 

Sekolah   : SD NEGERI NGALIYAN 01 SEMARANG 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Standar Kompetensi  : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk karangan sederhana 

Alokasi Waktu  : 2x 35 menit 

 

 

 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah 

8.4 Menyusun  

karangan 

tentang 

berbagai topik 

sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda 

titik, tanda 

koma, dll.). 

 

Karangan 

Narasi 

5. Membuat 

karangan 

narasi 

Tes Tertulis - C6 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

Petunjuk ! 

1. Rangkailah puzzle menjadi gambar yang utuh! 

2. Buatlah karangan narasi sesuai gambar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  : 
Nama anggota : 

………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
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Lembar Evalusi Pertemuan I 

 

Buatlah sebuah karangan narasi dengan topik “kegemaran” berdasarkan 

pengalamanmu dengan memperhatikan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma). 
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Membuat karangan 
itu mudah 
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Lembar Evalusi Pertemuan II 

 

Buatlah sebuah karangan narasi dengan topik “liburan” berdasarkan 

pengalamanmu dengan memperhatikan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma). 
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Aku bisa membuat 
karangan 



215 
 

 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
No
.  

Indikator SIKLUS I Rata-
rata 

SIKLUS II Rata-
rata Pert1 Pert2 Pert1 Pert2 

1.  Melakukan apersepsi dengan 
memberi pertanyaan 

3 4 3,5 4 4 4 

2.  Mengemukakan tujuan 
pembelajaran  

1 2 1,5 3 3 3 

3.  Menayangkan slide gambar  3 4 3,5 4 4 4 
4.  Menjelaskan materi 

pembelajaran  
2 3 2,5 3 4 3,5 

5.  Mengkoordinir siswa 
membentuk kelompok secara 
berpasangan 

2 3 2,5 3 4 3,5 

6.  Menugaskan siswa untuk 
menulis karangan narasi sesuai 
gambar puzzle yang telah 
tersusun 

3 3 3 3 4 3,5 

7.  Membimbing siswa dalam 
presentasi hasil karya 
kelompok 

2 2 2 3 3 3 

8.  Memberikan penguatan kepada 
siswa 

2 3 2,5 3 4 3,5 

9.  Memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya dan 
berpendapat 

2 2 2 2 3 2,5 

10. Melakukan refleksi dan evaluasi  3 3 3 3 4 3,5 
Skor  23 29 26 31 37 34 
Kriteria C B B B A A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 4.  Data Hasil Penelitian 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 
 

No  Indikator Deskriptor muncul Jumlah Skor  
1 2 3 4 

1 Merespon apersepsi dari guru dan antusias 
mengikuti pembelajaran 

9 8 14 5 87 2,41 

2 Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi 0 19 11 6 96 2,67 
3 Mendengarkan penjelasan guru dengan baik 4 7 22 3 96 2,67 
4 Memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh 

guru 
7 9 15 5 90 2,50 

5 Bekerja sama dengan kelompok untuk 
menyusun puzzle 

6 10 9 11 97 2,69 

6 Menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle 0 18 10 8 98 2,72 
7 Mempresentasikan hasil kelompok 5 10 13 8 96 2,67 
8 Aktif dalam diskusi kelas 4 12 16 4 94 2,61 
9 Menyimpulkan materi pelajaran 0 7 21 8 109 3,02 
10 Mengerjakan evaluasi 0 9 20 7 106 2,94 
Jumlah skor 26,9 
Rata-rata 2,69 
Kriteria Baik  

 
 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

 
No  Indikator Deskriptor muncul Jum-

lah 
Skor  

1 2 3 4 
1 Merespon apersepsi dari guru dan antusias 

mengikuti pembelajaran 
0 9 20 7 106 2,94 

2 Menanggapi pertanyaan guru dalam apersepsi 0 10 17 9 107 2,97 
3 Mendengarkan penjelasan guru dengan baik 0 6 22 8 104 2,89 
4 Memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru 0 16 12 8 100 2,78 
5 Bekerja sama dengan kelompok untuk menyusun 

puzzle 
3 11 10 12 103 2,86 

6 Menulis karangan  narasi sesuai gambar puzzle 0 13 18 5 100 2,78 
7 Mempresentasikan hasil kelompok 0 11 15 10 107 2,97 
8 Aktif dalam diskusi kelas 0 18 12 6 96 2,67 
9 Menyimpulkan materi pelajaran 0 5 20 11 114 3,17 
10 Mengerjakan evaluasi 0 4 25 7 111 3,08 
Jumlah skor 29,1 
Rata-rata 2,91 
Kriteria Baik  

 
 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

No  Indikator Deskriptor muncul Jumlah  Skor 
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1 2 3 4 
1 Merespon apersepsi dari guru dan 

antusias mengikuti pembelajaran 
0 4 17 15 119 3,30 

2 Menanggapi pertanyaan guru dalam 
apersepsi 

0 5 20 11 114 3,16 

3 Mendengarkan penjelasan guru dengan 
baik 

0 6 14 16 118 3,27 

4 Memperhatikan gambar yang 
ditayangkan oleh guru 

0 7 14 15 116 3,22 

5 Bekerja sama dengan kelompok untuk 
menyusun puzzle 

0 11 6 19 116 3,22 

6 Menulis karangan  narasi sesuai gambar 
puzzle 

0 2 24 10 116 3,22 

7 Mempresentasikan hasil kelompok 0 9 17 10 109 3,02 
8 Aktif dalam diskusi kelas 0 9 15 12 111 3,08 
9 Menyimpulkan materi pelajaran 0 1 22 13 120 3,33 
10 Mengerjakan evaluasi 0 4 19 13 117 3,25 
Jumlah skor 32,07 
Rata-rata 3,20 
Kriteria Baik  

 
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 
No  Indikator Deskriptor muncul Jumlah  Skor 

1 2 3 4 
1 Merespon apersepsi dari guru dan 

antusias mengikuti pembelajaran 
0 0 18 18 126 3,50 

2 Menanggapi pertanyaan guru dalam 
apersepsi 

0 0 26 10 118 3,27 

3 Mendengarkan penjelasan guru dengan 
baik 

0 0 15 21 129 3,58 

4 Memperhatikan gambar yang 
ditayangkan oleh guru 

0 0 19 17 125 3,47 

5 Bekerja sama dengan kelompok untuk 
menyusun puzzle 

0 5 2 29 132 3,66 

6 Menulis karangan  narasi sesuai gambar 
puzzle 

0 0 16 20 128 3,55 

7 Mempresentasikan hasil kelompok 0 6 19 11 113 3,13 
8 Aktif dalam diskusi kelas 0 5 18 13 116 3,22 
9 Menyimpulkan materi pelajaran 0 0 19 17 125 3,47 
10 Mengerjakan evaluasi 0 1 15 20 127 3,52 
Jumlah skor 34,37 
Rata-rata 3,43 
Kriteria Sangat 

Baik 
Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis Narasi Siswa 
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Siklus 1 Pertemuan 1 
No  Indikator  Frekuensi Deskriptor yang 

muncul 
Jmlh 
Skor 

Rata-
rata 

1 2 3 4 
1 Penulisan ejaan dan tanda baca 0 1 25 10 117 3,25 
2 Keefektifan kalimat 8 24 4 0 68 1,88 
3 Kohesi dan koherensi 2 25 9 0 79 2,19 
4 Rangkaian peristiwa 5 23 8 0 75 2,08 
5 Kerapian tulisan 0 11 24 1 98 2,72 
 Jumlah skor total  437 2,22 

 
Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis Narasi Siswa 

Siklus 1 Pertemuan 2 
No  Indikator  Frekuensi Deskriptor yang 

muncul 
Jmlh 
Skor 

Ra ta-
rata 

1 2 3 4 
1 Penulisan ejaan dan tanda baca 0 1 15 20 112 3,11 
2 Keefektifan kalimat 5 19 12 0 79 2,19 
3 Kohesi dan koherensi 0 22 14 0 86 2,38 
4 Rangkaian peristiwa 1 15 18 2 93 2,58 
5 Kerapian tulisan 0 7 24 5 106 2,94 
 Jumlah skor total  476 2,64 

 
 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis Narasi Siswa 
Siklus 2 Pertemuan 1 

No  Indikator  Frekuensi Deskriptor yang 
muncul 

Jmlh 
Skor 

Rata-
rata 

1 2 3 4 
1 Penulisan ejaan dan tanda baca 0 1 21 14 121 3,36 
2 Keefektifan kalimat 1 13 22 0 93 2,58 
3 Kohesi dan koherensi 0 14 20 2 96 2,67 
4 Rangkaian peristiwa 0 23 13 0 85 2,36 
5 Kerapian tulisan 0 4 28 4 108 3,00 
 Jumlah skor total  503 2,79 

 
 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis Narasi Siswa 
Siklus 2 Pertemuan 1 

No  Indikator  Frekuensi Deskriptor yang 
muncul 

Jmlh 
Skor 

Rata-
rata 

1 2 3 4 
1 Penulisan ejaan dan tanda baca 0 0 13 23 131 3,63 
2 Keefektifan kalimat 0 6 30 0 102 2,83 
3 Kohesi dan koherensi 0 4 23 10 117 3,25 
4 Rangkaian peristiwa 0 12 20 4 100 2,77 
5 Kerapian tulisan 0 4 27 5 109 3,02 
 Jumlah skor total  559 3,10 

 
HASIL KETERAMPILAN MENULIS NARASI SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 
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No  Nama 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai KET 
1 Afrida Kurnia Putri L 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
2 Anindya Niken S. 3 1 2 2 3 11 55 Tidak Tuntas 
3 Anita Agustika Jati 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
4 Arum Citra Kusuma 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 
5 Calista Azra S. 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 
6 Chika Aurelia A. 4 1 3 2 3 13 65 Tuntas 
7 Chika Fitrada Kurniawan 4 2 3 2 3 14 70 Tuntas 
8 Faiq Adiwignya B. 3 1 3 2 3 11 55 Tidak Tuntas 
9 Herlinda Anggun P. 4 2 2 2 3 13 65 Tuntas 
10 Irfan Noor S. 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
11 Iskandar Akbar F. 3 1 2 2 2 10 50 Tidak Tuntas 
12 Mamluatul Khoiroh 3 1 2 2 3 11 55 Tidak Tuntas 
13 Marsyanda Sukma R. 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 
14 M. Raihan F. 3 1 1 2 3 10 50 Tidak Tuntas 
15 M. Daffa 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 
16 M. Farraz Azra Pramudya 4 3 2 2 3 14 70 Tuntas 
17 M. Iqbal Sepa Priasta 4 2 3 2 3 14 70 Tuntas 
18 M. Nafis Adhani 4 3 3 2 2 14 70 Tuntas 
19 M. Zaki Nor F. 3 1 2 1 2 9 45 Tidak Tuntas 
20 M. Arif Ridwan 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 
21 Mutiarani Yunasti 3 2 2 2 4 13 65  Tuntas 
22 Naufal Fadhli Rahmat D. 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 
23 Nugroho Anung A. 3 1 2 2 2 10 50 Tidak Tuntas 
24 Rahmatika Adila D. 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas
25 Rendra Graha F.I 2 2 1 1 2 8 40 Tidak Tuntas 
26 Rizka Amalia Putri W. 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 
27 Sabikhisna Arsyi F. 3 2 3 2 3 13 65 Tuntas 
28 Salsabila Putri E. 4 2 3 3 3 15 75 Tuntas 
29 Satriya Desaga 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 
30 Tabina Hanun Gantari 4 2 3 3 2 14 70 Tuntas 
31 Tian Nabila Ayuningtyas 3 2 3 2 3 13 65 Tuntas 
32 Vayza Anantya R.R 4 2 2 2 3 13 65 Tuntas 
33 Yasya Nazar I. 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 
34 Zaneta Aurelia P.B. 4 2 2 1 3 12 60 Tidak Tuntas 
35 Zultan Viky S.H. 3 2 2 1 2 10 50 Tidak Tuntas 
36 Vanessa Dwi Octaviani 3 2 2 1 2 10 50 Tidak Tuntas 

     
HASIL KETERAMPILAN MENULIS NARASI SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 
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No  Nama 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai KET 
1 Afrida Kurnia Putri L 4 2 2 2 2 12 60 Tidak Tuntas 
2 Anindya Niken S. 3 1 2 2 3 11 55 Tidak Tuntas 
3 Anita Agustika Jati 4 2 2 2 3 13 65 Tuntas 
4 Arum Citra Kusuma 4 3 2 3 3 15 75 Tuntas 
5 Calista Azra S. 3 2 3 3 3 14 70 Tuntas 
6 Chika Aurelia A. 4 1 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
7 Chika Fitrada Kurniawan 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 
8 Faiq Adiwignya B. 3 1 3 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
9 Herlinda Anggun P. 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 
10 Irfan Noor S. 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 
11 Iskandar Akbar F. 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 
12 Mamluatul Khoiroh 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 
13 Marsyanda Sukma R. 3 2 2 3 2 12 60 Tidak Tuntas 
14 M. Raihan F. 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
15 M. Daffa 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 
16 M. Farraz Azra Pramudya 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
17 M. Iqbal Sepa Priasta 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
18 M. Nafis Adhani 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 
19 M. Zaki Nor F. 3 1 2 2 2 10 50 Tidak Tuntas 
20 M. Arif Ridwan 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 
21 Mutiarani Yunasti 4 2 2 2 4 14 70 Tuntas 
22 Naufal Fadhli Rahmat D. 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 
23 Nugroho Anung A. 2 1 2 1 2 8 40 Tidak Tuntas 
24 Rahmatika Adila D. 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 
25 Rendra Graha F.I 4 2 2 2 3 13 65 Tuntas 
26 Rizka Amalia Putri W. 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 
27 Sabikhisna Arsyi F. 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 
28 Salsabila Putri E. 4 2 3 3 3 15 75 Tuntas 
29 Satriya Desaga 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 
30 Tabina Hanun Gantari 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 
31 Tian Nabila Ayuningtyas 4 2 3 2 4 15 75 Tuntas 
32 Vayza Anantya R.R 4 3 3 2 4 16 80 Tuntas 
33 Yasya Nazar I. 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
34 Zaneta Aurelia P.B. 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 
35 Zultan Viky S.H. 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 
36 Vanessa Dwi Octaviani 3 2 3 3 3 14 70 Tuntas 
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HASIL KETERAMPILAN MENULIS NARASI SISWA 
SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

 
No  Nama 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai KET 
1 Afrida Kurnia Putri L 4 2 2 2 3 13 65 Tuntas 
2 Anindya Niken S. 4 3 2 2 3 14 70 Tuntas 
3 Anita Agustika Jati 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 
4 Arum Citra Kusuma 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
5 Calista Azra S. 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
6 Chika Aurelia A. 4 3 3 2 4 16 80 Tuntas 
7 Chika Fitrada Kurniawan 4 3 3 2 4 16 80 Tuntas 
8 Faiq Adiwignya B. 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 
9 Herlinda Anggun P. 3 2 3 3 3 14 70 Tuntas 
10 Irfan Noor S. 3 1 2 2 2 10 50 Tidak Tuntas 
11 Iskandar Akbar F. 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
12 Mamluatul Khoiroh 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
13 Marsyanda Sukma R. 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 
14 M. Raihan F. 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 
15 M. Daffa 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 
16 M. Farraz Azra Pramudya 3 2 3 2 3 13 65 Tuntas 
17 M. Iqbal Sepa Priasta 4 3 3 2 3 15 75 Tuntas 
18 M. Nafis Adhani 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 
19 M. Zaki Nor F. 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 
20 M. Arif Ridwan 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
21 Mutiarani Yunasti 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 
22 Naufal Fadhli Rahmat D. 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 
23 Nugroho Anung A. 3 3 3 2 2 13 65 Tuntas
24 Rahmatika Adila D. 3 2 3 2 3 13 65 Tuntas 
25 Rendra Graha F.I 2 2 2 2 3 11 55 Tidak Tuntas 
26 Rizka Amalia Putri W. 4 3 3 2 4 16 80 Tuntas 
27 Sabikhisna Arsyi F. 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
28 Salsabila Putri E. 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 
29 Satriya Desaga 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 
30 Tabina Hanun Gantari 3 2 3 3 3 14 70 Tuntas 
31 Tian Nabila Ayuningtyas 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 
32 Vayza Anantya R.R 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
33 Yasya Nazar I. 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
34 Zaneta Aurelia P.B. 4 3 3 2 3 15 75 Tuntas 
35 Zultan Viky S.H. 3 2 3 2 3 13 65 Tuntas 
36 Vanessa Dwi Octaviani 3 3 3 2 3 14 70 Tuntas 
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HASIL KETERAMPILAN MENULIS NARASI SISWA 
SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

 
No  Nama 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai KET 
1 Afrida Kurnia Putri L 4 3 4 4 3 18 90 Tuntas 
2 Anindya Niken S. 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 
3 Anita Agustika Jati 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 
4 Arum Citra Kusuma 4 3 4 3 4 18 90 Tuntas 
5 Calista Azra S. 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 
6 Chika Aurelia A. 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
7 Chika Fitrada Kurniawan 4 3 4 3 3 17 65 Tuntas 
8 Faiq Adiwignya B. 4 3 3 2 3 15 75 Tuntas 
9 Herlinda Anggun P. 3 3 3 2 3 14 70 Tuntas 
10 Irfan Noor S. 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 
11 Iskandar Akbar F. 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 
12 Mamluatul Khoiroh 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
13 Marsyanda Sukma R. 3 3 3 2 3 14 70 Tuntas 
14 M. Raihan F. 4 3 4 4 3 18 90 Tuntas 
15 M. Daffa 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 
16 M. Farraz Azra Pramudya 3 3 2 2 4 14 70 Tuntas 
17 M. Iqbal Sepa Priasta 4 3 2 3 2 14 70 Tuntas 
18 M. Nafis Adhani 4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 
19 M. Zaki Nor F. 3 3 3 2 3 12 60 Tidak Tuntas 
20 M. Arif Ridwan 3 2 3 3 3 14 60 Tidak Tuntas 
21 Mutiarani Yunasti 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
22 Naufal Fadhli Rahmat D. 4 3 3 2 3 15 75 Tuntas 
23 Nugroho Anung A. 3 3 3 2 2 12 60 Tidak Tuntas
24 Rahmatika Adila D. 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 
25 Rendra Graha F.I 3 2 3 2 2 12 60 Tidak Tuntas 
26 Rizka Amalia Putri W. 3 3 3 3 3 14 70 Tuntas 
27 Sabikhisna Arsyi F. 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 
28 Salsabila Putri E. 4 3 3 4 4 18 90 Tuntas 
29 Satriya Desaga 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
30 Tabina Hanun Gantari 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
31 Tian Nabila Ayuningtyas 4 2 3 2 3 14 70 Tuntas 
32 Vayza Anantya R.R 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 
33 Yasya Nazar I. 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
34 Zaneta Aurelia P.B. 3 2 3 2 3 13 65 Tuntas 
35 Zultan Viky S.H. 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 
36 Vanessa Dwi Octaviani 4 3 4 4 3 18 90 Tuntas 
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Hasil Evaluasi Siswa 
 
 

Siklus 1 pertemuan 1 
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Siklus 1 pertemuan 2 
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Siklus 2 pertemuan 1 
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Siklus 2 pertemuan 2 
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