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ABSTRAK 

Fitriani, Aprilia Nur. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Sederhana melalui Picture and Picture dengan Gambar Seri pada Siswa 

Kelas III SDN Petompon 01 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Umar Samadhy, M.Pd., Pembimbing II: Dra. Sri 

Susilaningsih, S.Pd.,M.Pd. 

 

 Berdasarkan hasil observasi awal terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, 

pokok bahasan menulis karangan sederhana pada siswa kelas III SDN Petompon 

01 Semarang, ditemukan permasalahan bahwa selama pembelajaran, guru masih 

dominan mengajar dengan metode ceramah yang kurang mengaktifkan siswa 

sehingga keterampilan siswa dalam menulis karangan masih rendah. Siswa me-

ngalami kesulitan dalam pemilihan kata,menuangkan ide dalam bentuk kalimat 

dan mengembangkannya menjadi sebuah karangan serta masih ditemukan kesala-

han dalam penggunaan tanda baca. Hasilnya, sebanyak 68% belum mencapai 

KKM yang ditentukan sekolah yaitu 60. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah picture and pic-

ture dengan gambar seri dapat meningkatkan keterampilan guru dalam  pembe-

lajaran menulis karangan sederhana pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Se-

marang, 2) apakah picture and picture dengan  gambar seri dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam  keterampilan menulis karangan sederhana pada siswa kelas 

III SDN Petompon 01 Semarang, 3) apakah picture and picture dengan gambar 

seri dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam  menulis karangan sederhana  

pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang. Tujuan penelitian ini adalah 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa serta keterampilan siswa dalam 

menulis karangan sederhana pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang. 

 Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 

siklus, masing-masing siklus 1 pertemuan. Subjek penelitian adalah guru dan sis-

wa kelas III yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tes, observasi, catatan lapangan, wawancara, angket dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru. 

Pada siklus I, guru memperoleh skor 26,5 dengan kategori baik dan pada siklus II 

memperoleh skor 37 dengan kategori baik sekali. Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 19,14 dengan kategori cukup, dan meningkat pada si-

klus II dengan skor rata-rata 23,59 dengan kategori baik. Keterampilan siswa 

dalam menulis karangan sederhana menunjukkan ketuntasan klasikal 72% pada 

siklus I dan meningkat menjadi 96% pada siklus II. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah melalui picture and picture dengan 

gambar seri, dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keteram-

pilan siswa dalam menulis karangan sederhana. Saran bagi guru, hendaknya 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan media yang bervariasi. 

Kata Kunci:  keterampilan menulis, karangan sederhana, picture and picture,  

  gambar seri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap individu harus melakukan interaksi 

dan komunikasi dengan individu lainnya untuk menyampaikan maksud dan 

tujuannya. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana atau media. 

Alat yang digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi adalah ba-

hasa. Setiap orang menyadari bahwa interaksi dan semua kegiatan dalam 

masyarakat tidak dapat berjalan lancar tanpa bahasa. Mengingat pentingnya 

bahasa sebagai alat komunikasi, maka dalam pembelajaran bahasa tidak di-

tujukan hanya untuk mengajarkan tentang pengetahuan bahasa, tetapi lebih 

pada keterampilan komunikatif yang mengajarkan peserta didik untuk ber-

bahasa secara secara baik dan benar, baik lisan maupun tertulis dalam rang-

ka melaksanakan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.  

Hal tersebut sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Da-

sar tingkat SD/ MI tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 tahun 2006. Dalam peraturan tersebut, bahasa dipandang sebagai 

suatu alat yang efektif dan sentral untuk mencapai tujuan dan menyelesai-

kan berbagai masalah dalam kehidupan, sebagai upaya menciptakan peserta 

didik yang tangguh dan kompetitif, serta mendukung perkembangan intelek-
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tual, sosial dan emosional peserta didik. Pembelajaran bahasa juga harus 

mampu mengajarkan peserta didik untuk berbahasa dengan baik dan benar 

(Depdiknas, 2006). 

Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidu-

pan baik bagi perorangan, masyarakat maupun bangsa dan negara. Tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya: 1) dapat membantu peserta di-

dik untuk mengenal dirinya, masyarakat dan budayanya serta mampu ber-

komunikasi secara efektif, efisien dan sesuai etika yang berlaku; 2) pembe-

lajaran bahasa Indonesia diharapkan akan mengembangkan kemampuan 

peserta didik di dalam memahami dirinya dan mampu menyatakan pikiran, 

perasaan, imajinasi serta kehendaknya; 3) menumbuhkan rasa bangga ter-

hadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; 4) 

dengan menggunakan bahasa Indonesia, peserta didik dapat mengembang-

kan pemahaman dan penghargaannya terhadap masyarakat; 5) melalui pem-

belajaran bahasa Indonesia dapat memperluas wawasan serta memperhalus 

budi pekerti dan pengetahuan berbahasa. 

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran bahasa Indo-

nesia di atas, mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup yang 

meliputi empat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, kete-

rampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Ke-

empat keterampilan ini saling berinteraksi dan bersinergi untuk mewujud-

kan keterampilan berkomunikasi yang optimal (Depdiknas, 2007). 
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Salah satu keterampilan berbahasa adalah keterampilan menulis. Me-

nulis merupakan proses penuangan ide atau gagasan dalam bentuk paparan 

bahasa tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa. Kegiatan menulis me-

rupakan kegiatan aktif dan produktif. Dikatakan aktif, karena menulis akan 

membuat siswa aktif menuangkan ide, gagasan dalam sebuah tulisan yang 

sistematis. Sedangkan produktif, dikarenakan menulis dapat menghasilkan 

suatu produk seperti karangan, dongeng maupun artikel (Tarigan, 2008: 3). 

Pada dasarnya, menulis bukan hanya sekedar melahirkan pikiran atau pera-

saan saja, melainkan juga merupakan pengungkapan ide, gagasan, pengeta-

huan, ilmu dan pengalaman hidup seseorang dalam bahasa tulis. Oleh kare-

na itu, menulis bukanlah kegiatan yang sederhana dan tidak perlu dipelajari, 

tetapi justru harus dikuasai (Saddhono, 2012:96). 

Pembelajaran menulis perlu dikembangkan karena menulis memiliki 

berbagai manfaat, diantaranya: 1) menulis dapat mengembangkan kecerda-

san dalam mengharmoniskan beberapa aspek seperti keluwesan pengungka-

pan, kemampuan mengendalikan emosi serta menata daya nalar; 2) menulis 

dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas; 3) menulis mendo-

rong seseorang untuk memiliki keberanian dalam menyampaikan idenya, 

pemikiran serta gaya tulisannya kepada publik. Melihat  manfaat yang bisa 

diperoleh melalui kegiatan menulis, kegiatan ini sangat penting ditumbuh-

kan dalam diri siswa sejak dini. Menulis perlu dimulai dari mengenal huruf, 

menyusun kata, membentuk kalimat, paragraf sampai menulis karangan de-
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ngan baik. Sehingga menulis harus melalui latihan dan praktik yang banyak 

dan terus-menerus. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, menulis karangan se-

derhana bedasarkan gambar seri merupakan salah satu standar kompetensi 

yang harus dimiliki oleh siswa kelas III. Standar Isi bahasa Indonesia untuk 

kelas III dalam aspek menulis ini, yang perlu dikuasai siswa adalah menulis 

karangan sederhana bedasarkan gambar seri dengan memperhatikan pilihan 

kata dan kalimat yang tepat dengan menggunakan ejaan, huruf kapital dan 

tanda titik. Menulis karangan sederhana merupakan keseluruhan kegiatan 

seseorang mengumpulkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa 

tulis kepada pembaca agar mudah dimengerti. Karangan jenis ini memiliki 

ciri-ciri yaitu bahasanya mudah dimengerti, tema karangan ada di sekitar 

siswa, kalimatnya pendek dan diksi yang digunakan masih sederhana 

(Depdiknas, 2006: 324). 

Namun kenyataan di lapangan selama ini, terkait dengan pembelaja-

ran menulis, masih berkisar pada tataran teoritis dimana guru banyak mem-

beri teori-teori menulis, tapi kurang dalam hal praktik menulis. Hal ini ber-

imbas pada kurangnya aplikasi bahasa dan produktivitas siswa dalam me-

nulis. Siswa menjadi pasif dan kurang mampu menuangkan ide dan gaga-

sannya dalam menulis karangan. Banyak kesalahan dalam penggunaan ko-

sakata, kalimat yang tidak sesuai ejaan serta ide yang tidak berkembang. 

Depdiknas melalui penelitian yang dilakukan pada tahun 2007, me-

nemukan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran ba-
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hasa Indonesia diantaranya: 1) guru belum dapat melakukan pemetaan KD 

dari empat aspek bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis; 

2) guru kurang mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan in-

dikator; 3) guru mengalamai kesulitan dalam menyusun langkah-langkah 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif serta menyenangkan; 4) guru ma-

sih banyak yang belum menggunakan metode pembelajaran yang variatif. 

Dari beberapa temuan Depdiknas tersebut, secara garis besar menyebutkan 

bahwa penggunaaan model pembelajaran oleh guru dalam pembelajaran ba-

hasa Indonesia kurang bervariasi, serta kurangnya dukungan media dalam 

penyampaian materi, sehingga menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk me-

ngungkapkan ide dan memahami materi. 

Temuan Depdiknas mengenai kekurangan dalam pembelajaran baha-

sa Indonesia di atas, berdampak pada kurangnya keterampilan berbahasa 

pelajar  di Indonesia khususnya dalam aspek menulis. Bedasarkan suatu ka-

jian literasi yang difokuskan pada keterampilan membaca dan menulis an-

tarbangsa yang dilakukan oleh Program for International Student Assess-

ment (PISA), Indonesia yang merupakan salah satu sample dari 42 negara 

lainnya, dalam kajian tersebut menempati peringkat ke-39 dalam hal 

kemampuan membaca dan menulis. Hal ini menjadi salah satu bukti, masih 

kurangnya kemampuan menulis siswa di Indonesia (PISA dalam Hartati, 

2009: 48). 

Fakta pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia diatas, juga terjadi 

di SDN Petompon 01 Semarang dalam pembahasan materi menyusun kara-
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ngan sederhana pada siswa kelas III. Bedasarkan refleksi awal yang dilaku-

kan bersama guru kolaborator, serta observasi dengan ditunjang beberapa 

data dokumen, terlihat bahwa guru kurang variatif dalam penggunaan model 

dan media pembelajaran. Selama pembelajaran menulis karangan sederhana, 

guru hanya ceramah yang diikuti pemberian beberapa contoh, catatan, penu-

gasan di papan tulis serta kurang memberikan variasi dalam pembelajaran-

nya yang mengakibatkan hasil belajar siswa dalam materi menyusun kara-

ngan sederhana masih rendah. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang variatif, serta metode 

ceramah yang dominan oleh guru, menjadi penyebab rendahnya keteram-

pilan siswa dalam materi menulis karangan. Siswa kurang aktif selama pem-

belajaran berlangsung, karena guru belum memanfaatkan  model pembe-

lajaran inovatif dan media pembelajaran yang menarik. Siswa juga terlihat 

berjalan-jalan di kelas serta bertukar bangku dengan siswa lainnya. Ketidak-

aktifan siswa selama pembelajaran menulis karangan ini, mengakibatkan 

hasil belajar menulis siswa masih rendah. Padahal materi membuat kara-

ngan sederhana merupakan materi baru bagi siswa kelas III, sehingga mere-

ka memerlukan pemahaman yang maksimal. Penyampaian materi oleh guru 

haruslah yang memudahkan siswa untuk mengerti, dan diharapkan siswa 

akan memiliki keterampilan dalam menulis karangan sederhana. Siswa ma-

sih mengalami kesulitan dalam pemilihan kata-kata yang sesuai dengan te-

ma, keterkaitan antar kalimat juga masih kurang serta pengetahuan siswa 

tentang karangan masih sedikit. 



7 
 

 

Bedasarkan refleksi awal dan hasil observasi pada siswa kelas III, 

diperoleh data sebanyak 56% siswa mendapat skor di bawah KKM yang 

ditentukan sekolah yaitu 60 dengan skor rata-rata ulangan harian terendah 

yaitu 40 dan skor rata-rata tertinggi yaitu 85. Jadi dari 25 siswa, sebanyak 

14 siswa belum mencapai KKM dan hanya 11 siswa yang sudah tuntas. Dari 

hasil evaluasi prasiklus untuk menilai keterampilan siswa dalam menulis 

karangan sederhan, hasil pra siklus yaitu sebanyak 32% atau 8 dari  25 

siswa yang sudah mencapai KKM sedangkan sisanya yaitu sebanyak 68% 

atau 17 dari 25 siswa belum mencapai KKM. Nilai tertinggi yang diperoleh 

siswa adalah 75 sedangkan nilai terendah adalah 43,75. Siswa terlihat masih 

mengalami kesulitan dalam membuat kalimat dan mengembangkannya 

menjadi  sebuah karangan. Kesalahan juga masih banyak ditemukan dalam 

pemilihan kata serta penggunaan tanda baca dan ejaan. Selain itu, siswa be-

lum memberi judul pada karangan mereka sehingga dapat disimpulkan bah-

wa keterampilan menulis karangan mereka masih rendah. 

Bedasarkan hasil analisis terhadap karangan siswa, serta hasil dari 

observasi dan catatan lapangan selama pembelajaran berlangsung, guru dan 

tim kolaboratif menetapkan alternatif tindakan menggunakan model pembe-

lajaran yang inovatif, yaitu menggunakan model pembelajaran picture and 

picture dengan media gambar seri dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana.  

Eggen and Kauchak (dalam Trianto, 2012:58) mengemukakan bah-

wa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi penga-
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jaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Suprijono (2012: 54) pembelajaran kooperatif ada-

lah kegiatan pembelajaran dalam kelompok yang dipimpin atau diarahkan 

oleh guru dengan menetapkan tugas, pertanyaan, menyediakan bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan 

masalah. Model ini berusaha menciptakan  suatu lingkungan belajar dalam 

kelompok kecil yang heterogen (dalam hal kemampuan akademik, jenis 

kelamin maupun latar belakang sosial). Dimana dalam menyelesaikan tugas, 

siswa harus dapat bekerjasama dan berdiskusi dengan temannya. Pembela-

jaran dengan pendekatan kooperatif ini, mengelompokkan siswa dalam satu 

kelas menjadi kelompok-kelompok  kecil yang terdiri dari  4-6 siswa dengan 

kemampuan yang heterogen. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberi-

kan kesempatan kepada semua siswa, agar terlibat secara aktif dalam proses 

berfikir dan kegiatan belajar agar mencapai hasil belajar yang optimal. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satu-

nya adalah picture and picture. Model ini adalah suatu model pembelajaran 

yang menggunakan gambar yang diurutkan menjadi urutan yang logis 

(Kodir, 2010: 89). Pendapat diatas sesuai dengan pendapat Suprijono (2012: 

125) bahwa model pembelajaran kooperatif dalam langkah pembelajaran-

nya, siswa diajak untuk mengurutkan gambar-gambar yang ada menjadi 

urutan yang benar dan mengemukakan alasannya. Kelebihan dari model 

pembelajaran picture and picture ini diantaranya: 1) siswa dituntun untuk 

aktif selama pembelajaran; 2) memudahkan siswa didalam memahami mate-



9 
 

 

ri karena didukung oleh gambar; 3) membantu siswa berinteraksi dan ber-

kompetensi dalam kelompok; 4) membantu menarik konsentrasi siswa pada 

pembelajaran; 5) membantu siswa untuk berpikir secara sistematis melalui 

kegiatan mengurutkan gambar. 

Selain penggunaan model pembelajaran yang inovatif, penggunaan 

media pembelajaran yang menarik, akan meningkatkan kualitas pembela-

jaran. Dalam penelitian ini, untuk mendukung penggunaan model picture 

and picture, digunakan media gambar seri. Media gambar seri yang digu-

nakan akan sangat berperan bagi siswa untuk membantu dalam membuat 

kalimat, mengembangkan kalimat menjadi paragraf dan mengembangkan 

paragraf menjadi karangan. Dengan penggunaan media gambar seri, siswa 

juga akan mudah dalam membayangkan sesuatu yang masih abstrak bagi 

mereka. Siswa lebih konsentrasi serta asyik karena berkaitan dengan per-

mainan, yaitu bermain gambar. Adanya kompetensi antar kelompok dalam 

menyusun gambar yang telah disiapkan guru, juga merupakan keunggulan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture dengan 

media gambar seri ini. 

Dari ulasan pada latar belakang di atas maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Sedehana melalui Picture and Picture dengan Gambar 

Seri pada Siswa Kelas III SDN Petompon 01 Semarang. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kua-

litas pembelajaran bahasa Indonesia dalam aspek menulis, yaitu mening-
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katkan keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana. Siswa diha-

rapkan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena guru menggunakan 

model pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang menarik. 

Siswa juga diharapkan akan termotivasi selama pembelajaran berlangsung 

dan diharapkan hasil belajar siswa dalam aspek menulis karangan sederhana 

akan meningkat. 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1.Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasa- 

lahan sebagai berikut: bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembe-

lajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Sema-

rang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat diperinci sebagai berikut: 

1) Apakah picture and picture dengan gambar seri dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam  pembelajaran menulis karangan sederhana 

pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang? 

2) Apakah picture and picture dengan  gambar seri dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam  keterampilan menulis karangan sederhana pada 

siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang? 

3) Apakah picture and Picture dengan gambar seri dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam  menulis karangan sederhana  pada siswa 

kelas III SDN Petompon 01 Semarang? 
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1.2.2. Pemecahan Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan dua kali per-

temuan tiap siklusnya, dengan menggunakan model pembelajaran picture 

and picture dengan media gambar seri. Langkah-langkah pembelajaran de-

ngan model picture and picture dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi 

yang akan dicapai harus terencana dengan jelas sesuai dengan tujuan 

dan indikator. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar. Dalam pelaksanaannya, guru 

bisa melakukan apersepsi maupun tanya jawab untuk menggali penge-

tahuan awal siswa. 

3) Guru memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan ma-

teri. Siswa diperintahkan untuk mencermati gambar seri yang ada 

(pelaksanaannya bisa dalam kelompok kecil). 

4)  Guru menunjuk siswa secara bergantian mengurutkan gambar men-

jadi urutan yang logis dan menanyakan alasan penyusunan dengan 

urutan tersebut. 

5) Guru menanamkan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dica-

pai selama pembelajaran yaitu mengenai langkah-langkah membuat 

karangan sederhana. 

6) Dari gambar seri yang telah diurutkan siswa, siswa diajak untuk me-

nulis kalimat bedasarkan gambar. 
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7) Selanjutnya guru membimbing siswa untuk menulis paragraf bedasar-

kan kalimat yang telah dibuat siswa selanjutnya. 

8) Paragraf yang ada selanjutnya disusun meenjadi karangan sederhana 

dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. 

9) Memberi judul yang sesuai dan menarik sesuai isi karangan. 

10) Siswa membuat simpulan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

 pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Petompon 01 

 Semarang.  

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar 

seri. 

2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran me-

nulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar 

seri. 

3) Meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana 

melalui picture and picture dengan gambar seri. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terha- 
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dap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1) Guru 

Model picture and picture dengan gambar seri dapat meningkatkan 

kualitas KBM yang dilakukan oleh guru, khususnya dalam materi me-

nulis karangan sederhana dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

lebih bervariasi serta menarik. 

2) Siswa 

Penggunaan model picture and picture dengan gambar seri dalam pem-

belajaran, akan memudahkan siswa dalam memahami materi menulis 

karangan sederhana dan dapat memberi ide serta gagasan dalam menu-

lis karangan. Selain itu, siswa diharapkan akan lebih aktif dan termoti-

vasi selama pembelajaran. 

3) Sekolah 

Model picture and picture dengan gambar seri ini, akan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya karena memberikan sum-

bangan dalam perbaikan proses pembelajaran di sekolah. 

4) Masyarakat 

Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memastikan anak-anak 

mereka mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna, yang 

akan menjadikan mereka anggota masyarakat yang unggul dan kompe-

ten.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1. Hakikat Belajar 

Manusia dalam hidupnya harus selalu belajar untuk menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Semenjak dilahirkan sampai akhir hayatnya, manusia harus selalu 

belajar agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun kehidupannya. 

Belajar merupakan perubahan perilaku yang disengaja dan dilakukan secara sadar, 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Untuk dikatakan seseorang 

melakukan kegiatan belajar, harus melalui proses pemerolehan pengalaman yang 

hasilnya tahan lama. 

Hal di atas sesuai dengan pendapat beberapa ahli mengenai hakikat dari 

belajar. Slavin (dalam Trianto, 2009: 16) mendefinisikan belajar sebagai peruba-

han yang terjadi pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena 

pertumbuhan  atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak la-

hir. Perubahan yang terjadi ini bersifat tetap berupa pengetahuan, pemahaman, ke-

terampilan maupun pemahaman. Belajar dipandang sebagai suatu perubahan 

tingkah laku, sebagai hasil dari suatu pengalaman yang mengakibatkan keadaan 

individu berbeda antara sebelum dengan setelah melakukan proses belajar dan si-

fatnya relatif tahan lama. Menurut Donald (dalam Chamisijatin, 2008: 11) belajar 
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adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap ke-

giatan mengajar yang dilakukan oleh guru. 

Belajar merupakan suatu bentuk perubahan perilaku. Dalam proses belajar 

dapat ketahui dari perbandingan perilaku yang nampak dalam diri seseorang 

sebelum dan setelah melakukan proses belajar. Jika terjadi perubahan pada peri-

laku seseorang berarti orang tersebut telah dikatakan belajar. Perubahan perilaku 

yang terjadi merupakan akibat dari proses pengalaman. Pengalaman yang dialami 

seseorang baik berupa pengalaman fisik, psikis maupun sosial akan menjadikan 

sebuah sarana untuk belajar. Perubahan ini berlangsung dalam waktu yang relatif 

lama (permanen). Jika perubahan berlangsung sementara, berarti proses belajar 

tidak terjadi secara maksimal (Gagne dalam Anni, 2007: 2). 

Proses belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Anni (2007: 13) 

faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Faktor internal yang meliputi fisik seperti kesehatan tubuh dan perlengkapan, 

psikologis seperti tingkat intelegensi, kondisi emosional, perhatian, minat, 

motif, bakat, kematangan dan kesiapan serta motivasi dalam diri untuk 

belajar.  

2) Faktor eksternal yang meliput faktor keluarga,seperti cara mendidik, hubu-

ngan antar anggota keluarga, tempat belajar, suasana rumah, dan latar bela-

kang budaya; faktor sekolah seperti kurikulum, metode, sarana dan prasarana, 

hubungan guru dengan siswa; faktor masyarakat misalnya pola kehidupan 

masyarakat, teman bermain, maupun media massa. 
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Proses Belajar yang dilakukan peserta didik juga dipengaruhi oleh teori 

belajar yang mendasarinya. Ada empat teori belajar yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran diantaranya:  

1) Teori Belajar Humanisme 

Teori ini mengandung makna dasar memanusiakan manusia. Teori belajar 

humanisme menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan setiap peserta didik. 

Dalam proses pembelajarannya, guru harus memperhatikan setiap kebutuhan sis-

wanya agar mereka tidak merasa kecewa dan dapat menumbuhkan motivasi mere-

ka untuk belajar. Menurut Anni (2007: 91), dalam pandangan humanistik, siswa 

mengambil tanggung jawab dalam menentukan apa yang dipelajari dan menjadi 

individu yang mandiri. 

2) Teori Belajar Behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pada hakikatnya belajar 

merupakan suatu proses perubahan perilaku, sebagai hasil dari pemerolehan pe-

ngalaman dan interaksi dengan lingkungan. Agar kegiatan belajar dapat berhasil, 

maka diperlukan suatu stimulan atau rangsangan yang besar, sehingga dapat 

menghasilkan respon seperti yang diharapkan. Tokoh yang  memperkenalkan teori 

belajar ini adalah Pavlov (Gagne dalam Anni, 2007: 73) 

3) Teori Belajar Kognitivisme 

Menurut Lapono (2008: 1.18) teori belajar kognitif dikemukakan oleh Jean 

Piaget. Teori ini memandang individu sebagai struktur kognitif, peta mental, inga-

tan, skema dan jaringan konsep dalam rangka memahami pengalamannya berin-
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teraksi dengan lingkungannya. Jadi individu dapat mengingat atau mempelajari 

sesuatu yang baru, dari skema yang telah diperoleh sebelumnya. 

4) Teori Belajar Konstruktivisme  

Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli seprti Tasker, Wheatley, Post-

man dan Weingartener. Teori belajar konstruktivisme merupakan teknik belajar 

yang melibatkan peserta didik, untuk mengkonstruksi atau membangun penge-

tahuannya sendiri secara aktif, menggunakan pengetahuan yang telah ia miliki 

sebelumnya. Siswa diajak untuk mencari sendiri informasi, mengasimilasi infor-

masi untuk kemudian mengkonstruksikannya menjadi pengetahuan yang baru 

(Nur dalam Trianto, 2012: 28). 

Teori Belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori belajar 

konstruktivisme, dimana peserta didik diajak untuk mengkonstruksikan atau 

membangun pengetahuannya sendiri. Dalam membangun pengetahuan yang baru, 

pesera didik menggunakan pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya. Dalam 

proses pembelajarn di kelas, aplikasi dari penggunaan teori ini mengharuskan 

peserta didik untuk aktif dalam mencari informasi. Sedangkan guru hanya akan 

memainkan peranan sebagai fasilitator dan pembimbing. 

2.1.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan interaksi antara guru, siswa dan setiap 

komponennya, sehingga menimbulkan dialog yang interaktif untuk mencapai tu-

juan pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses belajar erat kaitannya dengan ke-

giatan pembelajaran, karena didalam kegiatan pembelajaran dilakukan proses-

proses belajar. Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan dalam suatu 
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instansi. Didalam kegiatan pembelajaran, serangkaian kegiatan disusun dan diper-

siapkan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pem-

belajaran mengharuskan pertautan keseluruhan kegiatan yang memungkinkan ter-

jadinya interaksi belajar mengajar. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga terda-

pat proses pemberian pengalaman oleh guru maupun lingkungan kepada siswa, 

dalam upaya pencapaian tujuan yang meliputi tiga ranah yaitu ranah kognitif, a-

fektif dan psikomotorik. 

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat beberapa ahli yang mendefi-

nisikan hakikat pembelajaran. Trianto (2012: 17) menyatakan bahwa pembelaja-

ran merupakan interaksi dua arah antara guru dengan peserta didik, dimana antara 

keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran dirancang agar memungkinkan siswa mem-

proses informasi nyata dalam merangkai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga 

dapat membentuk pola pengetahuan mereka. Suprijono (2011: 13) mendefinisikan 

pembelajaran menurut makna lesikal yang berarti proses, cara, dan perbuatan 

mempelajari. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan siswa atau antar siswa. Gagne (dalam Rifa’i, 2009: 192) menyatakan bah-

wa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar 

Proses pembelajaran akan berhasil jika komponen-komponennya berjalan 

baik dan saling berinteraksi secara optimal. Menurut Hamalik (2005: 77), ada tu-

juh komponen dalam pembelajaran diantaranya: 

1) Tujuan Pembelajaran 
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Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. 

Begitu juga dalam proses pembelajaran, sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

guru harus merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan agar guru 

dapat fokus untuk memberkan setiap daya dan upaya, demi tercapainya tujuan 

pembelajaran sebagai suatu target akhir proses pembelajaran. 

2) Peserta Didik 

Dalam satu kelas, guru pasti akan menemui peserta didik dengan karak-

teristik yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kekhasan 

masing-masing. Untuk itu, guru harus tahu dan memahami tiap karakteristik sis-

wanya. Guru harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing siswa sehingga 

guru harus melakukan pembelajaran yang bervariasi agar setiap siswa mempe-

roleh pembelajaran yang optimal. 

3) Komponen Guru 

Guru memiliki perananan yang sentral dalam proes pembelajaran. Guru 

memiliki peranan sebagai pengajar, pendidik, fasilitator, konseptor dan konselor. 

Tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi guru harus bisa menanamkan 

akhlak dan budi pekerti yang luhur bagi siswanya. Guru jugalah yang harus 

merancang pembelajaran yang kreatif dan menarik agar KBM berjalan dengan 

lancar. 

4) Materi Pelajaran 

Dalam kegiatan pembelajaran pasti dilakukan proses transfer informasi be-

rupa materi pelajaran. Materi pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa ha-

rus sesuai dengan kurikulum yang berlaku yang di sususn secara sistematis. Selain 
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itu, materi pelajaran digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa yaitu melalui tes evaluasi kognitif. 

5) Metode Pembelajaran 

Metode adalah cara-cara yang digunakan guru untuk menyampaikan suatu 

materi dalam proses pembelajaran, yang harus disesuaikan dengan jenis materi 

yang akan diberikan. Pemilihan metode oleh guru, harus menyesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan, tingkat kemampuan siswa serta kondisi dan jumlah 

siswa di kelas. Penggunaan metode yang tepat oleh guru akan berdampak pada 

hasil belajar. 

6) Media Pembelajaran 

Media adalah segala bentuk perantara/ pengantar penyampaian pesan da-

lam proses komunikasi pembelajaran. Penggunaan media diharapkan dapat mem-

bantu guru untuk menyampaikan materi, dan membantu siswa untuk memahami 

materi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, guru harus selektif dalam menetap-

kan media pembelajaran. Guru hendaknya memilih media yang menarik, ber-

warna dan sesuai materi ajar. 

7) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi berperan dalam  menetapkan  keberhasilan dan kegagalan aktivi-

tas pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan guru dapat ditujukan untuk menilai ra-

nah kognitif, afektif maupun psikomotorik, sehingga pemilihan alat tes harus dise-

suaikan dengan aspek yang ingin dinilai. 

2.1.2. Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang tidak hanya se- 
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kedar menanamkan konsep kepada siswa, tetapi mampu menanamkan sikap ke-

pada siswa untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Untuk mencapai suatu pem-

belajaran yang berkualitas, perlu adanya kesatuan antar komponen-komponen 

dalam pembelajaran. Menurut Depdiknas (2004: 15) komponen-komponen 

indikator kualitas pembelajaran yang harus terintegrasi dengan baik diantaranya 

keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar, iklim pembelajaran dan kualitas 

media pembelajaran ( Depdiknas, 2004: 15). 

2.1.2.1 Keterampilan Guru 

Peran guru dalam proses pembelajaran lebih dari sekedar sebagai pengajar 

belaka, akan tetapi guru harus memiliki multi peran dalam pembelajaran. Kete-

rampilan guru dalam hal ini adalah keterampilan yang harus dimiliki guru didalam 

melakukan pembelajaran. Keterampilan guru adalah perilaku dan kemampuan 

yang memadahi untuk mengembangkan kemampuan siswanya secara utuh, yang 

meliputi keterampilan, sikap, kecakapan siswa akan berkembang secara optimal.  

Peran guru sesungguhnya meliputi: guru sebagai pengajar, guru sebagai 

pembimbing, guru sebagai ilmuwan dan guru sebagai pribadi. Untuk melaksana-

kan tugasnya, guru melakukan aktivitas-aktivitas selama pembelajaran. Turney 

(dalam Anitah, 7.2-9.41), menyebutkan ada 8 keterampilan dasar mengajar guru 

yang perlu dimiliki oleh guru untuk keberhasilan pembelajaran, diantaranya: 

1) Keterampilan Bertanya 

Dalam KBM seorang guru harus memiliki keterampilan bertanya yang 

mumpuni, baik kemampuan bertanya dasar maupun bertanya lanjut. Bertanya 

memiliki peranan yang sangat penting,  sebab penyusunan pertanyaan yang siste-
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matis serta teknik memberkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak 

yang positf bagi siswa, diantaranya akan meningkatkan partisipasi aktif siswa, 

memudahkan bagi siswa untuk membentuk pengetahuan dasar mengenai materi, 

meningkatkan konsentrasi siswa terhadap pembelajaran. Dalam penelitian ini, 

keterampilan guru ini digunakan untuk menggali pengetahuan awal siswa saat 

apersepsi dan untuk mengetahui alasan yang logis dari penyusunan gambar seri 

yang dilakukan siswa. Dengan keterampilan bertanya yang baik, akan memudah-

kan siswa memahami materi selama pembelajaran 

2) Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan respon yang diberikan oleh guru sebagai balikan 

terhadap perilaku siswa. Dengan pemberian penguatan diharapkan dapat membuat 

terulang dan meningkatnya perilaku siswa yang dianggap baik tersebut. Penguatan 

yang dilakukan guru hendaknya yang bersifat positif baik berupa verbal seperti 

pujian, dukungan, dorongan, maupun non verbal seperti tepuk tangan, acungan 

jempol maupun tepukan ringan. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan ketika 

maju untuk mengurutkan gambar seri maupun saat mereka menyampaikan alasan 

yang logis mengenai urutan gambar. Hal ini diharapkan akan memotivasi siswa 

untuk selalu aktif. 

3) Keterampilan Memberi Variasi 

Dalam proses KBM agar tidak terjadi kejenuhan, guru harus terampil 

memberikan variasi baik berupa variasi gaya mengajar seperti variasi suara, 

penggunaan alat bantu pembelajaran maupun interaksi belajar. Tujuan pemberian 

variasi oleh guru diantaranya: memelihara konsentrasi siswa agar tetap pada pem-
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belajaran, mengurangi kebosanan siswa, memungkinkan setiap siswa terlayani se-

cara maksimal karena setiap siswa memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Peng-

gunaan model picture and picture dan didukung oleh media gambar seri, meru-

pakan bentuk variasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

4) Keterampilan Menjelaskan 

Seorang guru harus memiliki keterampilan menjelaskan yang baik, agar 

siswa dapat mengkonstruksi informasi yang ia peroleh dari guru. Dalam menje-

laskan, guru harus sistematis dan menggunakan istilah atau bahasa yang dime-

ngerti siswa, ada pemberian tekanan, penggunaan contoh dan ilustrasi pada 

bagian-bagian yang diperlukan. Saat memberikan materi awal mengenai penger-

tian karangan, guru hendaknya memberikan variasi dalam nada suaranya saat 

memberi penjelasan, agar tidak terkesan monoton dan siswa tetap memperhatikan 

penjelasan guru. 

5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran adalah  upaya-upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

mempersiapkan siswa sebelum memulai pelajaran, agar perhatian siswa terpusat 

pada pembelajaran, yang meliputi pemberian motivasi, memberitahu batas-batas 

tugas siswa dan apersepsi.Dalam penelitian ini, guru membuka pelajaran dengan 

apersepsi sebagai kegiatan awal, yaitu guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai topik yang akan diajarkan. Sedangkan menutup pembelajaran adalah 

upaya yang dilakukan guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelaja-

rannya, seberapa banyak siswa memahami materi. Dalam menutup pembelajaran, 

guru menyuruh siswa menarik simpulan dan memberikan soal evaluasi berupa 



24 
 

 

menulis karangan sederhana. Selanjutnya guru melakukan refleksi untuk keber-

hasilan pembelajaran selanjutnya. 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil. 

Dalam diskusi kelompok, memungkinkan siswa untuk berfikir, mengasah 

interaksi sosial serta sikap positif. Diskusi merupakan suatu proses teratur yang 

melibatkan siswa untuk saling bertatap muka dan bertukar pikiran. Pembelajaran 

picture and picture dalam penelitian ini, siswa melakukan kegiatan berkelompok 

untuk menyelesaikan lembar kerja. Dengan diskusi kelompok , siswa dapat saling 

memberi pendapat dan belajar bersama dalam memahami karangan sederhana 

agar nantinya siswa dapat mengarang sederhana secara individu saat evaluasi. 

Sehingga guru harus mampu membimbing diskusi kelompok dan membantu kesu-

litan yang dialami kelompok. 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Mengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan guru untuk mendorong 

tingkah laku yang diharapkan, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kon-

dusif serta iklim sosioemosional yang positif di dalam kelas. Saat siswa yang 

ditunjuk maju untuk mengurutkan gambar, biasanya siswa yang lain akan ikut 

berdiri maupun berbicara dengan temannya. Dalam hal ini guru harus mampu me-

ngendalikan kondisi agar siswa lain tetap fokus pada pembelajaran. 

8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan. 

Dalam pembelajaran, guru membagi kelas kedalam kelompok-kelompok 

kecil 3-8 siswa dengan harapan memperdalam pembentukan sikap, nilai, kebia-

saan dan keterampilan tiap siswa. Sedangkan keterampilan membimbing per-
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orangan ditunjukkan pada saat guru menanyakan kesulitan yang dialami tiap 

siswa dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

Dalam pembelajaran menulis karangan sederhana dengan model pembe-

lajaran picture and picture melalui media gambar seri, aspek keterampilan guru 

yang akan diteliti adalah: 1) melaksanakan pra pembelajaran; 2) melakukan aper-

sepsi; 3) menyampaikan tujuan pembelajaran; 4) membimbing siswa selama kegi-

atan kelompok; 5) memanfaatkan media gambar seri; 6) mengajukan pertanyaan 

kepada siswa mengenai alasan urutan gambar; 7) memberikan konfirmasi dan 

penjelasan mengenai materi; 8) memberikan penguatan atas usaha siswa; 9) me-

ngelola kndisi kelas; 10) menutup pelajaran. 

2.1.2.2. Aktivitas Siswa 

Selain keterampilan guru untuk mendukung kualitas suatu pembelajaran, 

juga perlu diperhatikan aktivitas siswa di kelas. Aktivitas siswa dapat dikelom-

pokkan menjadi beberapa jenis yaitu: 1) aktivitas visual seperti membaca, melihat 

gambar dan mengamati demonstrasi; 2) aktivitas lisan seperti mengajukan per-

tanyaan, memberi saran, pendapat dan diskusi; 3) aktivitas mendengarkan seperti 

mendengarkan penjelasan, mendengarkan diskusi atau percakapan; 4) aktivitas 

menulis seperti membuat karangan, menulis rangkuman, mengerjakan tes; 5) akti-

vitas menggambar seperti menggambar grafik, pola maupun diagram; 6) aktivitas 

metrik seperti melakukan percobaan, melakukan permainan dan pameran; 7) ak-

tivitas mental seperti menganalisis, mengambil keputusan, mengingat; 8) aktivitas 

emosional seperti minat, gugup, bersemangat maupun berani (Sardiman, 2009: 

100-102). 
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Aktivitas siswa yang maksimal akan berdampak pada kualitas pembela-

jaran. Dalam penelitian ini, aktivitas siswa yang akan diteliti dalam pembelajaran 

menulis karangan sederhana dengan model picture and picture adalah: 1) mem-

persiapakan diri untuk mengikuti pembelajaran; 2) mendengarkan penjelasan guru 

dan memberi tanggapan; 3) memperhatikan gambar seri yang diperlihatkan guru; 

4) aktif dalam diskusi kelompok; 5) mengurutkan gambar dengan alasan yang lo-

gis; 6) menyampaikan alasan dari urutan gambar; 7) menulis karangan sederhana 

sesuai langkah yang diajarkan guru; 8) membuat simpulan. 

2.1.2.3. Hasil Belajar 

 Pengalaman belajar dalam sebuah proses pembelajaran yang berkualitas, 

dapat diukur atau ditentukan dari skor pencapaian hasil belajar peserta didik. Sete-

lah proses pembelajaran berlangsung, guru dapat mengetahui siswa telah mema-

hami konsep tertentu, apakah siswa siswa telah memiliki keterampilan tertentu 

dan apakah siswa telah melakukan sesuatu, selama pembelajaran berlangsung. Ke-

berhasilan-keberhasilan siswa tersebut dapat kita lihat dari hasil belajar. Hasil be-

lajar merupakan hasil akhir dari suatu proses belajar mengajar dan merupakan 

perwujudan dari kemampuan diri yang maksimal setelah menerima pelajaran  

Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat Anni (2009: 5) yang menya-

takan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang ditunjukan seseo-

rang sebagai hasil dari proses belajar. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan 

siswa setelah mengikuti suatu satuan pembelajaran tertentu. Menurut Lapono 

(2008: 123)  hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang mendidik 
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ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku yang disadari, kontinue, fungsional, 

positif, tetap, bertujuan dan komprehensif. 

Hasil belajar siswa dapat diklasifikasikan kedalam tiga ranah yaitu: 

1) Ranah kognitif yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang, kecer-

dasan bahasa dan kecerdasan logika matematika yang meliputi enam ting-

katan berfikir yaitu ingatan, pemahaman,penerapan, analisis, evaluasi dan 

kreasi. 

2) Ranah afektif berkaitan dengan sikap atau nilai yang mencakup kecerdasan 

antar pribadi, kecerdasan inter pribadi dan emosional.  

3) Ranah psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan, kecerdasan kines-

tetik, kecerdasan visual spasial dan kecerdasan musikal (Poerwanti, 2008 :7). 

2.1.3. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

 Bahasa memiliki peranan yang sentral dalam kehidupan manusia yaitu se-

bagai sarana untuk berkomunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan infor-

masi antar penutur dalam berbagai tujuan dan maksud. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran bahasa lebih ditekankan pada fungsi bahasa sebagai alat komu-

nikasi, sebagai upaya berbahasa dengan baik dan benar. Bahasa adalah suatu sis-

tem sistematis dengan seperangkat lambang-lambang mana suka dan simbol-sim-

bol arbiter sebagai sarana pergaulan antar sesama manusia (Brown dalam Tarigan, 

2009: 4). 

 Sebagai alat komunikasi, bahasa mengandung beberapa sifat, yaitu: 1) sis-

tematik, karena bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat 

dipahami oleh pemakainya; 2) mana suka, karena unsur-unsur bahasa dipilih se-
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cara acak tanpa dasar dimana tidak ada hubungan logis antar bunyi dan makna 

yang disimbolkan; 3) ujaran, bahwa bentuk dasar media adalah ujaran karena me-

dia bahasa yang terpenting adalah bunyi; 4) manusiawi, karena bahasa dapat ber-

fungsi selama manusia memanfaatkannya; 5) komunikatif, sebagai alat komuni-

kasi antar anggota masyarakat (Santoso, 2004). 

 Bahasa dalam pendidikan memegang peranan penting dalam perkemba-

ngan intelektual, sosial dan emosional peserta didik dan sebagai penunjuang ke-

berhasilan pembelajaran disemua bidang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pe-

serta didik terutama di tingkat sekolah dasar untuk memperoleh pembelajaran ba-

hasa Indonesia secara maksimal. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis serta memiliki rasa penghargaan terhadap 

karya manusia (Standar Isi 2007).  

 Bedasarkan KTSP, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia di se-

kolah dasar secara umum dikembangkan kedalam empat aspek keterampilan 

yaitu: 

1) Keterampilan Menyimak 

 Menyimak adalah keterampilan bahasa lisan yang bersifat reseptif. Menyi-

mak dalam arti sempit mengacu pada proses mental pendengar, yang menerima 

bunyi yang dirangsang oleh pembicara dan kemudian menyusun penafsiran apa 

yang disimaknya. Dalam proses menyimak, bukan hanya mendengarkan bunyi-

bunyi bahasa melainkan juga memahaminya. Dalam keterampilan menyimak, 

pendengar harus berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti, 
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membedakan bentuk-bentuk tekanan, nada,warna suara dan reduksi bentuk-ben-

tuk kata. Dalam proses meyimak juga harus dapat membedakan dan memahami 

arti dari kata-kata yang didengar, tidak hanya sebatas mendengarkan tanpa me-

ngetahui maksud pembicara (Saddhono, 2012: 8) 

2) Keterampilan Berbicara 

 Menurut Tarigan (dalam Saddhono, 2012: 34), berbicara adalah bagian 

dari komunikasi lisan yaitu penyampaian pesan melalui bahasa lisan. Berbicara 

berarti mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif. Kegiatan berbicara selalu 

diikuti oleh kegiatan menyimak oleh karena itu berbicara juga bersifat reseptif. 

Dalam kegiatan berbicara, ada beberapa tujuan yang mendasari yaitu menstimu-

lasi, meyakinkan, menggerakkan, menginformasikan dan menghibur peserta di-

dik. 

 Pembelajaran keterampilan berbicara, siswa dituntut untuk mampu meng-

ekspresikan pikiran dan perasaan sesuai dengan situasi yang mereka hadapi de-

ngan  baik dan benar. Bila penyimak dapat memahami pesan yang disampaikan 

oleh pembicara, maka terjadi komunikasi yang tepat. Keterampilan berbicara 

menuntut adanya komunikasi lisan yang baik antara pembicara dengan penyimak 

sehingga informasi dapat disampaikan. 

3) Keterampilan Membaca 

 Secara umum orang menyatakan bahwa membaca adalah suatu interpretasi 

simbol-simbol tertulis, dan membaca adalah proses menangkap makna dari rang-

kaian huruf. Membaca adalah keterampilan bahasa tulis. Menurut Saddono (2012: 

64) membaca bukan hanya sekedar menyuarakan lambang-lambang tertulis tetapi 
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harus memahami rangkaian kata/ kalimat yang dilafalkan. Dalam kegiatan mem-

baca, seorang pembaca harus dapat mengenali sistem tulisan yang digunakan se-

perti kosakatanya. Selanjutnya menentukan kata kunci untuk mengidentifikasi ga-

gasan dan topik bacaan ia baca dan pada akhirnya ia akan dapat mengetahui dan 

memahami isi bacaan. Pada hakikatnya, yang terpenting dalam membaca adalah 

menambah pengetahuan dan pengalaman. Skemata atau  pengetahuan yang dimi-

liki sebelumnya adalah modal untuk mengolah bacaan sehingga skematanya akan 

lebih luas setelah proses membaca.  

4) Keterampilan Menulis 

 Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dalam bahasa tulis sebagai medianya (Suparno dalam Saddhono, 

2012: 96). Menulis adalah keterampilan yang bersifat produktif yaitu adanya 

suatu produk atau hasil karya. Diantara keterampilan bahasa yang lain, keteram-

pilan menulis merupakan yang paling kompleks karena menulis bukan sekedar 

menyalin kata atau kalimat melainkan lebih pada menuangkan ide dan pikiran 

dalam bentuk tulisan yang sistematis. Menulis merupakan proses penuanagan ide 

atau gagasan dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkaian simbol-simbol 

bahasa. 

 Dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar, keempat aspek keterampilan 

bahasa ini harus diajarkan dan dikembangkan secara maksimal. Keempat aspek 

ini harus diajarkan secara seimbang dan terpadu, agar tujuan pengajaran bahasa 

Indonesia di sekolah dasar dapat tercapai. Bedasarkan Standar Isi 2007, tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah: 1) sarana berkomunikasi secara 
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efektif dan efisien sesuai etika yang berlaku; 2) memupuk rasa bangga dalam ber-

bahasa Indonesia yang baik dan benar; 3) siswa memiliki kemampuan meng-

gunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan ke-

matangan emosional; 4) siswa mampu menikmati hasil karya untuk memperhalus 

budi pekertinya; 5) mengajarkan siswa untuk menghargai bahasa Indonesia seba-

gai kekayaan khazanah budaya bangsa (Depdiknas, 2007). 

2.1.4. Hakikat Menulis 

 Menulis merupakan suatu kegiatan penuangan ide dan gagasan dalam ben-

tuk bahasa tulisan, agar dapat dinikmat orang lain. Menulis merupakan sebuah ke-

giatan aktif produktif yang mampu mengatasi 2 dimensi yaitu dimensi waktu dan 

dimensi tempat. Menulis sebagai suatu pewarisan yang mengatasi dimensi waktu, 

memiliki makna bahwa hasil kegiatan menulis dapat dibaca oleh banyak orang 

pada waktu yang sama tanpa kehadiran si penulis, bahkan dapat diwariskan kepa-

da generasi-generasi selanjutnya. Sedangkan menulis dapat mengatasi dimensi 

tempat maksudnya adalah pembaca di tempat lain seperti di luar negeri, di daerah-

daerah lain, dapat menikmati hasil tulisan tanpa penulis hadir di tempat tersebut. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi anak didik untuk mendapatkan pembelajaran 

menulis yang benar sejak dini. 

 Menulis merupakan keterampilan bahasa yang bersifat kompleks. Dalam 

kegiatan menulis, seorang penulis harus mampu mengelola dan mengorganisir ide 

dan gagasanya dalam sebuah tulisan yang menarik dalam ragam bahasa tulis yang 

ada. Dibalik kerumitannya, menulis dapat mengembangkan bakat, kreativitas, 

intelektual serta emosional seseorang. Pendapat di atas senada dengan pendapat 
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Mc. Crimmon (dalam Saddhono, 2012: 96) yang mendefinisikan menulis sebagai 

kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai subjek, memilih hal-hal yang 

akan ditulis dan menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat mema-

haminya dengan mudah dan jelas.  Sedangkan menurut Tarigan (2008: 4) menulis 

merupakan keterampilan bahasa untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Me-

nulis adalah kegiatan yang produktif dan ekspresif karena menghasilkan suatu 

tulisan. 

 Dalam kegiatan menulis, seorang penulis harus terampil memanfaatkan 

struktur bahasa dan kosakata untuk menghasilkan tulisan yang baik. Menurut 

Tarigan (2008: 6) tulisan yang baik memiliki ciri-ciri yaitu: 1) mencerminkan ke-

mampuan penulis menggunakan nada yang serasi, 2) mampu  menyusun bahan-

bahan yang tersedia menjadi kesatuan yang utuh, 3) jelas dan tidak samar-samar, 

4) menarik minat pembaca dan mencerminkan kebanggaan penulis. 

 Menurut Graaves (dalam Muslich, 2009: 120) menulis memiliki beberapa 

manfaat diantaranya: 1) menulis dapat mengembangkan kecerdasan dalam meng-

harmoniskan beberapa aspek seperti keluwesan pengungkapan, kemampuan me-

ngendalikan emosi serta menata daya nalar, 2) dapat mengembangkan daya ini-

siatif dan kreativitas, 3) menulis mendorong seseorang untuk memiliki keberanian 

dalam menyampaikan idenya, pemikiran serta gaya tulisannya kepada publik, 4) 

menulis mendorong kemampuan seseorang untuk mengumpulkan informasi. 

2.1.4.1. Tahapan Menulis 

Sebagai suatu proses, menulis melibatkan tahapan aktivitas yang mem-

butuhkan waktu yang banyak dan perhatian yang sungguh-sungguh. Kegiatan me-
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nulis terdiri atas tahapan-tahapan yang sangat bergantung pada jenis tulisan. 

Secara umum, tahapan menulis menurut Saddhono (2012: 96) terdiri atas: 

1) Tahap Pramenulis 

 Tahap pramenulis biasa disebut dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini, 

penulis melakukan kegiatan penggalian gagasan/ ide, pendaftaran gagasan, dan 

pengurutan gagasan. Penulis juga menentukan topik, mempertimbangkan tu-juan 

penulisan, membatasi topik dan menyusun kerangka karangan.  

2) Tahap Penulisan 

 Tahapan ini berupa penyusunan draf. Draf ditulis bedasarkan gagasan-

gagasan yang telah diurutkan dari tahap pramenulis. Selanjutnya gagasan tersebut 

diurakan dalam bentuk paragraf dan tulisan yang utuh. Dalam mengembangkan 

gagasan menjadi karangan yang utuh, harus diperhatikan tata bahasa yang digu-

nakan dan penggunaan kalimat yang efektif agar dapat dinikmati orang lain. 

3) Tahap Pascapenulisan 

 Tahap ini dapat dilakukan jika draf sudah selesai disusun. Draf disunting 

untuk diperbaiki dari segi bentuk dan isi. Bentuk tulisan yang disunting terkait de-

ngan sistematika dan teknis penulisan. Sistematika penulisan meliputi kemasan 

sajian dan urutan penyampaian materi-materi dalam tulisan. Jadi, perbaikan ini 

dapat berupa penulisan ejaan, efektifitas kalimat mupun keruntutan paragraf da-

lam karangan agar saat karyanya dinikmati orang lain sudah optimal. 

2.1.4.2. Pembelajaran Menulis di Sekolah Dasar 

 Pembelajaran menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui 

tahapan-tahapan. Proses yang dilakukan dalan pembelajaran menulis di SD dise-
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suaikan dengan tingkatan kelas dan kesulitannya, serta jenis dan bentuk tulisan 

yang diajarkan (Hairuddin, 2007: 28).  

 Bedasarkan Pasal 1 Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 Standar Kompe-

tensi Lulusan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia SD/ MI, aspek menulis me-

liputi melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat, pe-

ngumuman, dialog, formulir, teks pidato, puisi serta pantun.  

 Bedasarkan KTSP, siswa hendaknya mampu mengungkapkan gagasan, 

pendapat dan pengetahuannya secara tertulis dan memiliki kegemaran menulis. 

Sedangkan dalam kaitannya dalam pembelajaran menulis di sekolah dasar, menu-

lis berfungsi untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat dan perasaannya dengan 

menulis karangan bedasarkan ide sendiri serta menulis karangan bedasarkan gam-

bar seri (Depdiknas, 2007).  

 Menulis merupakan suatu kegiatan produktif, yang menghasilkan suatu 

karya dari proses penuangan ide dan gagasan. Pembelajaran menulis dapat me-

ningkatkan pengembangan kecerdasan siswa, kreativitas serta mendorong kemam-

puan siswa untuk merangkai informasi. Kegiatan menulis juga dapat meningkat-

kan rasa percaya diri siswa untuk mengungkapkan ide dan gagasannya agar dapat 

diketahui orang lain. 

 Pendapat di atas didasarkan pada pendapat Muslich (2009: 120) mengenai 

manfaat pembelajaran bahasa Indonesia. Menulis pada pembelajaran bahasa Indo-

nesia di sekolah dasar, memiliki beberapa fungsi diantaranya: 1) sebagai dasar pe-
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nguasaan materi lewat mengingat wacana dalam bentuk verbal atau tulisan; 2) sa-

rana peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemahaman berbagai pengetahu-

an; 3) sarana mengembangkan IPTEK; 4) sarana menyebarluaskan pemakaian ba-

hasa Indonesia yang baik; 5) sarana menghubungkan siswa antara mata pelajaran 

bahasa Indonesia dengan disiplin ilmu lainnya. 

2.1.5. Hakikat Mengarang 

 Mengarang adalah penuangan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan untuk 

disampaikan kepada orang lain. Jadi, apabila seseorang menuangkan ide, perasaan 

serta pengalamannya dalam bentuk tulisan, kegiatan tersebut dapat digolongkan 

sebagai kegiatan mengarang. Mengarang merupakan bagian yang tidak dapat dipi-

sahkan dalam proses pembelajaran menulis di sekolah sebagai bentuk dari pe-

nuangan  ide siswa. Dalam proses mengarang, setiap ide atau gagasan dituangkan 

dalam bentuk kata-kata, kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat, selanjutnya 

dikembangkan membentuk paragraf. 

 Pendapat diatas didasarkan pada pendapat Heuken (2008: 10),  bahwa me-

ngarang merupakan pengungkapan buah pikiran melalui tulisan. Mengarang ber-

arti menggunakan bahasa untuk menyatakan isi hati atau buah pikiran secara me-

narik yang mengena kepada pembaca. Menurut Muslich (2009: 124) proses me-

ngarang adalah proses menggunakan bahasa yang dituliskan. Supaya seseorang 

dapat mengarang dengan baik, maka diperlukan kecakapan dalam pemakaian ba-

hasa. Oleh karaena itu, kecakapan pemaknaan bahasa harus diajarkan kepada pe-

serta didik agar siswa dapat mengarang dengan tepat dan cermat. 
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 Dalam setiap penulisan karangan, maksud dan tujuan penulis diungkapkan 

dalam jenis karangan yang berbeda. Menurut segi pengungkapannya menulis ka-

rangan dibedakan menjadi lima jenis yaitu: 

1) Karangan Narasi (Kisahan) 

 Narasi adalah karangan yang menceritakan sesuatu secara kronologis be-

dasarkan rangkaian peristiwa. Narasi didasarkan pada urutan waktu,  yang bisa 

berisi fakta-fakta yang benar terjadi, maupun hanya sekedar khayalan. Pengarang 

bertindak sebagai sejarawan atau tukang cerita.(Mujianto dalam  Muslich, 2009: 

128) 

2) Karangan Deskripsi (Perian) 

 Deskripsi adalah karangan yang hidup dan berpengaruh yang menggam-

barkan atau melukiskan sesuatu, sehingga orang yang mendengar dapat memba-

yangkannya. Karangan deskripsi berhubungan dengan pancaindera seperti pende-

ngaran, penglihatan, penciuman, peraba dan perasaan. Untuk dapat menggam-

barkan pengarang harus dekat dengan objeknya. 

3) Karangan Eksposisi (Paparan) 

 Eksposisi merupakan pemberian informasi yang dikembangkan secara 

analisis, spasial dan kronologis. Eksposisi merupakan bentuk wacana yang beru-

saha mengungkapkan, menguraikan dan menjelaskan pokok pikiran yang tidak 

mendesak atau memaksa pembaca untuk menerima penjelasan penulis. 

4) Karangan Argumentasi (Bahasan) 

 Karangan argumentasi berupaya untuk meyakinkan pembaca untuk perca-

ya dan menerima apa yang dikatakannya. Pengarang memberikan sejumlah data 
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dan pembuktian dengan objektif dan meyakinkan. Jadi, karangan argumentasi me-

rupakan karangan yang berisi opini yang disertai alasan, untuk memperkuat opi-

ninya sehingga dapat meyakinkan pembaca. 

5) Karangan Persuasi 

 Merupakan karangan yang disusun untuk mempengaruhi pembaca agar 

mengikuti apa yang dikehendaki oleh penulis. Jadi karangan jenis ini bertujuan 

untuk mempengaruhi pembaca. 

 Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penulisan karangan harus mem-

perhatikan tujuan penulisannya sehingga karangan dapat digolongkan menjadi 

karangan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi maupun persuasi. Sedangkan 

karangan sederhana pada kelas III, biasanya berupa deskripsi maupun narasi de-

ngan tema dan diksi yang sederhana, serta kalimat yang pendek. 

 Seperti dalam kegiatan menulis, dalam proses pembuatan karangan mela-

lui suatu proses dimana setiap butir gagasan/ide perlu dilekatkan pada suatu kata, 

kata-kata dirangkai menjadi ungkapan atau frasa, beberapa frasa digabung menja-

di anak kalimat, sejumlah anak kalimat membangun sebuah kalimat, serangkaian 

kalimat membentuk alinea, alinea-alinea akhirnya mewujudkan sebuah karangan 

yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembacanya (Gie, 2002: 7). 

2.1.6. Menulis Karangan Sederhana 

2.1.6.1. Pengertian Karangan Sederhana 

 Menulis karangan pada kelas III Sekolah Dasar bedasarkan Standar Isi 

tahun 2007  dikhususkan pada menulis  karangan sederhana baik dari pikiran sen-

diri maupun bedasarkan gambar seri.  



38 
 

 

 Karangan sederhana merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang 

mengumpulkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pem-

baca agar mudah dipahami. Menurut Anwar (2011: 14) karangan sederhana dipe-

roleh dari suatu proses dimana ide yang ada dilibatkan dalam suatu kata, kata-kata 

yang terbentuk kemudian dirangkai menjadi sebuat kalimat. Kalimat disusun men-

jadi sebuat paragraf dan akhirnya paragraf-paragraf tersebut mewujudkan sebuah 

karangan sederhana. Karangan sederhana adalah proses mengorganisasikan ide 

atau gagasan seseorang secara tertulis dalam bentuk karangan sederhana yang ter-

diri atas beberapa kalimat, 5 sampai 10 kalimat (Resmini dalam Anwar, 2011: 

15).  

 Karangan sederhana memiliki ciri-ciri diantaranya: 1) bahasanya mudah 

dimengerti; 2) kata-kata yang digunakan masih sederhana; 3) kalimatnya pendek-

pendek sehingga karangannya juga pendek; 4) isi cerita biasanya mengenai ling-

kungan keseharian anak. Karangan sederhana berbeda dari jenis karangan yang 

lain karena bahasa dan kalimatnya masih sederhana, kalimatnya pendek-pendek  

dan temanya seputar dunia dan lingkungan keseharian anak. 

 Kegiatan mengarang bukanlah kegiatan yang mudah, melainkan perlu la-

tihan yang berkelanjutan. Untuk dapat menyampaikan maksud melalui karangan, 

seseorang harus memiliki kecakapan mengarang. Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam belajar mengarang yaitu: 1) ide harus jelas dan fokus; 2) memahami teknik 

mengarang; 3) mempelajari tata bahasa agar tulisan mudah dimengerti pembaca; 

4) pengungkapan harus jelas, teratur, tanpa rasa emosional yang berlebihan dan 

harus realistis (Heuken, 2008: 10). 
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 Dari jenis-jenis karangan yang dibahas pada sub bab sebelumnya, untuk 

karangan sederhana yang diajarkan pada siswa kelas III ini, karangan sederhana 

ini dapat berupa karangan narasi maupun karangan deskripsi. Namun tetap diba-

tasi oleh ciri-ciri karangan sederhana dimana temanya lingkungan sekitar siswa, 

sehingga siswa akrab dengan tema tersebut, diksinya masih sedrhana dan kali-

matnya lebih pendek. 

2.1.6.2. Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Sederhana 

 Menurut Brown (dalam Saddhono, 2012: 101), penilaian terhadap tulisan 

hendaknya mancakup beberapa hal diantaranya:  content (isi/ gagasan yang dike-

mukakan), form (organisasi isi), grammar atau syntax (tata bahasa dan pola kali-

mat), vocabulary (pilihan kata dan kosakata), dan mechanics (pemakaian ejaan 

dan penulisan kata).  

 Dalam bahasa tulis, tidak terdapat intonasi, jeda, mimik maupun gerak 

tubuh. Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami isi, 

menurut Saddhono (2012: 110), seorang penulis perlu memahami tata tulis dalam 

membuat karangan, diantaranya: 

1) Diksi atau Pilihan Kata 

 Penggunaan diksi yang tepat dalam sebuah karangan, akan memudahkan 

pembaca memahami isi karangan. Gorys (dalam Saddhono, 2012:110) mengemu-

kakan bahwa kemampuan memilih kata adalah kemampuan untuk membedakan 

secara tepat nuansa-nuansa kata sesuai gagasan yang ingin disampaikan penulis 

dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai 

rasa oleh kelompok masyarakat. Jadi penguasaan kosakata yang lebih banyak, 
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lebih memungkinkan penulis untuk menyampaikan gagasannya dengan lebih 

kompleks. 

2) Struktur Kalimat 

 Kalimat adalah rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pera-

saan dan pikiran yang relatif lengkap dan utuh ( Rahardi, 2009: 127). Penggunaan 

kalimat-kalimat efektif dapat memudahkan pembaca menangkap maksud tulisan. 

Mc. Crimmon (dalam Saddhono, 2012: 111) memberi 4 ciri-ciri kalimat efektif, 

yaitu kesatuan, kehematan, penekanan dan kevariasian. Sedangkan menurut  

Gorys (dalam Saddhono, 2012: 111), kalimat efektif memiliki ciri mampu secara 

tepat mewakili gagasan penulis. Jadi, kalimat dalam karangan harus mudah dipa-

hami, teratur dan jelas.  

3) Pembentukan Paragraf 

 Paragraf merupakan istilah lain untuk alinea, yaitu suatu bentuk pengung-

kapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat. Suatu kumpulan 

kalimat yang memiliki keterkaitan dan saling terhubung, sehingga merupakan satu 

kesatuan yang utuh untuk menyampaikan suatu maksud (Saddhono, 2012: 99). 

Agar karangan mudah ditangkap oleh pembaca, maka perlu disusun dalam bentuk 

paragraf. Dalam tahapan ini, anak diajarkan untuk menyusun paragraf secara ter-

atur agar mudah dimengerti maksudnya. 

4) Penggunaan Ejaan 

 Karangan disusun menggunakan bahasa tulis yang berbeda dengan bahasa  

lisan. Ejaan diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan pemahaman ka-

rena dapat membantu menjelaskan maksud dan makna kalimat. Penggunaan ejaan 
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meliputi 2 hal pokok yaitu: a) ketetapan tentang bagaimana satuan-satuan morfo-

logi seperti kata dasar, kata ulang, kata majemuk, partikel dan kata berimbuhan 

dituliskan, b) pemakaian tanda baca dalam kalimat. Dengan menggunakan tanda 

baca, penulis akan lebih mudah menuangkan maksudnya sedangkan pembaca juga 

akan lebih mudah dalam memahami makna yang ada dalam tulisan. 

 Beberapa tanda baca yang biasa digunakan dalam penulisan karangan di-

antaranya: 

a) Tanda titik, sebagai tanda bahwa kalimat telah selesai. Tanda titik dipakai pa-

da akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 

b) Tanda koma, pokok tugasnya adalah untuk menyatakan jeda sejenak, menye-

kat hubungan-hubungan yang perlu dijelaskan dan menyekat frase sejenis 

atau setara. 

c) Titik dua, digunakan untuk menegaskan keterangan atau penjelasan sebagai 

tambahan sesuatu yang telah disebutkan dalam kalimat terdahulu. 

d) Tanda seru dan tanda tanya, tanda seru digunakan untuk menyatakan perasaan 

yang kuat seperti perintah, tak percaya dan terkejut. Sedangkan tanda tanya 

digunakan pada akhir kalimat tanya. 

 Selain 4 aspek mengenai tata tulis karangan di atas, Saddhono (2012: 98) 

menambahkan pentingnya memberikan judul yang tepat dalam karangan. Judul 

karangan harus tergambar dalam isi atau bahwa isi tulisan karangan harus relevan 

dengan judul karangan. Judul karangan harus melambangkan tema cerita, karena 

judul dalam karangan memiliki fungsi sebagai penarik minat, promosi dan me-

ngungkapkan topik cerita. 
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2.1.7. Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Materi Menulis di SD 

2.1.7.1. Pendekatan Pembelajaran Materi Menulis di SD 

 Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan mewa-

dahi, menginspirasi dan melatari model pembelajaran dengan cakupan teoretis ter-

tentu (Newman dalam Syamsudin, 2003). Dalam pembelajaran menulis, pendeka-

tan yang disarankan diantaranya: 

a) Pendekatan Komunikatif 

 Pendekatan ini memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplemen-

tasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Penggunaan pen-

dekatan komunikatif tampak pada butir pembelajaran misalnya, mendeskripsikan 

suatu benda, menulis surat dan membuat iklan. 

b) Pendekatan Integratif 

 Pendekatan integratif menekankan keterpaduan keempat aspek bahasa ya-

itu menyimak, berbicara, membaca dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan 

integratif terlihat pada butir pembelajaran seperti menceritakan pengalaman yang 

menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian 

membuat ikhtisar dan meringkas cerita yang didengar. 

c) Pendekatan Keterampilan Proses 

 Memfokuskan keterampilan siswa dalam hal mengamati, mengklasifikasi, 

menginterpretasi dan mengkomunikasikan. Hal ini tampak pada butir pembela-

jaran melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan 

dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. 
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d) Pendekatan Tematis 

 Pendekatan ini menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung/ pe-

mandu dalam pembelajaran, seperti materi menulis pengalaman dalam bentuk 

puisi dan menyusun naskah sambutan. Pendekatan tematis ini juga disarankan 

untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas rendah, karena cara pikir siswa 

masih bersifat konkret dan menyeluruh. 

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tema-

tis, karena subjek penelitian adalah siswa kelas III yang termasuk kelas rendah. 

Depdiknas dalam Trianto (2010: 79) menerangkan pula bahwa pembelajaran  

tematik pada dasarnya adalah bagian dari model pembelajaran terpadu, yang 

menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dalam upaya untuk memudah-

kan siswa dalam memahami pembelajaran, pendekatan temetis menggabungkan 

beberapa mata pelajaran dalam satu payung tema. Tema yang dipilih adalah yang 

dekat dengan lingkungan keseharian siswa, sehingga siswa mudah dalam mema-

hami materi. 

 Sebagai suatu pendekatan pembelajaran, pembelajaran tematik memiliki 

beberapa manfaat diantaranya: a) memungkinkan siswa memanfaatkan materi 

yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran, b) mem-

bantu siswa memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan 

melalui keterampilan dalam situasi nyata, c) daya ingat terhadap materi yang dipe-

lajari siswa dapat ditingkatkan dengan memberikan topik-topik dalam berbagai 

ragam kondisi, d)  transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembela-
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jaran dekat dengan situasi kehidupan nyata, e) memungkinkan siswa memanfaat-

kan materi yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran 

(Sukayati, 2004: 4). 

2.1.7.2. Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Materi Menulis 

 Selain pendekatan, dalam pembelajaran menulis, juga digunakan model 

pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang dipandang sesuai untuk me-

ngajarkan materi menulis di sekolah dasar diantaranya: 

1) Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

 Model pembelajaran ini digunakan pada pembelajaran membaca dan me-

nulis pada tingkatan 2-8 (setingkat TK sampai SD). CIRC dikembangkan oleh 

Steven dan Slavin yaitu model pembelajaran terpadu yang menyelaraskan antara 

membaca dan menulis. Guru membentuk kelompok secara heterogen, selanjutnya 

membacakan wacana atau kliping sesuai topik pembelajaran. Siswa bersama sa-

ling membacakan dan menemukan ide pokok dan menuliskan tanggapannya da-

lam selembar kertas selanjutnya dipresentasikan (Suprijono, 2012: 130). 

2) Consept Sentences. 

 Concept Sentense merupakan model pembelajaran untuk mengajarkan sis-

wa menulis dengan menggunakan kata-kata kunci yang telah disediakan. Pada 

pembelajaran ini, pertama guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan 

memberikan materi secukupnya sebagai awalan. Guru selanjutnya membentuk 

kelompok yang anggotanya 4 anak secara heterogen. Kata kunci diberikan oleh 

guru, dan setiap kelompok ditugaskan untuk membuat beberapa kalimat dengan 

minimal 4 kata kunci untuk setiap kalimat. Hasil diskusi kelompok didiskusikan 
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kembali secara pleno, yang dipandu oleh guru untuk selanjutnya ditarik simpulan 

(Suprijono, 2012: 132). 

3) Complette Sentence. 

 Model ini mengajak siswa untuk berlatih menulis dengan cara melengkapi  

paragraf yang belum lengkap kalimatnya. Guru menyampaikan kompetensi dan 

memberi siswa materi secukupnya. Selanjutnya siswa yang sudah dikelompokkan 

berdiskusi untuk mengisi blangko isian, dan melengkapi kalimat dengan kunci 

jawaban yang telah tersedia. Setelah jawaban didiskusikan selanjutnya guru dan 

siswa menarik simpulan (Suprijono, 2012: 132). 

4) Picture and Picture 

 Adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar yang di-

pasangkan/ diurutkan menjadi urutan yang logis. Dalam pembelajarannya siswa 

diajak untuk mengurutkan gambar-gambar yang ada menjadi urutan yang benar 

dan mengemukakan alasannya. (Suprijono, 2012: 125). 

2.1.8. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture 

 Model pembelajaran adalah keseluruhan rangkaian penyajian materi ajar 

yang meliputi segala aspek sebelum, saat, maupun sesudah pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara 

langsung maupun tidak langsung dalam proses mengajar. Menurut  Arends (dalam 

Suprijono, 2012: 46) model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 
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yang digunakan, tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingku-

ngan pembelajaran dan penelolaan kelas. 

 Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang menguta-

makan adanya kelompok-kelompok dalam proses pembelajarannya Eggen and 

Kauchak (dalam Trianto, 2012:58) mengemukakan bahwa pembelajaran koope-

ratif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa 

bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Suprijono 

(2012: 54) pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dalam kelom-

pok yang dipimpin atau diarahkan oleh guru dengan menetapkan tugas, perta-

nyaan, menyediakan bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peser-

ta didik menyelesaikan masalah. Model ini berusaha menciptakan  suatu lingku-

ngan belajar dalam kelompok kecil yang heterogen (dalam hal kemampuan akade-

mik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial). Dimana dalam menyelesaikan 

tugas, siswa harus dapat bekerjasama dan berdiskusi dengan temannya. 

 Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam pembe-

lajaran adalah model pembelajaran picture and picture. Model ini merupakan 

salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran picture 

and picture adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar yang 

dipasangkan/ diurutkan menjadi urutan yang logis (Suprijono, 2012: 125). Model 

pembelajaran ini, mengandalkan gambar dalam proses pembelajarannya. Gambar-

gambar inilah yang menjadi faktor utama dalam pembelajaran. Sehingga sebelum 

pembelajaran, guru harus menyiapkan gambar-gambar yang terkait dengan pem-

belajaran.  
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 Dalam model pembelajaran picture and picture terdapat beberapa prinsip 

dasar yaitu :1) setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya; 2) setiap anggota kelompok harus 

mengetahui bahwa mereka memiliki tujuan yang sama.; 3) adanya pembagian tu-

gas dan tanggung jawab diantara sesama anggota; 4) setiap anggota kelompok ha-

rus ikut mengerjakan tugas; 5) setiap siswa berbagi kepemimpinan dan harus da-

pat bekerjasama dalam prosesnya; 6) setiap anggota kelompok harus memper-

tanggung-jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok koo-

peratif. 

 Dalam model pembelajaran picture and picture digunakan media gambar 

untuk nantinya dipasangkan menjadi urutan yang logis. Dari sini diharapkan siswa 

mampu berfikir secara logis dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. 

Langkah-langkah model pembelajaran picture and picture menurut Suprijono 

(2012: 125) adalah sebagai berikut:  

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai  

 Pada langkah ini guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator-in-

dikator dari materi, dengan harapan siswa akan mengetahui sejauh mana materi  

yang harus dikuasai siswa nantinya. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar  

 Guru menyampaikan materi dengan teknik yang menarik dan memberi 

motivasi kepada siswa, sehingga siswa tertarik untuk lebih jauh mempelajari ma-

teri. Pemberian materi pengantar sangat penting karena dapat menjadi kesuksesan 

dalam pembelajaran. 
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3) Guru menunjukkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. 

 Dalam proses penyajian materi, guru mengajar siswa ikut terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan 

oleh guru atau oleh temannya. Dengan picture atau gambar, kita akan menghemat 

energi  kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam 

perkembangan selanjutnya, guru dapat memodifikasikan gambar atau mengganti 

gambar. 

4) Guru menunjuk siswa secara bergantian memasang/ mengurutkan gambar-

gambar menjadi urutan yang logis.  

 Inovasi sangat penting dilakukan guru dalam cara pemanggilan siswa, mi-

salnya dengan undian sehingga siswa tidak merasa bahwa ia ditunjuk karena di-

hukum. 

5) Guru menanyakan alasan/ dasar pemikiran urutan gambar tersebut  

 Pada tahapan ini, guru mengajak siswa untuk menemukan rumus, jalan ce-

rita  atau tuntutan KD sesuai indikator yang ingin dicapai. Siswa diajak untuk ak-

tif selama diskusi sehingga banyak pengetahuan yang akan diperoleh dari kegiatan 

ini. 

6) Dari urutan gambar tersebut guru memulai menamkan konsep/materi sesuai 

dengan kompetensi yang ingin dicapai.  

 Guru harus memberikan penekanan-penekanan dengan meminta siswa lain 

untuk mengulanginya. Guru harus memastikan bahwa siswa telah menguasai 

indiktor yang ditetapkan. 

7) Siswa membuat simpulan 
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 Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa menarik simpulan sebagai 

salah satu bentuk penguatan materi yang telah diajarkan. 

 Sebagai sebuah model pembelajaran picture and picture memiliki kele-

bihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran picture and picture dian-

taranya: 

a. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

b. Melatih siswa untuk berfikir logis dan sistematis melalui kegiatan   mengu-

 rutkan gambar. 

c. Dengan adanya gambar akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 

d. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk berfikir bedasarkan sudut 

 pandangnya dan aktif dalam pembelajaran melalui diskusi. 

 Sedangkan menurut Istarani (2011: 8) kelebihan model pembelajaran 

picture and picture diantaranya: 

a. Materi yang diajarkan lebih terarah, karena diawal pembelajaran, guru me-

nyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan memberikan materi sing-

kat. 

b. Siswa lebih cepat dan mudah dalam menangkap materi ajar, karena guru 

menggunakan gambar-gambar sebagai alat bantu membelajarkan materi. 

c. Dengan menganalisa gambar, dapat mengembangkan daya nalar siswa un-

tuk berfikir logis. 

d. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru selalu menanya-

kan alasan pemilihan urutan gambar oleh siswa. 

e. Pembelajaran lebih berkesan, sebab guru menyediakan gambar-gambar. 
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 Model pembelajaran picture and picture juga memiliki kekurangan yang 

harus dapat diatasi guru diantaranya : 

1) Sulit menemukan gambar yang bagus dan berkualitas sesuai kompetensi dari 

materi yang akan diajarkan. 

2) Memerlukan waktu yang lama dalam pembelajarannya. 

3) Jika guru kurang ahli dalam mengelola kelas, ada kekhawatiran kelas akan 

kacau dan tidak kondusif. 

4) Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, biaya yang cukup memadahi. 

 Kekurangan yang ada dalam model pembelajaran picture and picture, 

dapat diatasi dengan beberapa usaha. Misalnya mengenai sulitnya mencari gambar 

yang cocok dengan kompetensi. Dalam hal ini, guru dapat membuat gambar sen-

diri sehingga guru dapat menyesuaikan dengan materi. Untuk waktu yang relatif 

lama, sebelum pembelajaran guru harus sudah mengalokasikan waktu dengan te-

pat. Sedangkan masalah kekhawatiran kelas yang kacau, guru harus dapat menge-

lola kelas dengan baik.  

2.1.9. Media Gambar Seri 

 Selain pemakaian model pembelajaran yang bervariasi, penggunaan media 

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat berdampak 

pada hasil belajar siswa. Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran un-

tuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada peneri-

manya. Dalam pemilihan model pembelajaran, hendaknya disertai dengan pemi-

lihan media yang menunjang pengajaran dalam menerangkan atau menggambar-

kan pokok bahasan. 
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 Salah satu bentuk media pembelajaran adalah gambar. Sebagai bentuk me-

dia visual, gambar dapat mempermudah didalam membentuk pengertian baru. 

Disamping itu, penggunaan media gambar dapat menimbulkan daya tarik bagi 

siswa selama pembelajaran. 

 Bedasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan barang 

(orang, binatang, tumbuhan dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil 

dan sebagainya pada kertas atau yang sejenisnya. Sedangkan seri adalah gambar 

cerita yang urut. Jadi, gambar seri merupakan media visual dua dimensi, yang ter-

diri atas beberapa gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, 

yang digunakan dalam interaksi belajar-mengajar. 

 Gambar seri disebut juga gambar flow chard atau gambar susun yang 

saling berhubungan satu sama lain dan merupakan satu rangkaian cerita. Menurut 

McCloud (dalam Muslich, 2009: 26) gambar seri adalah bagian dari komik yang 

memiliki closure, yaitu pemenggalan ruang dan waktu yang cukup tajam antar 

panel yang satu dengan yang lainnya. Dengan mengamati dan mengurutkan gam-

bar, para siswa diharapkan dapat memperoleh konsep tentang topik tertentu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaaan media gambar seri dapat mengura-

ngi pembelajaran yang menyuruh anak sekedar menghafal, tetapi disini anak dia-

jak untuk berfikir. Selain itu, dengan gambar seri dapat membantu guru untuk me-

nerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, untuk memu-

dahkan pemahaman siswa. 

 Penggunaan gambar seri akan dapat merangsang siswa untuk berpartisi-

pasi aktif dalam pembelajaran, terutama pembelajaran menulis dari kegiatan me-
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ngamati gambar. Ada beberapa tujuan penggunaan gambar seri menurut Saadah 

(dalam Sumarni, 2005: 35) diantaranya: 1) untuk menerangkan suatu materi ke-

pada siswa; 2) sebagai pancingan untuk kegiatan latihan berbahasa; 3) menghu-

bungkan suatu unsur kebudayaan dengan kegiatan kelas seperti penggunaan ilus-

trasi yang berciri budaya tertentu; 4) mewujudkan situasi belajar yang optimal. 

 Sebagai suatu media yang digunakan sebagai alat bantu penyampaian ma-

teri dalam pembelajaran, gambar seri memiliki beberapa kelebihan dalam penggu-

naannya. Kelebihan media gambar seri yaitu: 

a. Dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih nyata. 

b. Banyak tersedia dalam buku-buku, majalah, katalog atau kalender. 

c. Gambar sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan. 

d. Gambar relatif murah. 

e. Dapat digunakan untuk semua tingkat pengajaran dan bidang studi. 

 Penggunaan media gambar seri dapat membantu guru dalam menyampai-

kan materi, karena gambar bersifat konkret sehingga siswa dapat dengan jelas me-

lihat sesuatu yang sedang dibicarakan, mudah didapat, murah, serta mudah digu-

nakan baik secara perorangan maupun kelompok. 

2.1.10. Penerapan Picture and Picture dengan  Gambar Seri dalam Pembe-

lajaran Menulis Karangan Sederhana 

 Langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan 

sederhana dengan model pembelajaran picture and picture adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi yang akan 

dicapai harus terencana dengan jelas sesuai dengan tujuan dan indikator. 
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2) Menyajikan materi sebagai pengantar. Dalam pelaksanaannya, guru bisa me-

lakukan apersepsi maupun tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal sis-

wa. 

3) Guru memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Sis-

wa diperintahkan untuk mencermati gambar-gambar seri yang ada (pelaksa-

naannya bisa dalam kelompok kecil). 

4) Guru menunjuk siswa secara bergantian mengurutkan gambar-gambar men-

jadi urutan yang logis dan menanyakan alasan penyusunan dengan urutan ter-

sebut. 

5) Guru menanamkan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai yaitu 

mengenai langkah-langkah membuat karangan sederhana. 

6) Dari gambar seri yang telah diurutkan siswa, siswa diajak untuk menulis kali-

mat bedasarkan gambar. 

7) Selanjutnya guru membimbing siswa untuk menulis paragraf bedasarkan ka-

limat yang telah dibuat siswa. 

8) Paragraf yang ada selanjutnya disusun menjadi karangan sederhana dengan 

memperhatikan ejaan dan tanda baca. 

9) Memberi judul. 

Dalam karangan, pemberian judul sangat penting. Pemberian judul harus     

menarik dan dan harus dapat menggambarkan isi karangan. 

10) Menarik simpulan. 

Penarikan simpulan ini dilakukan diakhir pembelajaran mengenai materi yang 

telah dipelajari. 
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2.2. Kajian Empiris 

 Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terha-

dap model pembelajaran kooperatif picture and picture dalam meningkatkan 

keterampilan menulis. Adapun hasil penelitian tersebut diantaranya: 

 Menurut hasil penelitian Kukuh Andriawan pada tahun 2010 yang ber-

judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Menggu-

nakan Metode Picture and Picture melalui Media Gambar Seri pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri 1 Timbangreja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal”. Dari pene-

litian tersebut, disimpulkan bahwa keterampilan menulis karangan narasi pada 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Timbangreja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 

meningkat, setelah menggunakan metode picture and picture melalui media gam-

bar seri. Rata-rata skor pada siklus II menunjukan peningkatan dibandingkan de-

ngan rata-rata skor pada siklus I, yaitu 66,54 menjadi 78,59 pada siklus II atau 

sebesar 12,05 (18,11%). Peningkatan tersebut cukup signifikan, lebih dari 50% 

siswa dapat mencapai KKM sebesar 70. Perubahan perilaku yang positif tampak 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan model  pic-

ture and picture melalui media gambar seri. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Umi Zulai’in pada tahun 2011 yang berju-

dul “Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf melalui Model Pembelajaran 

Picture and Picture Siswa Kelas IV SDN Plojosari Kademangan Blitar”  menun-

jukkan bahwa penerapan model picture and picture ini dapat meningkatkan kete-

rampilan menulis paragraf siswa kelas IV SDN Plosorejo 01 Kademangan Blitar. 
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Terbukti dari hasil belajar siswa menunjukkan ketuntasan klasikal dari 30% pra-

tindakan menjadi 80% pada siklus I dan 90% pada siklus II. 

 Hasil penelitian Soirah pada tahun 2009 yang berjudul “Penggunaan 

Media Gambar Seri untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Bahasa 

Indonesia pada Siswa Kelas III SDN Sumbersari 3 Kota Malang“  menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada kemampuan menulis siswa, sebe-

lum dan sesudah penggunaan gambar seri dalam pembelajaran. Sebelumnya nilai 

rata-rata siswa hanya 58,07 dan siswa kurang aktif selama pembelajaran, namun 

setelah dilakukan perbaikan dengan menggunakan media gambar seri, pada siklus 

I diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 66,75 dan naik pada siklus II yaitu 

dengan rata-rata 71,85. Disamping itu, kualitas pembelajaran bahasa Indonesia 

juga mengalami peningkatan. 

 Dari kajian empiris tersebut, didapatkan informasi bahwa picture and 

picture  dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Penerapan model pictu-

re and picture  dalam penelitian ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik 

siswa. Penelitian di atas dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Sedehana melalui Picture 

and Picture dengan Gambar Seri pada Siswa Kelas III SDN Petompon 01 

Semarang”. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

 Kondisi awal yang terlihat dari hasil refleksi terhadap pembelajaran baha-

sa Indonesia pada materi menulis karangan di kelas III, terlihat bahwa selama 
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pembelajaran, guru masih banyak menerapkan model ceramah. Guru menjelas-

kan dengan menambahkan contoh, selanjutnya memberi siswa penugasan. Hal ini 

kurang efektif bagi siswa, karena materi mengarang merupakan materi baru bagi 

siswa kelas tiga, sehingga diperlukan pendalaman serta penguasaan materi yang 

maksimal. Akibatnya siswa kurang aktif selama pembelajaran. Siswa hanya diam 

mendengarkan tanpa mengajukan pertanyaan maupun menanggapi pertanyaan 

guru. Selain itu, selama pembelajaran berlangsung, ada siswa yang berjalan-jalan 

di kelas maupun mengobrol dengan teman. Dengan pembelajaran yang dilakukan 

guru yaitu model ceramah, hasil belajar siswa untuk materi mengarang kurang 

maksimal. Siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan ide serta gagasannya 

menjadi sebuah karangan yang baik, sehingga dalam pembelajaran prasiklus seba-

nyak 68% siswa mendapat nilai dibawah KKM yang ditetapkan sekolah. 

 Untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu model pembelajaran yang ino-

vatif, yang dapat memaksimalkan peran serta siswa selama pembelajaran. Dengan 

menggunakan picture and picture dalam pembelajaran menulis karangan seder-

hana, akan membantu siswa untuk aktif dalam pembelajaran karena dalam pembe-

lajaran, siswa diajak untuk diskusi dalam kelompok serta merangsang siswa untuk 

berfikir secara logis dan sistematis.  

 Penggunaan media juga akan membantu guru untuk menyampaikan mate-

ri. Selain itu, media juga dapat menghadirkan suatu pembelajaran yang menarik. 

Oleh karena itu, penggunaan picture and picture dengan gambar seri diharapkan 

akan dapat mengaktifkan siswa selama pembelajaran. Siswa akan mudah dalam 
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memahami materi, dan dapat menuangkan ide dalam bentuk karangan sederhana 

dengan baik, sehingga hasil belajar menulis karangan siswa akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir di atas, dapat dibuat hipo-

tesis tindakan sebagai berikut: picture and picture dengan gambar seri dapat me-

ningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa dalam me-

nulis karangan sederhana 

Kondisi Awal 

Langkah-langkah picture and picture dengan gam-

bar seri: 

1. Guru menyampaikan kompetensi 

2. Menyajikan materi sebagai pengantar 

3. Guru menunjukkan gambar seri 

4. Siswa mengurutkan gambar seri dan memberi 

alasan yang logis 

5. Guru menanamkan konsep sesuai KD 
6. Siswa membuat simpulan (Suprijono, 2012: 125) 

Pelaksanaan 

Tindakan 

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat. 

2. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

karangan sederhana meningkat. 

3. Keterampilan siswa dalam menulis karangan 

sederhana meningkat. 

Kondsi Akhir 

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran rendah. 

2. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

karangan sederhana rendah. 

3. Keterampilan siswa dalam menulis karangan 

sederhana rendah. 

4.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). PTK 

merupakan suatu penelitian bersiklus yang dilakukan oleh guru bedasarkan pen-

cermatan terhadap permasalahan nyata yang ditemui di kelas pada saat pembela-

jarannya (Arikunto, 2009: 3). Siklus aktivitas dalam PTK meliputi perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi yang dapat dicermati dari 

bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Tahapan PTK 

3.1.1. Perencanaan 

 Perencanaan merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan penelitian tin-

dakan kelas. Dalam tahapan ini, peneliti merencanakan tindakan yang akan dila- 

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi Siklus I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Siklus II 
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kukan secara bersiklus, dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Menelaah materi menulis karangan sederhana dalam pembelajaran bahasa In-

donesia serta menelaah indikator-indikatornya bersama kolaborator. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator dan langkah-langkah pembelajaran menulis 

karangan sederhana dengan picture and picture. 

3) Mempersiapkan media gambar berupa gambar seri sesuai materi yang akan 

diajarkan. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar pengamatan keteram-

pilan guru dan aktivitas siswa. 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan adalah penerapan isi rancangan di dalam pembela-

jaran. Dalam penelitian tindakan kelas ini, direncanakan dilakukan dalam dua sik-

lus. Pada siklus I, siswa akan dibimbing untuk menulis karangan sederhaan setiap 

tahap mulai dari mengurutkan gambar seri, membuat kalimat, mengembangkan 

kalimat menjadi paragraf sampai menyusun karangan sederhana. Siswa juga 

mempelajari penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam menulis karangan 

Sedangkan pada siklus II, siswa diajak untuk menulis karangan sederhana dengan 

tema yang berbeda dan gambar seri yang lebih banyak. 

3.1.3. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek seba-

gai sarana memperoleh data (Poerwanti, 2008: 3-12). Observasi dilakukan untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran me-

nulis karangan sederhana. Observasi dilakukan oleh tim peneliti. Kegiatan obser-



60 
 

 

vasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru, untuk mengamati keterampilan gu-

ru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan sederhana. 

3.1.4. Refleksi 

 Refleksi adalah perenungan kembali atas apa yang telah dilakukan untuk 

dijadikan cermin (pedoman) perbaikan bagi aktivitas selanjutnya (Poerwanti, 

2008: 5-45). Setelah melaksanakan dan mengkaji proses pembelajaran pada siklus 

I, yang berupa keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta hasil belajar dalam 

menulis karangan sederhana dapat dilihat keefektifan pembelajaran dan keterca-

paian dalam indikator kinerja. Berdasarkan refleksi tersebut, dapat dianalisis ke-

kurangan dan daftar permasalahan yang ada, untuk membuat perencanaan tindak 

lanjut untuk siklus berikutnya.  

3.2. Perencanaan Tahap Penelitian 

3.2.1. Perencanaan Siklus I 

3.2.1.1. Perencanaan 

 Perencanaan tindakan PTK antara lain meliputi kegiatan berikut ini: 

1) Menyusun RPP tematik dengan  materi utama menulis karangan sederhana. 

2) Mempersiapkan media yaitu gambar seri. 

3) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan sederhana. 

4) Menyusun soal evalausi berupa lembar kerja . 

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

 Dalam pelaksanaan tindakan, siklus I dilaksanakan sebanyak dua perte-

muan, menggunakan picture and picture dengan gambar seri. 
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Kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran yaitu: 

1) Prapembelajaran yang meliputi salam, berdoa bersama, presensi serta peng-

kondisian kelas. 

2) Apersepsi dengan tanya jawab mengenai bencana banjir yang banyak diberi-

takan di televisi. 

3) Penyampaian tujuan serta pemberian motivasi. 

4) Guru menunjukkan  sebuah gambar mengenai bencana banjir dan menanya-

kan penyebab terjadinya banjir. (eksplorasi) 

5) Dari gambar tersebut guru melakukan tanya jawab mengenai bencana yang 

pernah terjadi di Indonesia dan yang pernah menimpa lingkungan mereka. 

(eksplorasi) 

6) Siswa mengamati gambar seri yang masih acak urutannya yang diperlihatkan 

oleh guru. (eksplorasi) 

7) Dari gambar seri yang telah diperlihatkan, guru menjelaskan materi sebagai 

pengantar yaitu mengenai karangan dan langkah-langkah untuk menyusun ka-

rangan yang baik. (eksplorasi) 

8) Siswa dikelompokkan menjadi enam kelompok dengan pembagian anggota 

kelompok secara heterogen. 

9) Siswa dalam kelompok ditugaskan untuk mencermati gambar seri yang masih 

acak tersebut kemudian mengurutkannya menjadi urutan yang logis. (elabo-

rasi)  

10) Selama siswa berdiskusi dalam kelompok guru berkeliling dan mengamati 

kegiatan siswa. (elaborasi) 
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11) Hasil tanggapan siswa dalam kelompok, dipresentasikan di depan kelas de-

ngan cara guru menunjuk beberapa siswa yang mewakili tiap kelompok  un-

tuk maju dan mengurutkan gambar, serta menanyakan alasan dari urutan 

gambar yang disusun siswa. (elaborasi) 

12) Kelompok lain diberi kesempatan untuk menambahkan maupun mengoreksi. 

13) Masih dalam posisi berkelompok, guru mengarahkan siswa untuk membuat 

karangan sederhana secara bertahap yaitu mulai dari membuat kalimat beda-

sarkan gambar, mengembangkan kalimat menjadi paragraf, menyusunnya 

dalam bentuk karangan dan memberi judul karangan. (elaborasi) 

14) Dari kalimat yang dibuat siswa, guru memberi penjelasan mengenai penggu-

naan ejaan dan tanda baca (huruf kapital, tanda titik, tanda seru dan tanda ta-

nya) yang benar. (elaborasi) 

15) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. (konfir-

masi) 

16) Guru memberikan konfirmasi mengenai hasil kerja siswa, dan memperbaiki 

kesalahan yang dibuat siswa. (konfirmasi) 

17) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang aktif. (konfirmasi) 

18) Siswa bertanya mengenai materi dan bagian yang belum dipahaminya. 

19) Siswa membuat simpulan 

20) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3.2.1.3. Observasi 

Dalam tahapan observasi kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis  
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karangan sederhana melalui model pembelajaran picture and picture dengan 

media gambar seri. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis kara-

ngan sederhana melalui model pembelajaran picture and picture dengan me-

dia gambar seri. 

3) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan siswa menulis karangan. 

3.2.1.4. Refleksi 

 Pada kegiatan refleksi, dilakukan pengkajian pelaksanaan siklus I, menga-

nalisis data observasi serta catatan lapangan selama pelaksanaan siklus I, mem-

buat daftar permasalahan yang timbul selama pembelajaran di siklus I, dan apa-

bila pembelajaran siklus pertama kurang maksimal, dilanjutkan pada siklus II. 

3.2.2. Perencanaan Siklus II 

3.2.2.1. Perencanaan 

 Perencanaan tindakan PTK antara lain meliputi kegiatan berikut ini: 

1) Menyusun RPP tematik dengan matei utama menulis karangan sederhana. 

2) Mempersiapkan media yaitu gamabar seri. 

3) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan sederhana. 

4) Menyusun soal evalausi berupa tes. 

3.2.2.2. Pelaksanan Tindakan 

1) Prapembelajaran yang meliputi salam, berdoa bersama, presensi serta peng-

kondisian kelas. 

2) Apersepsi berupa tanya jawab mengenai keadaan cuaca. 
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3) Penyampaian tujuan serta pemberian motivasi. 

4) Guru menunjukkan gambar mengenai keadaan cuaca yang cerah, mendung 

dan hujan. (eksplorasi) 

5) Siswa menyanyikan lagu “Tik-tik Bunyi Hujan” disertai tepuk. (eksplorasi) 

6) Siswa dan guru melakukan tanya-jawab mengenai masing-masing gambar 

mengenai ciri-ciri yang nampak dari gambar. (eksplorasi) 

7) Siswa mencari tahu bentuk awan dari masing-masing gambar dan simbolnya. 

(eksplorasi) 

8) Siswa mengamati gambar seri yang masih acak masih acak. (eksplorasi) 

9) Guru memberikan materi singkat mengenai karangan yang pernah dibuat sis-

wa pada pertemuan sebelumnya. (eksplorasi) 

10)  Guru membagi siswa kedalam kelompok yang heterogen.  

11) Siswa menyusun gambar seri dengan urutan yang logis. (elaborasi) 

12) Guru menunjuk perwakilan siswa untuk maju mengurutkan gambar seri dan 

menanyakan alasan dari urutan gambar tersebut. (elaborasi) 

13) Masing-masing siswa diminta untuk membuat kalimat sederhana untuk tiap 

gambar yang telah disusun. (elaborasi) 

14) Siswa membacakan hasil karangan mereka (elaborasi) 

15) Setelah siswa selesai melakukan perbaikan, guru menyuruh beberapa siswa 

maju untuk membacakan hasil karangannya. (elaborasi) 

16) Teman yang lain memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan temannya. 

(elaborasi) 

17) Guru memberikan umpan balik dari hasil kerja siswa. (konfirmasi) 
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18) Siswa yang telah membacakan hasil tulisannya mendapatkan pujian dari guru 

dan siswa yang belum mendapat kesempatan untuk membacakan hasil tuli-

sannya di depan kelas mendapatkan motivasi dari guru. (konfirmasi) 

19) Siswa mendapat kesempatan untuk bertanya pada guru. (konfirmasi) 

20) Siswa bersama-sama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

21) Siswa mendapat tugas dari guru sebagai tindak lanjut untuk pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

3.2.2.3. Observasi 

 Dalam tahapan observasi kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis kara-

ngan sederhana melalui model pembelajaran picture and picture dengan me-

dia gambar seri. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis kara-

ngan sederhana melalui model pembelajaran picture and picture dengan me-

dia gambar seri. 

3) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan siswa menulis karangan. 

3.2.2.4. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan pada saat refleksi adalah: 

1) Mengkaji pelaksanaan siklus II. 

2) Menganalisis data observasi serta catatan lapangan selama pelaksanaan siklus 

II sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap jalannya pembelajaran pada 

siklus II. 

3) Membuat daftar permasalahan yang timbul pada pelaksanaan siklus II. 
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4) Apabila pembelajaran pada siklus II yang telah direncanakan oleh peneliti be-

lum mencapai indikator keberhasilan, maka akan dilakukan tindak lanjut ke 

siklus selanjutnya dan berhenti ketika indikator keberhasilan telah tercapai. 

 

3.3. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru. Jumlah siswa kelas III seba-

nyak 25 siswa yaitu 9 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Dalam penelitian 

ini, guru sebagai peneliti juga dijadikan sebagai subjek yang diteliti. 

 

3.4. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Petompon 01 Semarang yang berala-

mat di Jalan Kelud Raya No 1 Semarang. Nomor Telepon 8317047. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan sederhana melalui 

picture and picture dengan gambar seri. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan sederhana melalui pic-

ture and picture dengan gambar seri. 

3) Keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana dalam pembelajaran 

menulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri. 

 

 



67 
 

 

3.6. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menngunakan beberapa sumber dan jenis data untuk mem- 

bantu proses pengumpulan data. 

3.6.1. Jenis Data 

1) Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif diwujudkan dengan prestasi belajar siswa berupa keteram-

pilan menulis karangan sederhana. 

2) Data Kualitatif 

 Data kualitatif diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan catatan lapa-

ngan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan sederhana. 

3.6.2. Sumber Data 

1) Guru 

 Sumber data yang berasal dari guru diperoleh melalui hasil observasi kete-

rampilan guru selama pembelajaran menulis karangan sederhana. 

2) Siswa 

 Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara siste-

matik selama pelaksanaan siklus I dan siklus II. 

3) Data Dokumen 

 Data dokumen yang berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan  

 tindakan. 

4) Catatan Lapangan 

 Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 
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 pembelajaran berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan  

siswa menulis karangan sederhana. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk me-

ngolah data yang diperlukan. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mempe-

roleh data yang relevan, akurat dan reliabel yang berkaitan dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu menggunakan teknik tes dan teknik non tes. 

3.6.3.1. Teknik Tes 

 Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, 

dan bedasarkan hasil menunaikan tugas tersebut, akan dapat ditarik simpulan ter-

tentu pada orang tersebut (Poerwanti, 2008: 1-42). Dalam penelitian ini, diguna-

kan tes buatan guru yang berupa tes unjuk kerja, untuk menilai sejauh mana kete-

rampilan siswa dalam menulis karangan sederhana dan tes uraian. Instrumen yang 

digunakan adalah lembar kerja siswa. 

3.6.3.2. Teknik Nontes 

 Teknik non tes merupakan teknik yang digunakan untuk menilai hasil be-

lajar peserta didik, yang dilakukan tanpa  “menguji” peserta didik melainkan me-

lalui pengamatan, melakukan wawancara maupun menyebar angket. 

3.6.3.2.1. Observasi 

 Observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan per-

hatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera yang dapat di-

lakukan melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan dan pe-
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ngecap. Observasi dalam penelitian ini, digunakan untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan sederhana melalui 

picture and picture dengan gambar seri. Instrumen yang digunakan adalah lembar 

observasi. 

3.6.3.2.2.  Wawancara 

 Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan untuk memperoleh ba- 

han atau informasi yang dilakukan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan 

arah tujuan yang telah ditentukan (Poerwanti, 2008: 5-16). Melalui wawancara 

ini, memberi peluang bagi guru dan siswa untuk mendiskusikan berbagai masalah 

dalam  pembelajaran. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan perta-

nyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya mengenai proses pembelajaran menu-

lis karangan sederhana. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara 

adalah lembar pertanyaan wawancara. 

3.6.3.2.3. Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, 

dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi ter-

hadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan merupakan catatan yang 

ditulis secara rinci, cermat, luas, dan mendalam dari hasil wawancara dan obser-

vasi yang dilakukan peneliti tentang aktivitas ataupun tempat berlangsungnya ke-

giatan tersebut. Dalam penelitian ini, catatan lapangan dibuat selama proses pem-

belajaran dimana dicatat adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan kete-

rampilan siswa. 
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3.6.3.2.4. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berasal dari catatan buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda foto dan se-

bagainya. Dengan demikian, teknik studi dokumentasi dilakukan dengan tujuan, 

untuk mencari dan melengkapi data yang belum diperoleh melalui observasi dan 

wawancara. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi digunakan untuk mempero-

leh data nama siswa dan hasil belajar menulis karangan sederhana. 

3.6.3.2.5. Angket 

 Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang hasilnya 

berupa data deskriptif. Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah angket 

jawaban tertutup yaitu berupa pilihan ganda. Instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner dan pedoman pengisian angket. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah suatu cara untuk menganalisis data yang diperoleh 

selama peneliti mengadakan penelitian. Dalam penelitian in, teknik analisis data 

yang digunakan adalah: 

3.7.1. Kuantitatif 

 Data kuantitatif dianalisis dengan menentukan mean, median, modus, skor 

tertinggi, dan skor terendah. Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk persen-

tase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data  sebagai berikut: 

a) Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor= 
𝐵

𝑆𝑡
𝑋 100%   (Poerwanti, 2008: 6-3) 
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Keterangan:  

        B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

St = skor teoritis 

b) Menentukan batas minimal skor ketuntasan 

 Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifi-

kasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan dalam 

pembelajaran (Poerwanti, 2008: 6-16). Untuk menentukan batas minimal nilai ke-

tuntasan peserta tes, dapat menggunakan pedoman yang ada. Pada penelitian ini 

KKM mata pelajaran bahasa Indonesia aspek menulis adalah 60.  

Tabel 3.1. 

KKM Mapel Bahasa Indonesia Kelas III 

SDN Petompon 01 Semarang 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥  60 Tuntas 

<  60 Tidak Tuntas 

 

 Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa apabila siswa mendapatkan skor 

≥ 60 maka siswa tersebut sudah tuntas karena sudah mencapai KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 60, dan jika siswa mendapatkan skor < 60 maka siswa tersebut 

belum tuntas karena belum mencapai KKM yang ditetapkan.  

c) Menentukan ketuntasan klasikal 

Persentase ketuntasan belajar klasikal = 

 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥 100%  (Aqib, 2009: 40-41) 
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d) Rata-rata hasil belajar 

Nilai rata-rata = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
     (Aqib, 2009: 40-41) 

 

3.7.2. Kualitatif 

 Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivi- 

tas siswa dalam pembelajaran menulis karangan sederhana, serta hasil catatan la-

pangan, wawancara guru pengamat dan angket siswa yang dianalisis dengan ana-

lisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Poerwanti 

(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. 

 Sedangkan cara untuk menentukan rentang nilai menjadi 4 kategori 

dengan menggunakan rumus berikut (Herrhyanto, 2008: 5.3): 

n = (T-R) + 1 

Letak Q2 = 
2

4
  𝑛 + 1  untuk data ganjil atau genap 

Letak Q1 = 
1

4
 𝑛 + 2  untuk data genap atau Q1 = 

1

4
(𝑛 + 1) untuk data ganjil 

Letak Q3 = 
1

4
  3𝑛 + 2  untuk data genap atau Q3 = 

3

4
(𝑛 + 1) untuk data ganjil 

Keterangan :  
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n = banyaknya skor Q2= median 

R = skor terendah  Q3 = Kuartil ketiga 

T = skor tertinggi  Q4 = kuartil keempat = T 

Q1=kuartil pertama 

 Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 

Tabel 3.2. Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Baik Sekali 

O2 ≤ skor ≤ Q3 Baik 

Q1 ≤ skor ≤ Q2 Cukup 

R  ≤ skor ≤ Q1 Kurang 

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

untuk menentukan tingkatan nilai keterampilan guru dan aktivitas siswa berikut : 

Tabel 3.3. Klasifikasi Kategori Nilai Keterampian Guru 

Skor Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Baik Sekali 

25 ≤ skor ≤ 33 Baik 

17 ≤ skor ≤ 25 Cukup 

10 ≤ skor ≤ 17 Kurang 

 Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran menulis karangan sederhana melalui model pembela-

jaran picture and picture dengan media gambar seri 
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Tabel 3.4. Klasifikasi Kategori Nilai  Aktivitas Siswa 

Skor Nilai 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Baik Sekali 

20 ≤ skor ≤ 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor ≤ 20 Cukup 

8 ≤ skor ≤ 13,5 Kurang 

 Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam me-

laksanakan pembelajaran menulis karangan sederhana melalui model pembelaja-

ran picture and picture dengan media gambar seri. 

3.8.  Indikator Keberhasilan 

 Pembelajaran menulis karangan sederhana melalui picture and picture 

gambar seri pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang dengan indikator 

sebagai berikut:  

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan sederhana melalui 

picture and picture dengan gambar seri akan meningkat dengan kriteria mini-

mal baik. 

2) Aktivitas siswa dalam menulis karangan sederhana melalui picture and pic-

ture dengan gambar seri akan meningkat dengan kriteria minimal baik. 

3) 85% siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang mencapai ketuntasan bela-

jar individual sebesar ≥ 60 dalam pembelajaran menulis karangan sederhana 

melalui picture and picture dengan gambar seri. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

 Data kualitatif yang meliputi observasi keterampilan guru, aktivitas siswa 

serta keterampilan menulis karangan sederhana melalui picture and picture de-

ngan gambar seri akan dianalisis menggunakan deskriptif kulitatif. Data kualitatif 

ini dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk 

memperoleh simpulan. 

4.1.1.   Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Prasiklus 

 Pelaksanaan prasiklus dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret 2013 di ke-

las III SDN Petompon 01 Semarang. Pelaksanaan tindakan prasiklus ini dilaku-

kan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana. 

Berdasarkan hasil evaluasi prasiklus, diperoleh data keterampilan siswa dalam 

menulis karangan sederhana seperti yang tersaji dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1. 

Tabel Distribusi Frekuensi Keterampilan Siswa Menulis Karangan Sederhana 

pada Pelaksanaan Prasiklus 

Interval Nilai Frekuensi Persentase (%) Kategori 

 

88 – 100 0 0% Tuntas 

74 - 87 1 4% Tuntas 

60 - 73 7 28% Tuntas 

0 - 59 17 68% Tidak Tuntas 

Jumlah nilai 1362,5 

Rata-rata 54,5 

Nilai Terendah 43,75 

Nilai Tertinggi 75 

Persentase Ketuntasan Klasikal 44% 
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 Berdasarkan data dari tabel di atas, keterampilan siswa dalam menulis ka-

rangan sederhana  pada pelaksanaan prasiklus menunjukkan sebanyak 44% ( 8 

dari 25 siswa) sudah mencapai ketuntasan belajar sedangkan sisanya  sebanyak 

56% ( 17 dari 25 siswa) belum mencapai ketuntasan. Nilai rata-rata klasikal sebe-

sar 54,5 dengan nilai terendah adalah 43,75 dan nilai tertinggi 75. Dengan hasil 

prasiklus di atas, maka dilaksanakan penelitian tindakan kelas dalam pembela-

jaran menulis karangan sederhana menggunakan picture and picture dengan gam-

bar seri pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang untuk meningkatkan 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan siswa dalam menulis kara-

ngan sederhana 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1  

4.1.2.1. Perencanaan 

 Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan tindakan siklus 1 diantaranya: 

a. Menelaah materi menulis karangan sederhana dalam pembelajaran bahasa In-

donesia serta menelaah indikator-indikatornya bersama kolaborator. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator dan langkah-langkah pembelajaran menulis 

karangan sederhana dengan picture and picture. 

c. Mempersiapkan media gambar berupa gambar seri sesuai materi yang akan 

diajarkan. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar pengamatan kete-

rampilan guru dan aktivitas siswa. 

e. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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f. Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran. 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

4.1.2.2.1. Pertemuan Pertama 

    Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1 dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal  : Senin, 25 Maret 2013 

Kelas/ Semester : III B/ II 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Uraian Kegiatan:  

 Kegiatan pada pertemuan pertama ini meliputi prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir dengan tema lingkungan. 

a. Prakegiatan 

 Dalam prakegiatan, siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembela-

jaran, salam, berdoa bersama, presensi serta pengondisian kelas. Guru memper-

siapkan media yang akan digunakan. 

b. Kegiatan Awal 

 Dalam kegiatan awal, guru melakukan apersepsi yaitu guru menunjukkan 

gambar mengenai bencana banjir dan melakukan tanya jawab mengenai bencana 

banjir serta apakah sungai di lingkungan mereka pernah meluap sehingga menye-

babkan banjir. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dan pemberian motivasi kepada siswa agar mengikuti pembelajaran de-

ngan baik dan penuh semangat. 

c. Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti terbagi dalam 3 tahap pelaksanaan yaitu: 
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1) Eksplorasi 

 Dalam tahap eksplorasi, guru memulai dengan menampilkan gambar me- 

ngenai bencana banjir. Dari gambar tersebut, guru melakukan tanya jawab me-

ngenai penyebab terjadinya banjir serta contoh bencana alam lain yang pernah ter-

jadi di Indonesia maupun yang pernah menimpa lingkungan mereka. Selanjutnya 

siswa mengamati gambar seri yang masih acak urutannya yang diperlihatkan oleh 

guru. Dari gambar seri yang telah diperlihatkan, guru menjelaskan materi sebagai 

pengantar yaitu mengenai pengertian karangan dan langkah-langkah untuk me-

nyusun karangan yang baik. 

2) Elaborasi 

 Tahap elaborasi dimulai dengan membagi siswa kedalam enam kelompok 

yang heterogen dengan tiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Siswa dalam kelompok 

ditugaskan untuk mencermati gambar seri yang masih acak tersebut kemudian 

mengurutkannya menjadi urutan yang logis. Selama siswa berdiskusi dalam ke-

lompok guru berkeliling dan mengamati kegiatan siswa. Hasil tanggapan siswa 

dalam kelompok dipresentasikan di depan kelas dengan cara guru menunjuk bebe-

rapa siswa yang mewakili tiap kelompok  untuk maju dan mengurutkan gambar 

serta menanyakan alasan dari urutan gambar yang disusun siswa. Kelompok lain 

diberi kesempatan untuk menambahkan maupun mengoreksi. Selanjutnya dari 

gambar seri yang telah diurutkan, siswa membuat karangan sederhana berdasar-

kan gambar secara bertahap mulai dari membuat kalimat untuk setiap gambar.  

3) Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan penjelasan yang benar 
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mengenai hasil kerja kelompok yang telah dilakukan serta memperbaiki kesala-

han yang dilakukan siswa. Siswa yang aktif selama diskusi diberi reward oleh 

guru. 

4) Kegiatan Akhir 

 Siswa kembali ke bangku masing-masing dengan tenang. Siswa diberi ke-

sempatan bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Selanjutnya siswa 

membuat simpulan mengenai materi. Guru membagikan soal evaluasi untuk di-

kerjakan siswa secara individu. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam. 

4.1.2.2.2. Pertemuan Kedua 

 Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 2 dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal  : Rabu, 27 Maret 2013 

Kelas/ Semester : III B/ II 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Uraian Kegiatan:  

 Kegiatan pada pertemuan pertama ini meliputi prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir dengan tema lingkungan. 

a. Prakegiatan 

 Dalam prakegiatan ini siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pela-

jaran dengan menyiapkan alat tulis dan sikap duduk yang baik. Sedangkan guru 

mempersiapkan media belajar, mengucapkan salam dan melakukan presensi. 

b. Kegiatan Awal 

 Kegiatan awal dimulai dengan guru melakukan apersepsi yaitu dengan 

melakukan tanya jawab mengenai materi sebelumnya yaitu mengenai membuat 
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karangan. Guru menanyakan kepada siswa mengenai apa yang dimaksud dengan 

karangan. Selanjutnya guru menuliskan tujuan pembelajaran dan memberikan 

motivasi siswa mengenai pentingnya materi yang akan diajarkan. 

c. Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: 

1) Eksplorasi 

 Selanjutnya guru mengeluarkan gambar seri yang telah dibuat siswa men-

jadi karangan pada pertemuan sebelumnya. Guru menunjuk siswa untuk mengu-

rutkan gambar seri tersebut. Dari gambar tersebut guru menanyakan mengenai apa 

yang dapat menyebabkan banjir. Siswa menjawab dengan jawaban yang ber-

variasi. Berdasarkan hasil karangan siswa sebelumnya yang masih banyak kesala-

han dalam hal penulisan , guru memberikan penjelasan singkat mengenai penuli-

san ejaan dan penggunaan huruf kapital serta tanda baca. Guru memberikan con-

toh mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat.  

2) Elaborasi 

 Tahap elaborasi dilakukan dalam bentuk kegiatan kelompok. Siswa dike-

lompokkan dalam 6 kelompok yang heterogen sesuai dengan kelompok pada per-

temuan sebelumnya. Selanjutnya guru membagikan LKS yang kegiatannya adalah 

siswa memperbaiki ejaan, penggunaan huruf kapital serta tanda baca dari kara-

ngan singkat yang diberikan guru. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok-

nya. Selama guru berkeliling, beberapa siswa menanyakan kesulitan yang dihada-

pinya. Setelah selesai berdiskusi, perwakilan kelompok maju untuk menuliskan 

hasil kerjanya. Kelompok yang lain mengoreksi. 
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3) Konfirmasi 

 Dari pekerjaan yang dibuat siswa, guru mengajak siswa untuk mengoreksi 

dan memperbaiki bersama-sama penulisan yang masih salah. Selanjutnya guru 

memberi penjelasan yang lebih lengkap mengenai penggunaan ejaan dan tanda 

baca (huruf kapital, tanda titik, tanda seru dan tanda tanya) yang benar. Selan-

jutnya siswa kembali ke posisi masing- masing. Guru mengeluarkan gambar seri 

yang baru tetapi masih bertemakan lingkungan. Siswa ditunjuk untuk mengu-

rutkan gambar dan memberikan alasan. Gambar seri tersebut nantinya akan dibuat 

karangan oleh siswa secara individu dalam kegiatan evaluasi. 

4) Kegiatan Akhir 

 Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran dengan memberikan ula-

san dari kegiatan yang telah dilakukan siswa. Siswa diberi kesempatan bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami. Selanjutnya siswa membuat kesimpulan 

mengenai materi. Guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan siswa secara 

individu. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru memberitahukan siswa untuk 

membawa alat warna untuk pertemuan selanjutnya. Guru mengakhiri pelajaran 

dengan salam. 

4.1.2.3.  Observasi  

4.1.2.3.1. Paparan Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran menu-

lis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri, dapat dili-

hat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2. 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No. Indikator Siklus I Skor rata-

rata siklus I Pert.1 Pert.2 

1.  Melaksanakan prapembelajaran 3 3 3 

2.  Melakukan apersepsi 2 3 2,5 

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 3 3 

4.  Membimbing siswa selama kegiatan 

kelompok 

3 3 3 

5.  Memanfaatkan media gambar seri 2 2 2 

6.  Mengajukan pertanyaan kepada sis-

wa mengenai alasan urutan gambar 

2 3 2,5 

7.  Memberikan konfirmasi  dan penje-

lasan mengenai materi 

3 3 3 

8.  Memberikan penguatan  atas usaha 

siswa 

3 3 3 

9.  Mengelola kondisi kelas 2 2 2 

10.  Menutup pelajaran 2 3 2,5 

Jumlah skor 25 28 26,5 

Rata-rata 2,5 2,8 2,6 

Kriteria Baik 

  

 Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa skor rata-rata hasil observasi 

keterampilan guru selama pembelajaran menulis karangan sederhana adalah 2,6 

dengan kategori  baik. Hasil dari tabel di atas, selengkapnya disajikan dalam dia-

gram berikut: 
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Gambar 4.1.  Diagram Keterampilan Guru Siklus 1  

 Dari diagram keterampilan guru di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:  

 Dalam melaksanakan prapembelajaran, guru mendapatkan skor rata-rata 3. 

Pada pertemuan pertama, guru mendapat skor 3. Hal ini terlihat bahwa telah 

tampak 3 deskriptor yaitu guru telah mengecek kehadiran siswa, menyiapkan rua-

ngan untuk pembelajaran serta mengucapkan salam namun guru belum mengajak 

siswa berdoa. Pada pertemuan kedua, guru juga memperoleh skor 3 karena ada 3 

deskriptor yang nampak. Deskriptor yang tidak tampak kali ini adalah guru tidak 

secara spesifik mempersiapkan ruangan, karena siswa telah menempati bangkunya 

masing-masing. 

 Pada saat melakukan apersepsi, guru memperoleh skor rata-rata 2,5. Di-

mana dalam pertemuan pertama, guru memperoleh skor 2. Guru sudah membe-

rikan apersepsi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Guru juga mem-

berikan motivasi kepada siswa agar belajar dengan keras. Namun, guru belum me-

narik perhatian siswa dan belum mengaitkan materi yang  akan dipelajari dengan 
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materi sebelumnya yang telah dipelajari siswa. Sedangkan pada pertemuan 2, guru 

mendapatkan skor 3 dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu guru melakukan aper-

sepsi sesuai materi, memberikan siswa motivasi dan mengaitkan materi sebelum-

nya dengan materi yang akan dipelajari. 

 Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mendapat skor rata-rata 

3. Dalam pertemuan pertama guru mendapat skor 3 dengan 3 deskriptor tampak. 

Artinya guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikator materi, 

kemudian menuliskan tujuan tersebut di papan tulis sehingga siswa lebih paham. 

Dalam menyampaikan tujuan sudah ditujukan kepada seluruh siswa. Deskriptor 

yang belum tampak adalah guru belum memberikan deskripsi pembelajaran secara 

umum untuk memberikan gambaran bagi siswa. Pada pertemuan kedua, guru juga 

memperoleh skor 3. Deskriptor yang muncul sama dengan pada pertemuan per-

tama. 

 Indikator membimbing siswa selama diskusi, guru memperoleh skor rata-

rata 3. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 3. Dalam pertemuan ini, 

guru sudah membagi siswa kedalam kelompok yang heterogen baik dari jenis ke-

lamin, tingkat intelektual maupun tingkat sosial. Berkaitan dengan langkah kerja, 

guru memberikan penjelasan lebih detail mengenai apa yang harus dilakukan 

siswa dan menanyakan kesulitan yang dialami siswa. Selama diskusi guru sudah 

berkeliling, namun belum ke semua kelompok. Sedangkan pada pertemuan kedua 

guru juga memperoleh skor 3 namun dengan deskriptor yang berbeda.Guru mem-

bagi siswa dalam kelompok, berkeliling ke setiap kelompok dan menanyakan ke-

sulitan yang dialami kelompok. Tetapi guru tidak mengatur tempat duduk tiap 
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kelompok, karena siswa kembali dikelompokkan sesuai pertemuan pertama, jadi 

siswa sudah tahu dimana ia harus duduk.  

 Dalam indikator memanfaatkan gambar seri, guru memperoleh skor rata- 

rata 2. Pada pertemuan pertama, guru hanya memperoleh skor 2. Guru menun-

jukkan gambar seri namun belum mendapat perhatian dari seluruh siswa. Dari 

gambar seri tersebut, guru menyuruh siswa mengurutkan gambar dan menanyakan 

urutan dari gambar. Yang belum tampak adalah guru kurang dalam memancing 

interaksi belajar melalui penggunaan gambar seri. Sehingga guru mendapatkan 

hanya memperoleh skor 2. Pada pertemuan kedua, guru masih memperoleh skor 

2. Guru sudah baik dalam memancing interaksi belajar melalui penggunaan gam-

bar seri dengan melakukan tanya jawab dengan siswa menggunakan gambar seri. 

Siswa juga diberi kesempatan mengurutkan gambar. Sedangkan deskriptor yang 

tidak muncul adalah memusatkan perhatian siswa dan menanyakan alasan urutan 

gambar secara individu. 

 Dalam indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai urutan 

gambar, guru memperoleh skor rata- rata 2,5. Pada pertemuan pertama guru mem-

peroleh skor 2. Guru telah memberikan pertanyaan secara klasikal dan memberi 

pertanyaan dengan memindahkan giliran menjawab. Namun guru belum membe-

rikan siswa waktu yang cukup untuk berfikir. Saat menjawab, banyak siswa yang 

berebut dan berteriak. Pada pertemuan kedua guru mengalami peningkatan yaitu 

dengan memperoleh skor 3. Guru telah memberi waktu untuk siswa memikirkan 

jawaban. Tetapi, walaupun guru telah memberitahu siswa untuk mengangkat ta-
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ngan jika ingin menjawab, masih ada siswa yang berebut dan berteriak saat men-

jawab. 

 Saat memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai materi, guru men-

dapatkan skor rata-rata  3. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 3. Gu-

ru telah menjelaskan materi sesuai indikator dan saat menjelaskan disertai pembe-

rian catatan di papan tulis. Dalam menjelaskan, suara guru keras dan dapat dide-

ngar seluruh siswa, namun guru belum memberikan variasi pada nada bicara. Pa-

da pertemuan kedua, guru kembali memperoleh skor 3 dengan deskriptor yang 

tampak maupun belum tampak sama dengan pada pertemuan pertama.  

 Indikator memberikan penguatan atas usaha siswa, guru memperoleh skor 

rata- rata 3. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 3. Hal ini terlihat ke-

tika memberikan penguatan atas usaha siswa, penguatan tersebut diberikan kepada 

siswa yang aktif dan kepada kelompok yang berprestasi selama pembelajaran. 

Pemberian penguatan juga sudah bervariasi baik verbal, gestural maupun materi. 

Namun pemberian penguatan belum dilakukan segera setelah muncul respon yang 

positif dari siswa. Sedangkan pada pertemuan kedua guru memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang pada pertemuan pertama belum nampak, pada pertemuan kedua 

ini sudah tampak, yaitu guru sudah memberikan penguatan segera setelah muncul 

respon. Misalnya siswa yang menjawab pertanyaan guru segera diberi reward 

berupa tepuk tangan. Pada pertemuan kedua, guru tidak memberikan reward kepa-

da kelompok yang aktif namun hanya kepada individu tertentu yang aktif. 

 Pada indikator mengelola kelas, guru memperoleh skor rata-rata 2. Pada 

pertemuan pertama, guru hanya memperoleh skor 2. Hal ini dikarenakan guru be-
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lum sepenuhnya bisa memusatkan perhatian siswa pada pembelajaran maupun 

membuat semua siswa aktif dalam pembelajaran. Untuk siswa yang gaduh saat 

pembelajaran, guru sudah menegur siswa untuk mengembalikan perhatian siswa 

tersebut. Guru juga terlihat sudah membagi perhatiannya kepada seluruh kelas dan 

tidak terpaku pada siswa tertentu. Sedangkan pada pertemuan kedua, guru kem-

bali memperoleh skor 2 dengan deskriptor yang tampak seperti pada pertemuan 

pertama, yaitu belum semua siswa aktif selama pembelajaran, terutama saat kegia-

tan kelompok. Selain itu, masih ada siswa yang belum fokus pada pembelajaran 

karena guru belum sepenuhnya memusatkan perhatian seluruh siswa pada pembe-

lajaran. 

 Untuk indikator menutup pelajaran, guru mendapatkan skor rata-rata 2,5. 

Pada pertemuan pertama, guru hanya memperoleh skor  2. Hal ini terlihat dari gu-

ru yang telah membimbing siswa dalam membuat simpulan dan memberikan soal 

evaluasi. Guru melakukan refleksi dan tindak lanjut tetapi belum berkaitan de-

ngan pembelajaran. Sedangkan pada pertemuan kedua, guru mengalami pening-

katan dengan memperoleh skor 3. Guru sudah melakukan refleksi pembelajaran  

yang belum dilakukan pada pertemuan pertama. Sedangkan deskriptor yang be-

lum tampak adalah memberikan tindak lanjut. 

4.1.2.3.2. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

a. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

 Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri siklus I pertemuan 1 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 Pertemuan 1 

No

. 

Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JKN 3 3 2 2 2 2 2 1 17 Cukup 

2. AAU 3 1 3 3 1 2 2 3 18 Cukup 

3. APG 2 2 2 2 2 2 2 1 15 Cukup 

4. ADP 2 2 3 3 1 2 2 2 17 Cukup 

5. ALUA 3 3 2 2 2 2 2 1 17 Cukup 

6. ARA 2 3 2 1 2 2 3 2 17 Cukup 

7. AHS 2 2 1 2 3 1 2 2 15 Cukup 

8. BW 2 2 3 3 1 3 3 3 20 Baik 

9. CDAN 2 2 2 2 3 2 2 3 18 Cukup 

10. CSNG 1 2 2 3 2 3 3 2 18 Cukup 

11. GWP 1 2 1 1 2 2 2 1 12 Cukup 

12. LSH 3 2 2 1 2 2 1 3 16 Cukup 

13. LW 3 3 2 2 3 3 2 3 21 Baik 

14. LWS 2 3 3 3 2 2 2 3 20 Baik 

15. MRKR 3 2 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

16. MKS 2 2 3 1 2 2 2 2 16 Cukup 

17. NCP 3 2 3 2 3 2 3 2 20 Baik 

18. NAN 2 2 2 2 1 1 2 2 14 Cukup 

19. NRP 3 1 2 3 2 1 2 3 17 Cukup 

20. OSA 4 3 3 4 3 3 3 4 27 Baik 

21. RSH 3 2 3 2 2 2 2 2 18 Cukup 

22. STPS 2 2 2 3 3 3 2 3 20 Baik 

23. SW 3 1 3 3 2 3 2 3 20 Baik 

24. SAF 1 2 2 3 3 3 3 3 20 Baik 

25. FR 2 2 2 1 2 2 3 2 16 Cukup 

Jumlah Skor 59 53 58 56 54 54 57 59 450  

Rata-rata  2,36 2,12 2,32 2,24 2,16 2,16 2,28 2,36 18 Cukup 

Baik sekali = 26,5 ≤ skor ≤ 32; Baik = 20 ≤ skor < 26,5; Cukup = 13,3 ≤ skor < 20;  

Kurang = 6 ≤ skor < 13,5 

Keterangan Indikator:(1) mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, (2) mende-

ngarkan penjelasan guru dan memberi tanggapan, (3) memperhatikan gambar seri yang 

diperlihatkan guru, (4) aktif dalam diskusi kelompok, (5) mengurutkan gambar seri dengan 

alasan logis, (6) menyampaikan alasan dari urutan gambar, (7) menulis karangan sederhana 

sesuai langkah yang diajarkan guru, (8) membuat simpulan. 

 

 Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menulis karangan se-

derhana siklus I pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 18 dengan kategori cu- 
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kup. Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 Pada indikator aktivitas siswa yang pertama yaitu mempersiapkan diri un-

tuk mengikuti pembelajaran, siklus 1 pertemuan 1, siswa memperoleh skor rata-

rata 2,36. Hasil tersebut diperoleh dari 3 siswa yang memperoleh skor 1 karena 

hanya 1 deskriptor yang tampak, 11 siswa memperoleh skor 2 karena ada 2 des-

kriptor yang tampak, 10 siswa memperoleh skor 3 karena 3 deskriptor tampak dan 

ada 1 siswa yang memperoleh skor 4 dimana semua deskriptor tampak. Deskriptor 

untuk indikator mempersiapkan diri mengikut pembelajaran meliputi, (1) siswa 

menempati bangku masing-masing, (2) sikap siswa siap menerima pelajaran, (3) 

siswa mengeluarkan buku dan alat tulis, (4) siswa menghadap ke depan kelas. 

 Indikator aktivitas siswa yang kedua adalah mendengarkan penjelasan gu-

ru dan memberi tanggapan, siswa memperoleh skor rata-rata 2,12. Dengan des-

kriptor untuk indikator ini  yang meliputi, (1) siswa mendengarkan penjelasan gu-

ru dengan sikap yang tenang, (2) siswa mengangkat tangan saat diberi kesempatan 

berpendapat, (3) siswa dapat menjawab pertanyaan guru, (4) siswa tidak melaku-

kan kegiatan lain saat guru menjelaskan. Sebanyak 3 siswa memperoleh skor 1 

dengan 1 deskriptor saja yang tampak, 16 siswa memperoleh skor 2 dengan 2 

deskriptor yang tampak. Sedangkan sebanyak 6 siswa menampakkan 3 deskrip-

tor. Tidak ada siswa yang memperoleh skor 4 dengan semua deskriptor tampak. 

 Untuk indikator ketiga yaitu memperhatikan gambar seri yang diperli- 

hatkan guru, siswa memperoleh skor rata-rata 2,32 dengan uraian, 2 siswa mem-

peroleh skor 1 dengan hanya 1 deskriptor yang tampak, 13 siswa memperoleh 

skor 2 karena ada 2 deskriptor yang tampak. Siswa yang memperoleh skor 3 seba-
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nyak 10 orang. Namun belum ada siswa yang memperoleh skor 4. Deskriptor 

memperhatikan gambar seri meliputi, (1) siswa tertarik dengan gambar yang di-

tampilkan, (2) siswa mengamati gambar seri yang ada, (3) mengikuti instruksi gu-

ru mengenai penggunaan gambar seri, (4) siswa menjawab pertanyaan guru sepu-

tar gambar. 

 Pada indikator aktivitas siswa yang keempat yaitu aktif dalam diskusi ke-

lompok, dengan deskriptor yang meliputi (1) siswa terlibat aktif dalam diskusi 

kelompok, (2) berani menyampaikan pendapat, (3) menanggapi hasil kerja kelom-

pok lain, (4) tidak menimbulkan kegaduhan dalam kelompok. Siswa memperoleh 

skor rata-rata 2,24. Dengan rincian sebanyak 5 memperoleh skor 1 karena hanya 

menampakkan 1 deskriptor, sebanyak 10 siswa memperoleh skor 2 dengan 2 des-

kriptor yang tampak. 9 siswa juga memperoleh skor 3 karena menampakkan skor 

3. Sedangkan 1 siswa menampakkan semua deskriptor sehingga memperoleh skor 

4. 

 Indikator kelima yaitu mengurutkan gambar seri dengan alasan yang logis, 

skor rata-rata yang dicapai siswa 2,16. Sebanyak 4 siswa memeroleh skor 1 ka-

rena 1 deskriptor tampak, 13 siswa menampakkan 2 deskriptor, 8 siswa mempe-

roleh skor 3 karena ada 3 deskiptor yang tampak. Sedangkan untuk skor 4 belum 

ada siswa yang mencapainya. Deskriptor untuk mengurutkan gambar seri dengan 

alasan yang logis adalah (1) siswa berani maju untuk mengurutkan gambar, (2) 

semua urutan gambar benar, (3) siswa berani mengoreksi urutan gambar kelom-

pok lain, (4) siswa terampil dalam mengurutkan gambar seri. 
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 Aktivitas siswa untuk indikator  yang keenam adalah menyampaikan ala-

san dari urutan gambar, dengan 4 deskriptor yang meliputi, (1) siswa menyam-

paikan alasan yang logis, (2) sikap siswa percaya diri, (3) suara siswa lantang 

sehingga dapat didengar seluruh siswa, (4) menyampaikan alasan dengan bahasa 

yang mudah dimengerti, siswa memperoleh skor rata-rata 2,16. Rincian skor rata-

rata tersebut adalah sebanyak 3 siswa menampakkan hanya 1 deskriptor, 15 siswa 

memperoleh skor 2 karena ada 2 deskriptor tampak, sedangkan untuk 3 deskriptor 

tampak ada 7 siswa. Namun belum ada siswa yang menampakkan 4 deskriptor. 

 Pada indikator ketujuh yaitu menulis karangan sederhana sesuai langkah 

yang diajarkan guru, siswa memperoleh skor rata-rata 2,28, dengan rincian 1 sis-

wa memperoleh skor 1, dengan hanya 1 deskriptor yang tampak,  16 siswa mem-

peroleh skor 2 dengan menampakkan 2 deskriptor sedangkan 8 siswa mendapat-

kan skor 3 dengan 3 deskriptor yang tampak. Deskriptor menuis karangan ada 4 

meliputi, (1) mengikuti langkah yang diberikan guru, (2) menulis pada tempat 

yang disediakan, (3) tidak mencontek pekerjaan teman, (4) mengajukan pertanya-

an pada bagian yang belum dipahami. 

 Indikator yang terakhir adalah membuat simpulan, dengan deskriptor yang 

meliputi, (1) siswa ikut serta dalam kegiatan menyimpulkan, (2) menulis hasil 

simpulan di buku tulis, (3) mengutarakan/ bertanya kesulitan selama proses pem-

belajaran, (4) mengerjakan evaluasi. Pada indikator ini siswa memperoleh skor 

rata-rata 2,36 dengan rincian, sebanyak  4 siswa hanya memperoleh skor 1 karena 

hanya 1 deskriptor yang tampak, 9 siswa memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor 
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tampak, 11 siswa memperoleh skor 3 dan 1 siswa memperoleh skor 4 karena se-

mua deskripor membuat simpulan di atas tampak. 

 Perolehan skor pada tiap indikator keterampilan guru secara lengkap dapat 

dilihat dalam gambar 4.2. berikut ini: 

 

Gambar 4.2. Diagram Batang Skor Rata-rata Aktivitas Siswa  

Siklus 1 Pertemuan 1 

b. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menulis karangan se-

derhana siklus 1 pertemuan 2, berdasarkan tabel di atas, aktivitas siswa mengala-

mi peningkatan dibandingkan pada pertemuan pertama, yaitu memperoleh skor 

rata-rata 20,28 dengan kategori baik. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan 

gambar seri siklus I pertemuan 2 tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No

. 

Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JKN 3 2 3 2 2 2 2 2 18 Cukup 

2. AAU 3 2 3 3 2 2 2 3 20 Baik 

3. APG 2 3 2 2 3 2 2 2 18 Cukup 

4. ADP 2 3 3 3 3 2 2 3 21 Baik 

5. ALUA 3 3 2 2 3 2 2 2 19 Cukup 

6. ARA 3 3 2 2 2 3 3 3 21 Baik 

7. AHS 2 3 2 2 3 2 3 3 20 Baik 

8. BW 2 2 2 3 2 3 3 3 20 Baik 

9. CDAN 2 2 3 2 3 2 3 3 20 Baik 

10. CSNG 3 2 3 2 3 3 3 2 21 Baik 

11. GWP 2 2 1 2 2 2 3 2 16 Cukup 

12. LSH 3 2 2 3 2 2 2 3 19 Cukup 

13. LW 3 3 2 3 2 3 2 3 21 Baik 

14. LWS 3 3 3 4 4 3 3 3 

26 

Baik 

Sekali 

15. MRKR 3 3 3 3 2 2 3 3 22 Baik 

16. MKS 2 2 3 1 2 2 2 2 16 Cukup 

17. NCP 3 2 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

18. NAN 3 2 2 2 3 1 2 2 17 Cukup 

19. NRP 3 3 2 3 2 2 2 3 20 Baik 

20. OSA 4 3 4 3 3 3 4 3 

27 

Baik 

Sekali 

21. RSH 3 2 3 2 2 2 3 3 20 Baik 

22. STPS 3 3 2 3 3 3 2 3 22 Baik 

23. SW 3 2 3 3 2 3 2 3 21 Baik 

24. SAF 3 2 2 3 3 3 3 3 22 Baik 

25. FR 3 2 2 2 2 3 3 2 19 Cukup 

Jumlah Skor 69 61 62 62 63 59 64 67 507  

Rata-rata  2,76 2,44 2,48 2,48 2,52 2,36 2,56 2,68 20,28 Baik 

Baik sekali = 26,5 ≤ skor ≤ 32; Baik = 20 ≤ skor < 26,5; Cukup = 13,3 ≤ skor < 20;  

Kurang = 6 ≤ skor < 13,5 

 

 Dari tabel tersebut, aktivitas siswa tiap indikatornya dapat dijelaskan seba-

gai berikut: 

 Pada indikator pertama yaitu mempersiapkan diri untuk mengikuti pembe-

lajaran, siklus I pertemuan 2, siswa memperoleh skor rata-rata 2,76. Hasil tersebut 
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diperoleh dari 7 siswa yang memperoleh skor 2 karena ada 2 deskriptor yang tam-

pak, 17 siswa memperoleh skor 3 karena 3 deskriptor tampak dan ada 1 siswa 

yang memperoleh skor 4 dimana semua deskriptor tampak. Sudah tidak ada siswa 

yang hanya memperoleh skor 1. Deskriptor untuk indikator mempersiapkan diri 

mengikut pembelajaran meliputi, (1) siswa menempati bangku masing-masing, (2) 

sikap siswa siap menerima pelajaran, (3) siswa mengeluarkan buku dan alat tulis, 

(4) siswa menghadap ke depan kelas. 

 Indikator kedua yaitu mendengarkan penjelasan guru dan memberi tangga-

pan, siswa memperoleh skor rata-rata 2,44.  Dengan deskriptor untuk indikator 

mendengarkan penjelasan guru dan memberi tanggapan yang meliputi, (1) siswa 

mendengarkan penjelasan guru dengan sikap yang tenang, (2) siswa mengangkat 

tangan saat diberi kesempatan berpendapat, (3) siswa dapat menjawab pertanyaan 

guru, (4) siswa tidak melakukan kegiatan lain saat guru menjelaskan. Sebanyak  

14 siswa memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak. Sedangkan seba-

nyak 11 siswa menampakkan 3 deskriptor sehingga memperoleh skor 3. Tidak ada 

siswa yang memperoleh skor 1 dengan hanya 1 deskriptor yang tampak maupun 

skor  4 dengan semua deskriptor tampak.  

 Untuk indikator ketiga yaitu memperhatikan gambar seri yang diperlihat-

kan guru, siswa memperoleh skor rata-rata 2,48 dengan uraian, 1 siswa mempe-

roleh skor 1 dengan hanya 1 deskriptor yang tampak, 12 siswa memperoleh skor 2 

karena ada 2 deskriptor yang tampak. Siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 11 

orang, dan 1 siswa yang memperoleh skor 4 dengan semua deskriptor tampak. 

Deskriptor memperhatikan gambar seri meliputi, (1) siswa tertarik dengan gambar 
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yang ditampilkan, (2) siswa mengamati gambar seri yang ada, (3) mengikuti ins-

truksi guru mengenai penggunaan gambar seri, (4) siswa menjawab pertanyaan 

guru seputar gambar. 

 Pada indikator keempat, aktif dalam diskusi kelompok, dengan deskriptor 

yang meliputi (1) siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, (2) berani menyam-

paikan pendapat, (3) menanggapi hasil kerja kelompok lain, (4) tidak menimbul-

kan kegaduhan dalam kelompok, siswa memperoleh skor rata-rata 2,48. Dengan 

rincian sebanyak 1 memperoleh skor 1 karena hanya menampakkan 1 deskriptor, 

sebanyak 12 siswa memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak. 11 siswa  

memperoleh skor 3 karena menampakkan skor 3, dan 1 siswa memperoleh skor 4 

dengan semua deskriptor tampak.  

 Indikator kelima yaitu mengurutkan gambar seri dengan alasan yang logis, 

skor rata-rata yang dicapai siswa 2,52. Sebanyak  13 siswa menampakkan 2 des-

kriptor sehingga memperoleh skor 2, 11 siswa memperoleh skor 3 karena ada 3 

deskiptor yang tampak. Sedangkan untuk skor 4,  ada 1 siswa yang mencapainya. 

Dan sudah tidak ada siswa yang hanya memperoleh skor 1. Deskriptor untuk indi-

kator mengurutkan gambar seri dengan alasan yang logis adalah (1) siswa berani 

maju untuk mengurutkan gambar, (2) semua urutan gambar benar, (3) siswa be-

rani mengoreksi urutan gambar kelompok lain, (4) siswa terampil dalam mengu-

rutkan gambar seri. 

 Aktivitas siswa untuk indikator keenam adalah menyampaikan alasan dari 

 urutan gambar, dengan 4 deskritor yang meliputi, (1) siswa menyampaikan alasan 

yang logis, (2) sikap siswa percaya diri, (3) suara siswa lantang sehingga dapat 
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didengar seluruh siswa, (4) menyampaikan alasan dengan bahasa yang mudah di-

mengerti, siswa memperoleh skor rata-rata 2,36. Rincian skor  rata-rata tersebut 

adalah 1 siswa yang masih memperoleh skor 1, 14 siswa memperoleh skor 2 kare-

na ada 2 deskriptor tampak, sedangkan untuk 3 deskriptor tampak ada 10 siswa. 

Namun belum ada siswa yang menampakan 4 deskriptor. 

 Pada indikator  menulis karangan sederhana sesuai langkah yang diajarkan 

guru, siswa memperoleh skor rata-rata 2,56, dengan rincian 12 siswa memperoleh 

skor 2 dengan menampakkan 2 deskriptor sedangkan 12 siswa mendapatkan skor 

3 dengan 3 deskriptor ynag tampak, dan 1 siswa memperoleh skor 4 karena semua 

deskriptor tampak. Deskriptor pada indikator menulis karangan sesuai langkah 

yang diajarkan guru ada 4 meliputi, (1) mengikuti langkah yang diberikan guru, 

(2) menulis pada tempat yang disediakan, (3) tidak mencontek pekerjaan teman, 

(4) mengajukan pertanyaan pada bagian yang belum dipahami. 

 Untuk indikator aktivitas siswa yang terakhir yaitu membuat simpulan, 

dengan deskriptor yang meliputi, (1) siswa ikut serta dalam kegiatan menyimpul-

kan, (2) menulis hasil simpulan di buku tulis, (3) mengutarakan/ bertanya kesuli-

tan selama proses pembelajaran, (4) mengerjakan evaluasi. Pada indikator ini sis-

wa memperoleh skor rata-rata 2,68 , dengan rincian sebanyak 2 siswa hanya mem-

peroleh skor 1 karena hanya 1 deskriptor yang tmpak, 8 siswa memperoleh skor 2, 

17 siswa memperoleh skor 3. Sudah tidak ada siswa yang memperoleh skor 1 

dengan hanya menampakkan 1 deskriptor, namun pada pertemuan ini, belum ada 

siswa yang menampakkan semua deskriptor. 
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 Perolehan skor pada tiap indikator aktivitas siswa siklus I pertemuan 2, 

secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 4.3. berikut ini: 

 

Gambar 4.3. Diagram Skor Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus 1 Pertemuan 2 

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 dan 

pertemuan 2, diperoleh gambaran bahwa pada pelaksanaan pembelajaran siklus 1, 

mengalami peningkatan antara pertemuan 1 dengan pertemuan 2 . Siswa sudah 

mulai terbiasa dengan pembelajaran, walaupun masih ada siswa yang tidak aktif, 

tetapi sebagian besar siswa pada pertemuan 2, siswa sudah mulai berani men-

jawab pertanyaan guru maupun memberikan tanggapan. Saat mengurutkan gam-

bar seri dan membacakan hasil kerja kelompok, masih banyak siswa yang malu-

malu dan tidak keras suaranya sehingga belum terdengar oleh seluruh siswa. Pada 

kegiatan penarikan simpulan, belum semua siswa ikut serta dalam membuat sim-

pulan, tetapi hanya diam. Pada saat mengerjakan soal evaluasi, siswa lebih perca-

ya diri dan mengerjakan dengan kemampuan sendiri, tidak mencontek pekerjaan 

teman. Peningkatan tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.5.  

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

No. Indikator Skor Rata-rata Skor 

Rata-rata 

Siklus I 

Pert.1 Pert.2 

1. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pem-

belajaran 

2,36 2,76 2,56 

2. Mendengarkan penjelasan guru dan mem-

beri tanggapan 

2,12 2,44 2,28 

3. Memperhatikan gambar seri yang diper-

lihatkan guru 

2,32 2,48 2,4 

4. Aktif dalam diskusi kelompok 2,24 2,48 2,36 

5. Mengurutkan gambar seri dengan logis 2,16 2,52 2,34 

6. Menyampaikan alasan dari urutan gambar 2,16 2,36 2,26 

7. Menulis karangan sederhana sesuai langkah 

yang diajarkan guru 

2,28 2,56 2,42 

8. Membuat simpulan 2,36 2,68 2,52 

Jumlah 18 20,28 19,14 

Rata-rata 2,25 2,54 2,39 

Kategori Cukup Baik Cukup 

 

 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh skor rata-rata aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan 

gambar seri pada siklus I sebesar 2,39 dengan kategori cukup. 

4.1.1.3.3. Paparan Hasil Keterampilan Menulis Karangan Sederhana Siklus 1 

 Pada setiap akhir pertemuan di setiap siklus, dilakukan evaluasi untuk me- 

nilai keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana. Hasil belajar siswa  

dalam menulis karangan sederhana disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.6. 

Hasil Belajar Keterampilan Siswa Menulis Karangan Sederhana Siklus I 

No. Nama Siswa Nilai Nilai rata-rata 

Siklus I 

Kategori 

Pert 1 Pert 2 

1. JKN 43,75 50 46,88 Tidak tuntas 

2. AAU 81,25 87,5 84,38 Tuntas 

3. APG 56,2 56,2 56,2 Tidak tuntas 

4. ADP 75 75 75 Tuntas 

5. ALUA 50 56,2 53,1 Tidak tuntas 

6. ARA 68,75 81,25 75 Tuntas 

7. AHS 81,25 68,75 75 Tuntas 

8. BW 68,75 75 71,88 Tuntas 

9. CDAN 62,5 81,25 71,88 Tuntas 

10. CSNG 81,25 68,75 75 Tuntas 

11. GWP 56,2 50 53,1 Tidak tuntas 

12. LSH 62,5 56,2 59,35 Tidak tuntas 

13. LW 75 87,5 81,25 Tuntas 

14. LWS 68,75 62,5 65,63 Tuntas 

15. MRKR 68,75 75 71,88 Tuntas 

16. MKS 56,2 62,5 59,35 Tidak tuntas 

17. NCP 50 75 62,5 Tuntas 

18. NAN 68,75 68,75 68,75 Tuntas 

19. NRP 56,2 75 65,6 Tuntas 

20. OSA 68,75 81,25 75 Tuntas 

21. RSH 56,2 62,5 59,35 Tidak tuntas 

22. STPS 75 62,5 68,75 Tuntas 

23. SW 62,5 81,25 71,88 Tuntas 

24. SAF 75 62,5 68,75 Tuntas 

25. FR 62,5 75 68,75 Tuntas 

Nilai Terendah 43,75 50 46,88  

Nilai Tertinggi 81,25 87,5 84,38  

Rata-rata nilai 65,24 69,49 67,39  

Tuntas 68% 80% 72%  

Tidak Tuntas 32% 20% 28%  

 

 Berdasarkan data dari tabel 4.5. menunjukkan bahwa keterampilan siswa 

dalam menulis karangan sederhana pada siklus I pertemuan 1, sebanyak 68% ( 17 
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dari 25 siswa) sudah mencapai ketuntasan sedangkan  32% ( 8 dari 25 siswa) be-

lum mencapai ketuntasan. Pada pertemuan 1,  rata-rata nilai tertinggi 81,25 dan 

nilai terendah 43,75. Sedangkan pada siklus I pertemuan 2, keterampilan siswa 

dalam menulis karangan sederhana mengalami kenaikan, sebanyak 80% ( 20 dari 

25 siswa) sudah mencapai ketuntasan belajar, sisanya  20% ( 5 dari 25 siswa) 

belum mencapai ketuntasan, dengan rata-rata nilai tertinggi adalah 87,5 dan nilai 

terendah adalah 50 . Untuk lebih jelasnya, hasil belajar siswa ditunjukkan dalam 

diagram berikut: 

 

Gambar 4.4. Diagram Peningkatan Keterampilan Menulis Siswa Siklus I 

 Dari peningkatan keterampilan menulis siswa tersebut, diperoleh rata-rata 

ketuntasan belajar klasikal siswa siklus I dalam pembelajaran menulis karangan, 

yang ditunjukkan dalam tabel berikut:  
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Tabel 4.7. 

Tabel Distribusi Frekuensi Keterampilan Siswa dalam Menulis  

Karangan Sederhana Siklus I 

Interval Nilai Frekuensi Persentase (%) Kategori 

 

88 – 100 0 0% Tuntas 

74 - 87 7 28% Tuntas 

60 - 73 11 44% Tuntas 

0 - 59 7 28% Tidak Tuntas 

Jumlah nilai 1684,21 

Rata-rata 67,37 

Nilai Terendah 46,88 

Nilai Tertinggi 84,38 

Persentase Ketuntasan Klasikal 72% 

 

 

Gambar 4.5. Diagram Ketuntasan Klasikal Keterampilan Menulis Siswa Siklus I 

 Diagram di atas menunjukkan bahwa keterampilan rata-rata siswa dalam 

menulis karangan sederhana, pada siklus 1 sebanyak 72% (18 dari 25 siswa) me-

ngalami ketuntasan belajar, sedangkan sisanya sebanyak 28% (7 dari 25 siswa) 

belum tuntas. Dengan pelaksanaan siklus 1 dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri, ternyata belum menca-

pai target keberhasilan yang telah direncanakan yaitu 85% siswa mengalami ke-
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tuntasan dalam pembelajaran menulis karangan sederhana, sehingga perlu di-

laksanakan siklus II 

4.1.2.4. Refleksi Siklus I 

 Refleksi ini dilakukan untuk mengkaji hasil yang telah dicapai dan perma-

salahan yang ditemukan selama pembelajaran siklus I sehingga dapat dilakukan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. Adapun permasalahan yang ditemukan selama 

pelaksanaan siklus I adalah: 

a.  Guru masih kurang didalam memanfaatkan media gambar seri karena guru 

masih terpaku hanya memanfaatkan gambar seri untuk diurutkan siswa, guru 

belum menggali pengetahuan siswa melalui gambar seri yang ada. 

b.  Guru belum maksimal dalam pengkondisian kelas, masih terlihat siswa yang 

berbicara dengan teman pada saat pembelajaran berlangsung dan pembica-

raan siswa tersebut diluar materi. Guru kurang dalam memberikan peringatan 

maupun teguran. 

c. Pada saat kegiatan kelompok, masih ada beberapa siswa yang pasif dan tidak 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok. 

d.  Saat membacakan hasil diskusi maupun memberikan alasan urutan gambar 

seri di depan kelas, siswa belum percaya diri, suara mereka lemah sehingga 

tidak terdengar oleh seluruh kelas. 

e.  Keterampilan menulis karangan sederhana siswa, sebanyak 72% (18 dari 25 

siswa) sudah mencapai ketuntasan namun masih ada 28% (7 dari 25 siswa) 

yang belum tuntas. Hasil ini belum mencapai indikator yang ditetapkan yaitu 

sebanyak 85% siswa mengalami ketuntasan belajar. 
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4.1.2.5. Revisi Siklus 1 

a.   Guru hendaknya lebih memanfaatkan gambar seri, tidak hanya sekedar menyu-

ruh siswa untuk mengurutkan gambar dan menanyakan alasan, tapi harus ada 

lebih banyak tanya jawab untuk menggali pengetahuan siswa melalui gambar 

seri. 

b.   Guru menegur dan memberi peringatan serta motivasi lebih akan pentingnya 

materi sehingga siswa akan selalu fokus dalam mengikuti pembelajaran. 

c.   Siswa diajarkan untuk berani dan lantang dalam membaca, tidak perlu takut sa-

lah, karena jika mereka berani mencoba maka akan mudah memahami materi. 

d.   Dalam kegiatan kelompok, guru harus memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi 

dan ikut andil dalam kegiatan kelompok agar saat mengerjakan evaluasi yang 

sifatnya individual, mereka bisa mengerjakan. 

4.1.3.   Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1. Perencanaan 

 Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan tindakan siklus II diantaranya: 

a. Menelaah materi menulis karangan sederhana dalam pembelajaran bahasa In-

donesia serta menelaah indikator-indikatornya bersama kolaborator. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator dan langkah-langkah pembelajaran menulis 

karangan sederhana dengan picture and picture. 

c. Mempersiapkan media gambar berupa gambar seri sesuai materi yang akan 

diajarkan. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar pengamatan keteram-

pilan guru dan aktivitas siswa. 
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e. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

f. Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

yang berlangsung. 

4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

4.1.3.2.1. Pertemuan Pertama 

 Pelaksanaan tindakan pertemuan pertama siklus II dilaksankan pada: 

Hari, tanggal  : Senin, 8 April 2013 

Kelas/ Semester : III B/ II 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Uraian Kegiatan: 

  Kegiatan pada pertemuan pertama ini meliputi prakegiatan, kegiatan a-

wal, kegiatan inti dan kegiatan akhir dengan tema peristiwa alam. 

a. Prakegiatan 

 Dalam pra kegiatan, siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembela-

jaran, salam, berdoa bersama, presensi serta pengondisian kelas. Guru memper-

siapkan media yang akan digunakan. 

b. Kegiatan Awal 

 Pada kegiatan awal siklus 2 pertemuan pertama, guru melakukan apersepsi 

dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai cuaca hari ini, seperti:   

“anak-anak, bagaimana cuaca hari ini?”, “ saat cuaca cerah, bagaimana ciri-

cirinya?”. Selanjutnya guru menyampaikan tema dan  tujuan pembelajaran serta 
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menuliskannya di papan tulis. Guru selanjutnya memberi motivasi siswa untuk 

mengikuti pelajaran dengan tekun. 

c. Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti terbagi dalam 3 tahapan pelaksanaan, yaitu: 

1) Eksplorasi 

 Dalam tahap eksplorasi, guru memulai dengan menampilkan gambar me-

ngenai keadaan cuaca, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “ Tik-tik 

Bunyi Hujan” karangan Ibu Sud.  Selanjutnya mangajukan tanya jawab mengenai 

jenis cuaca yang tampak pada gambar dan menyebutkan ciri-cirinya.  Dari jawa-

ban yang dikemukakan siswa, selanjutnya guru memberi penjelasan singkat me-

ngenai pengertian cuaca. 

2) Elaborasi 

 Guru memulai tahap elaborasi dengan membagi siswa dalam 6 kelompok, 

kelompok pada siklus ini berbeda dari kelompok sebelumnya sehingga siswa tidak 

bosan. Siswa mendiskusikan lembar kerja kelompok yaitu menjodohkan simbol 

cuaca dengan namanya, dan menuliskan ciri-ciri dari cuaca tersebut. Selama siswa 

berdiskusi, guru berkeliling ke setiap kelompok dan menanyakan kesulitan yang 

dialami siswa. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok maju untuk mencocokkan 

gambar dan menuliskan deskripsi dari simbol cuaca di papan tulis. Guru memper-

silakan anggota kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban. Dari hasil ja-

waban siswa guru membahas mengenai ciri-ciri cuaca. Selanjutnya guru menam-

pilkan gambar seri mengenai proses terjadinya hujan, sebagai salah satu bentuk 
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dari pengaruh cuaca. Siswa maju untuk mengurutkan gambar seri tersebut dan 

memberikan alasan dari urutan gambar.  

3) Konfirmasi 

  Dalam konfirmasi, guru membahas kembali hasil pekerjaan siswa dan 

memberikan konfirmasi mengenai proses terjadinya hujan. Selanjutnya guru 

membagikan reward kepada siswa dan kelompok yang aktif serta berprestasi. 

d. Kegiatan Akhir 

 Siswa kembali ke bangku masing-masing dengan tenang. Siswa diberi ke-

sempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Selanjutnya guru dan 

siswa membuat simpulan mengenai materi yang dipelajari hari ini. Siswa menger-

jakan soal evaluasi yaitu menulis karangan sederhana dari gambar seri mengenai 

proses terjadinya hujan yang telah dibahas sebelumnya secara individu. Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan salam. 

4.1.3.2.2. Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan tindakan pertemuan kedua siklus II dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

Kelas/ Semester : III/ II 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Uraian Kegiatan: 

 Kegiatan pada pertemuan pertama ini meliputi prakegiatan, kegiatan a-

wal, kegiatan inti dan kegiatan akhir dengan tema peristiwa alam. 

a. Prakegiatan 

 Dalam pra kegiatan, siswa mempersiapkan diri dalam mengikuti pembela- 
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jaran, salam berdoa bersama, presensi serta pengondisian kelas. Guru memper-

siapkan media yang akan digunakan. 

b. Kegiatan Awal 

 Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kem-

bali materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai cuaca dan proses terjadinya 

hujan. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

dan pemberian motivasi kepada siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik 

dan penuh semangat. 

c. Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti terbagi dalam 3 tahap pelaksanaan yaitu: 

1) Eksplorasi 

 Dalam tahapan eksplorasi, guru memulai dengan menampilkan kembali  

gambar seri mengenai proses terjadinya hujan, selanjutnya guru menyuruh siswa 

untuk mengurutkan gambar seri tersebut dan membacakan kembali karangan sis-

wa. Guru selanjutnya menguraikan kembali mengenai penulisan karangan yang 

benar, penggunaan ejaan dan tanda baca. Selanjutnya guru mengajukan tanya ja-

wab mengenai pengaruh cuaca yang lain, yaitu cuaca panas, terkait dengan penga-

ruhnya terhadap lingkungan. 

2) Elaborasi  

 Untuk mengetahui salah satu pengaruh cuaca lainnya yang berdampak ne-

gatif, yaitu kebakaran hutan, guru mengajak siswa untuk berdiskusi kelompok. 

Guru membagi siswa kedalam kelompok yang heterogen, selanjutnya membagi-

kan gambar seri yang berisi rangkaian terjadinya kebakaran hutan yang dimulai 



108 
 

 

dengan pembakaran hutan sampai proses pemadaman oleh petugas pemadam 

kebakaran, yang akhirnya menjadikan hutan kering. Siswa dalam kelompok diberi 

tugas mengurutkan gambar seri tersebut sesuai urutan yang logis, selanjutnya dari 

masing-masing gambar, dituliskan deskripsi singkat mengenai gambar yang telah 

diurutkan siswa. Hasil kerja kelompok ditempelkan di papan siswa.  

3) Konfirmasi 

 Dalam konfirmasi, guru membahas hasil kerja siswa yang telah dipresen-

tasikan dan memberi tambahan materi yang kurang. Siswa dan kelompok yang 

aktif dalam diskusi, diberikan reward. 

d. Kegiatan Akhir 

 Siswa kembali ke bangku masing-masing dengan tenang. Siswa diberi ke-

sempatan bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Selanjutnya siswa 

membuat kesimpulan mengenai materi. Guru membagikan soal evaluasi untuk di-

kerjakan siswa secara individu. Waktu yang diberikan oleh guru untuk evaluasi 

adalah 10 menit. Guru juga memberikan pengarahan kepada siswa agar menger-

jakan dengan mandiri, jangan mencontek pekerjaan teman. Guru mengakhiri 

pelajaran dengan salam. 

4.1.3.3. Observasi 

4.1.3.3.1. Paparan Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 Bedasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran menu-

lis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri, dapat di- 

lihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8. 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No. Indikator Siklus I Skor rata-

rata siklus I Pert.1 Pert.2 

1.  Melaksanakan prapembelajaran 4 4 4 

2.  Melakukan apersepsi 3 4 3,5 

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 4 3,5 

4.  Membimbing siswa selama kegiatan 

kelompok 

4 4 4 

5.  Memanfaatkan media gambar seri 3 4 3,5 

6.  Mengajukan pertanyaan kepada sis-

wa mengenai alasan urutan gambar. 

4 3 3,5 

7.  Memberikan konfirmasi  dan penje-

lasan mengenai materi 

4 4 4 

8.  Memberikan penguatan  atas usaha 

siswa 

4 4 4 

9.  Mengelola kondisi kelas 3 4 3,5 

10.  Menutup pelajaran 3 4 3,5 

Jumlah skor 35 39 37 

Rata-rata 3,4 3,8 3,7 

Kriteria Baik Sekali 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor rata-rata hasil observasi 

keterampilan guru selama pembelajaran menulis karangan sederhana siklus II 

adalah 3,7 dengan kategori  baik sekali. Berdasarkan tabel di atas, selengkapnya 

disajikan dalam diagram berikut: 
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Gambar 4.6. Diagram Keterampilan Guru Siklus II 

 Dari diagram keterampilan guru di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Indikator Melaksanakan Prapembelajaran 

 Indikator keterampilan guru yang pertama adalah melaksanakan prapem-

belajaran. Dalam melaksanakan prapembelajaran, guru mendapatkan skor rata-

rata 4. Pada pertemuan pertama siklus kedua, guru mendapatkan skor 4 dimana 

semua indikator prapembelajaran sudah tampak, diantaranya (1) guru memper-

siapkan ruangan, yaitu ruang kelas dan memastikan posisi meja dan kursi rapi, (2) 

mengu-capkan salam kepada siswa sebelum memulai pembelajaran, (3) mengajak 

siswa berdoa dan (4) mengecek kehadiran siswa, yaitu dengan memanggil ma-

sing-masing siswa. Pada pertemuan kedua, guru masih konsisten dimana guru 

mendapatkan skor 4 dengan melaksanakan semua indikator prapembelajaran. 

2) Indikator Melakukan Apersepsi 

 Pada saat melakukan apersepsi, guru memperoleh skor rata-rata 3,5. De- 
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ngan perincian, pada pertemuan pertama guru memperoleh skor 3, guru telah 

memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, yaitu 

mengenai peristiwa alam yang berkaitan dengan cuaca dan mengajukan tanya 

jawab mengenai cuaca hari itu. Guru juga telah menarik perhatian siswa dengan 

interaksi yang bervariasi, dimana selain melakukan tanya jawab, guru juga me-

ngajak siswa untuk bernyanyi bersama. Deskriptor terakhir yang tampak adalah 

guru memberikan motivasi kepada siswa. Sedangkan desriptor yang tidak tampak 

adalah guru belum mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebe-

lumnya. Hal ini dikarenakan tema yang akan diajarkan berbeda. Pada pertemuan 

kedua, guru mengalami peningkatan dan mendapatkan skor 4 karena semua des-

kriptor tampak. 

3) Indikator Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

 Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memperoleh skor rata-

rata 3,5. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 3 dengan 3 deskriptor 

yang tampak.Artinya guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indi-

kator materi, kemudian menuliskan tujuan tersebut di papan tulis sehingga siswa 

lebih paham. Dalam menyampaikan tujuan sudah ditujukan kepada seluruh siswa. 

Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum memberikan deskripsi pembe-

lajaran secara umum untuk memberikan gambaran bagi siswa. Sedangkan pada 

pertemuan kedua, 3 deskriptor yang telah tampak pada pertemuan pertama tetap 

dilakukan guru. Selain itu, guru sudah memberikan deskripsi umum pembelajaran 

yang akan dilakukan siswa hari itu, sehingga siswa mempunyai gambaran pem-

belajaran yang akan ia lakukan. Pada pertemuan kedua, guru memperoleh skor 4. 



112 
 

 

4) Indikator Membimbing Siswa Selama Diskusi Kelompok 

 Indikator membimbing siswa dalam siklus kedua, guru memperoleh skor 

rata-rata 4. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 4, karena semua des-

kriptor tampak. Guru telah membagi siswa kedalam kelompok yang heterogen, 

yang berbeda dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya agar siswa tidak bo-

san. Saat membagi kelompok, guru juga mengatur posisi tempat duduk siswa, se-

hingga tidak menimbulkan kekacauan. Selama diskusi berlangsung, guru berke-

liling ke setiap kelompok dan menanyakan kesulitan yang dihadapi setiap ke-

lompok. Pada pertemuan kedua, guru juga memperoleh skor 4 dan memperta-

hankan pencapaian deskriptor seperti pertemuan pertama. 

5) Indikator Memanfaatkan Media Gambar Seri 

 Dalam indikator memanfaatkan gambar seri, guru memperoleh skor rata-

rata 3,5. Pada pertemuan pertama guru memperoleh skor 3. Awalnya guru menun-

jukkan gambar seri dengan sebelumnya menarik perhatian siswa sehingga semua 

siswa memperhatikan ke depan. Guru juga sudah menyuruh siswa mengurutkan 

gambar seri dan memberi kesematan siswa untuk mengungkapkan alasannya. Na-

mun deskriptor yang belum tampak adalah, guru kurang dalam memancing inte-

raksi belajar melalui penggunaan gambar seri. Pada  pertemuan kedua, guru telah 

memperbaiki kekurangannya sehingga pada pertemuan ini guru mengalami pe-

ningkatan dan memperoleh skor 4. Guru sudah melakukan interaksi dengan siswa 

maupun memancing interaksi sntar siswa dengan memanfaatkan gambar seri yang 

ada, seperti menyuruh siswa mengomentari jawaban teman, maupun menjawab 

pertanyaan yang diajaukan temannya. 
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6) Indikator Mengajukan Pertanyaan Kepada Siswa Mengenai Alasan Urutan 

Gambar 

 Pada saat mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai gambar seri, gu-

ru memperoleh skor rata- rata 3,5. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh 

skor 4 karena semua deskriptor tampak. Diantaranya (1) guru memberi pertanyaan 

secara klasikal, (2) memberi waktu yang cukup untuk siswa berfikir, (3) guru me-

nyuruh siswa untuk mengangkat tangan sebelum menjawab, (4) guru memberi 

pertanyaan dengan memindahkan giliran menjawab. Sedangkan pada pertemuan 

kedua, guru hanya memperoleh skor 3 karena ada satu deskriptor yang tidak tam-

pak, yaitu guru tidak menyuruh siswa mengangkat tangan sebelum menjawab. Hal 

ini dikarenakan, guru ingin menguji kebiasaan siswa, apakah siswa melaksanakan 

perintah guru sebelumnya. Ternyata hasilnya saat akan menjawab, siswa otomatis 

mengangkat tangan mereka. 

7) Indikator Memberikan Konfirmasi dan Penjelasan Mengenai Materi 

 Untuk indikator memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai materi, 

guru memperoleh skor rata-rata 4. Pada pertemuan pertama maupun kedua, guru 

memperoleh skor 4. Semua deskriptor nampak. Guru telah menjelaskan materi se-

suai indikator. Pada saat menjelaskan, guru memberi catatan di papan tulis se-

hingga siswa akan lebih paham. Guru juga memberikan variasi dalam  nada bica-

ra, terkadang guru memberiakan penekanan dan pengulangan pada aspek-aspek 

yang penting. Suara guru juga lantang dan jelas, sehingga dapat didengar seluruh 

siswa di kelas. 
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8) Indikator Memberikan Penguatan Atas Usaha Siswa 

 Indikator memberikan penguatan atas usaha siswa, guru memperoleh skor 

rata- rata 4. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 4. Hal ini terlihat ke-

tika memberikan penguatan atas usaha siswa, penguatan tersebut diberikan kepada 

siswa yang aktif dan kepada kelompok yang berprestasi selama pembelajaran. Gu-

ru memberi penguattan segera setelah muncul respon. Pemberian penguatan juga 

sudah bervariasi baik verbal, gestural maupun materi. Pada pertemuan kedua, gu-

ru juga memperoleh skor 4 karena semua deskriptor di atas tampak. 

9) Indikator Mengelola Kondisi Kelas 

 Untuk indikator mengelola kondisi kelas, guru memperoleh skor rata-rata 

3,5. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 3. Untuk siswa yang gaduh 

saat pembelajaran, guru sudah menegur siswa untuk mengembalikan perhatian 

siswa tersebut. Guru juga terlihat sudah membagi perhatiannya kepada seluruh 

kelas dan tidak terpaku pada siswa tertentu. Guru juga sudah melakukan usaha-

usaha untuk memusatkan perhatian siswa pada pembelajaran misalnya dengan 

memanggil nama siswa yang gaduh maupun memberi kesempatan siswa yang ga-

duh untuk mengerjakan di depan kelas. Namun guru belum bisa membuat semua 

siswa aktif dalam kegiatan kelas maupun kelompok. Pada pertemuan kedua, guru 

memperoleh skor 4 karena semua deskriptor tampak. Guru sudah melakukan usa-

ha-usaha untuk membuat siswa aktif dalam kegiatan kelas maupun kelompok. 

10) Indikator Menutup Pelajaran 

 Indikator keterampilan guru yang terakhir, yaitu menutup pelajaran, guru 

memperoleh skor rata-rata 3,5. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 3. 
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Hal ini terlihat dari guru yang telah membimbing siswa dalam membuat simpulan 

dan memberikan soal evaluasi. Guru melakukan refleksi yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang telah dilakukan, untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. 

Pada pertemuan kedua, guru mengalami peningkatan, dengan memperoleh skor 4, 

dengan semua deskriptor tampak.  

4.1.3.3.2. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

a. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri siklus II pertemuan 1 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No

. 

Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JKN 3 2 2 3 2 2 2 3 19 Cukup 

2. AAU 3 2 2 2 2 2 4 3 20 Baik 

3. APG 2 3 2 2 3 3 3 2 20 Baik 

4. ADP 3 3 3 3 3 3 2 3 23 Baik 

5. ALUA 3 3 2 2 3 3 3 2 21 Baik 

6. ARA 3 3 2 3 3 3 3 3 23 Baik 

7. AHS 3 3 2 3 3 3 2 3 22 Baik 

8. BW 2 3 3 3 3 3 3 3 23 Baik 

9. CDAN 3 2 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

10. CSNG 3 2 3 3 2 3 3 3 22 Baik 

11. GWP 3 2 2 3 2 2 3 3 20 Baik 

12. LSH 3 3 2 3 3 3 2 3 22 Baik 

13. LW 3 3 2 2 3 3 2 3 21 Baik 

14. LWS 3 3 3 4 4 3 3 4 

27 

Baik 

Sekali 

15. MRKR 3 4 3 3 3 3 4 4 

27 

Baik 

Sekali 

16. MKS 3 2 3 2 2 2 2 3 19 Cukup 

17. NCP 3 2 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

18. NAN 3 3 2 2 3 2 3 2 20 Baik 
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No

. 

Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. NRP 3 3 2 3 3 2 3 3 22 Baik 

20. OSA 4 3 4 3 3 4 3 3 

27 

Baik 

Sekali 

21. RSH 3 3 2 3 2 3 3 3 22 Baik 

22. STPS 3 3 3 3 4 3 3 3 25 Baik 

23. SW 3 3 3 3 3 3 3 4 25 Baik 

24. SAF 3 3 3 2 3 3 3 3 23 Baik 

25. FR 3 2 2 2 3 3 3 3 21 Cukup 

Jumlah Skor 74 68 63 66 71 68 71 75 556  

Rata-rata  2,96 2,72 2,52 2,64 2,84 2,72 2,84 3 22,24 Baik 

Baik sekali = 26,5 ≤ skor ≤ 32; Baik = 20 ≤ skor < 26,5; Cukup = 13,3 ≤ skor < 20;  

Kurang = 6 ≤ skor < 13,5 

 

 Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menulis karangan  

sederhana siklus 2 pertemuan pertama memperoleh skor rata-rata 22,24 dengan 

 kategori baik. Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 Pada siklus kedua pertemuan 1, untuk indikator yang pertama yaitu mem-

persiapkan diri mengikuti pembelajaran, siswa memperoleh skor rata-rata 2,96. 

Hasil tersebut diperoleh dari sebanyak 2 siswa yang mendapatkan skor 2 karena 

ada 2 deskriptor yang tampak, 22 siswa memperoleh skor 3 karena ada 3 deskrip-

tor yang tampak, dan 1 siswa memperoleh skor 4 karena semua deskriptor tam-

pak. Deskriptor yang tampak antara lain, (1) siswa menempati bangku masing-

masing, (2) sikap siswa siap menerima pelajaran, (3) siswa mengeluarkan buku 

dan alat tulis, (4) siswa menghadap ke depan kelas. 

 Indikator kedua yaitu mendengarkan penjelasan guru dan memberi tangga-

pan, siswa memperoleh skor rata-rata 2,72. Dengan deskriptor yang meliputi, (1) 

siswa mendengarkan penjelasan guru dengan sikap yang tenang, (2) siswa me-

ngangkat tangan saat diberi kesempatan berpendapat, (3) siswa dapat menjawab 

pertanyaan guru, (4) siswa tidak melakukan kegiatan lain saat guru menjelaskan. 
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Skor rata-rata tersebut diperoleh karena sebanyak 8 siswa memperoleh skor 2 kar-

ena 2 deskriptor yang tampak, dan 16 siswa memperoleh skor 3 karena 3 deskrip-

tor tampak, dan 1 siswa memperoleh skor 4 karena semua deskriptor tampak.  Pa-

da indikator ini, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1.  

 Indikator yang ketiga adalah memperhatikan gambar seri yang diperli-

hatkan guru. Pada indikator ini, siswa memperoleh skor rata-rata 2.52. Dengan pe-

rincian, tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, sebanyak 13 siswa memperoleh 

skor 2 karena ada 2 deskriptor yang tampak, 11 siswa memperoleh skor 3 karena 

ada 3 deskriptor yang tampak. Sedangkan untuk skor 4, ada 1 siswa yang menca-

painya. Deskriptor memperhatikan gambar seri yang diperlihatkan guru meliputi 

(1) siswa tertarik dengan gambar yang ditampilkan, (2) siswa mengamati gambar 

seri yang ada, (3) mengikuti instruksi guru mengenai penggunaan gambar seri, (4) 

iswa menjawab pertanyaan guru seputar gambar. 

 Pada indikator aktivitas siswa yang keempat  yaitu aktif dalam diskusi ke-

lompok, dengan deskriptor yang meliputi (1) siswa terlibat aktif dalam diskusi ke-

lompok, (2) berani menyampaikan pendapat, (3) menanggapi hasil kerja kelom-

pok lain, (4) tidak menimbulkan kegaduhan dalam kelompok, siswa memperoleh 

skor rata-rata 2,69. Dengan rincian sebanyak 4 siswa memperoleh skor 2 karena 2 

deskriptor tampak, 9 siswa menampakkan 3 deskriptor sehingga memperoleh skor 

3, sudah tidak ada siswa yang memperoleh skor 1 maupun yang memperoleh skor 

4 dengan semua deskriptor tampak. 

 Aktivitas siswa untuk indikator kelima yaitu mengurutkan gambar seri de-

ngan alasan yang logis, siswa memperoleh skor rata-rata 2,64. Dengan perincian, 
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sebanyak 10 siswa memperoleh skor 2 karena ada 2 deskriptor ynag tampak, dan 

sebanyak 14 siswa memperoleh skor 3 karena terdapat 3 deskriptor yang tampak 

dan 1 siswa memperoleh skor 4 karena semua deskriptor tampak. Deskriptor pada 

indikator ini meliputi: (1) siswa berani maju untuk mengurutkan gambar, (2) se-

mua urutan gambar benar, (3) siswa berani mengoreksi urutan gambar kelompok 

lain, (4) siswa terampil dalam mengurutkan gambar seri. 

 Aktivitas siswa untuk indikator keenam adalah menyampaikan alasan dari 

urutan gambar, dengan 4  deskritor yang meliputi, (1) siswa menyampaikan alasan 

yang logis, (2) sikap siswa percaya diri, (3) suara siswa lantang sehingga dapat 

didengar seluruh siswa, (4) menyampaikan alasan dengan bahasa yang mudah di-

mengerti, siswa memperoleh skor rata-rata 2,72, dengan rincian sebagai berikut, 

sebanyak 8 siswa memperoleh skor 2 karena ada 2 deskriptor yang tampak, 16 

siswa memperoleh skor 3, dan ada 1 siswa yang memperoleh skor 4 karena semua 

deskriptor dalam indikator tampak. Tidak ada siswa yang memperoleh skor 1. 

 Untuk indikator ketujuh yaitu menulis karangan sederhana sesuai langkah 

yang diajar-kan guru, siswa memperoleh skor rata-rata 2,84. Hal ini diperoleh dari 

sebanyak 6 siswa menampakkan 2 deskriptor sehingga memperoleh skor 2, 17 sis-

wa memperoleh skor 3 karena ada 3 deskriptor yang tampak dan ada 2 siswa yang 

memperoleh skor 4 karena semua deskriptor tampak. Deskriptor untuk indikator 

menulis karangan sederhana sesuai langkah yang diajarkan guru ada 4 meliputi, 

(1) mengikuti langkah yang diberikan guru, (2) menulis pada tempat yang dise-

diakan, (3) tidak mencontek pekerjaan teman, (4) mengajukan pertanyaan pada 

bagian yang belum dipahami. 
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 Indikator aktivitas siswa yang terakhir adalah membuat simpulan. Pada in-

dikator ini, siswa memperoleh skor rata-rata 3 dengan perincian, sebanyak 3 siswa 

memperoleh skor 2 karena hanya 2 deskriptor yang tampak, 19 siswa memperoleh 

skor 3 karena 3 deskriptor tampak, dan siswa yang menampakkan 4 deskriptor se-

banyak 3 orang. Sedangkan untuk skor 1, sudah tidak ada yang memperoleh skor 

tersebut. Indikator membuat simpulan memiliki 4 deskriptor yang meliputi, (1) 

siswa ikut serta dalam kegiatan menyimpulkan, (2) menulis hasil simpulan di bu-

ku tulis, (3) mengutarakan/ bertanya kesulitan selama proses pembelajaran, (4) 

mengerjakan evaluasi. 

 Secara keseluruhan, aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

siklus II pertemuan 1, memperoleh skor rata-rata 22,24 dengan kategori baik. 

 Perolehan skor pada tiap indikator aktivitas siswa secara lengkap dapat 

dilihat dalam gambar 4.7. berikut ini: 

 

Gambar 4.7. Diagram Batang Skor Rata-rata Aktivitas Siswa  

Siklus II Pertemuan 1 

b. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

 Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 
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 sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri siklus II pertemuan 2 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No

. 

Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JKN 3 2 3 3 3 3 3 3 23 Baik 

2. AAU 3 3 4 4 4 3 4 3 

28 

Baik 

Sekali 

3. APG 2 3 2 2 3 3 3 3 21 Baik 

4. ADP 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Baik 

5. ALUA 3 2 3 2 3 3 3 3 22 Baik 

6. ARA 3 3 2 3 4 3 3 4 25 Baik 

7. AHS 3 3 3 3 3 4 4 4 27 Baik 

8. BW 3 3 3 3 3 3 4 3 25 Baik 

9. CDAN 3 3 3 3 3 2 3 3 23 Baik 

10. CSNG 3 2 3 3 4 3 3 3 24 Baik 

11. GWP 3 3 2 3 3 3 3 3 23 Baik 

12. LSH 3 3 2 3 3 3 3 3 23 Baik 

13. LW 3 3 3 2 3 2 3 3 22 Baik 

14. LWS 3 3 4 4 4 4 3 4 

29 

Baik 

Sekali 

15. MRKR 3 4 3 3 3 3 4 3 26 Baik  

16. MKS 3 3 3 2 3 3 2 3 22 Baik 

17. NCP 3 3 3 2 3 2 4 3 23 Baik 

18. NAN 3 3 2 2 3 3 3 3 22 Baik 

19. NRP 3 3 3 3 4 3 3 3 25 Baik 

20. OSA 4 3 4 3 3 4 4 3 

28 

Baik 

Sekali 

21. RSH 3 3 2 3 4 3 3 3 24 Baik 

22. STPS 3 3 3 3 4 4 3 4 

27 

Baik 

Sekali 

23. SW 3 4 3 3 4 3 3 4 

27 

Baik 

Sekali 

24. SAF 3 3 3 2 4 4 4 3 26 Baik 

25. FR 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Cukup 

Jumlah Skor 75 74 72 70 84 77 81 80 613  

Rata-rata  3 2,96 2,88 2,8 3,36 3,08 3,24 3,2 24,52 Baik 

Baik sekali = 26,5 ≤ skor ≤ 32; Baik = 20 ≤ skor < 26,5; Cukup = 13,3 ≤ skor < 20;  

Kurang = 6 ≤ skor < 13,5 
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 Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menulis karangan se-

derhana siklus II pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 24,52 dengan kategori 

baik. Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 Indikator aktivitas siswa pertama adalah mempersiapkan diri untuk mengi-

kuti pembelajaran, siswa memperoleh skor rata-rata 3. Dalam indikator ini, sudah 

tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 1 siswa memperoleh skor 2 dengan 2 

deskriptor tampak, 23 siswa memperoleh skor 3 karena ada 3 deskriptor yang 

tampak, dan 1 siswa memperoleh skor 4 karena semua deskriptor tampak. Des-

kriptor dalam indikator ini meliputi, (1) siswa menempati bangku masing-masing, 

(2) sikap siswa siap menerima pelajaran, (3) siswa mengeluarkan buku dan alat 

tulis, (4) siswa menghadap ke depan kelas. 

 Indikator kedua yaitu mendengarkan penjelasan guru dan memberi tang-

gapan, dengan deskriptor yang meliputi, (1) siswa mendengarkan penjelasan guru 

dengan sikap yang tenang, (2) siswa mengangkat tangan saat diberi kesempatan 

berpendapat, (3) siswa dapat menjawab pertanyaan guru, (4) siswa tidak mela-

kukan kegiatan lain saat guru menjelaskan, siswa memperoleh skor rata-rata2,96. 

Hasil ini diperoleh karena sebanyak 3 siswa masih memperoleh skor 2 dengan 2 

deskriptor yang tampak, 20 siswa memperoleh skor 3 karena 3 deskriptor tampak 

dan ada 2 siswa yang memperoleh skor 4 dimana semua deskriptor tampak. 

 Pada indikator ketiga yaitu memperhatikan gambar seri yang diperlihatkan 

guru, siswa memperoleh skor rata-rata 2,88 dengan uraian, 6 siswa memperoleh 

skor 2 dengan hanya 2 deskriptor yang tampak, 16 siswa memperoleh skor 3 ka-

rena ada 3 deskriptor yang tampak. Siswa yang memperoleh skor 4 sebanyak 3 
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orang. Namun sudah tidak ada siswa yang memperoleh skor 1. Deskriptor mem-

perhatikan gambar seri meliputi, (1) siswa tertarik dengan gambar yang ditam-

pilkan, (2) siswa mengamati gambar seri yang ada, (3) mengikuti instruksi guru 

mengenai penggunaan gambar seri, (4) iswa menjawab pertanyaan guru seputar 

gambar. 

 Indikator yang keempat adalah aktif dalam diskusi kelompok. Dalam indi-

kator ini, siswa memperoleh skor rata-rata 2,8. Sebanyak 7 siswa memperoleh 

skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak. 16 siswa juga memperoleh skor 3 karena 

menampakkan skor 3. Sedangkan 2 siswa menampakkan semua deskriptor sehing-

ga memperoleh skor 4. Deskriptor yang tampak pada indikator ini diantaranya, (1) 

siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, (2) berani menyampaikan pendapat, 

(3) menanggapi hasil kerja kelompok lain, (4) tidak menimbulkan kegaduhan 

dalam kelompok. 

 Untuk indikator kelima yaitu mengurutkan gambar seri dengan alasan 

yang logis, dengan deskriptor meliputi, (1) siswa berani maju untuk mengurutkan 

gambar, (2) semua urutan gambar benar, (3) siswa berani mengoreksi urutan gam-

bar kelompok lain, (4) siswa terampil dalam mengurutkan gambar seri, sebanyak 

16 siswa memperoleh skor 3 karena ada 3 deskiptor yang tampak, sebanyak 9 sis-

wa memperoleh skor 4 karena semua deskriptor tampak. Sedangkan untuk skor 1 

dan 2, sudah tidak ada siswa yang mencapainya. Dari rincian di atas, siswa mem-

peroleh skor rata-rata 3,36 

 Pada indikator keenam yaitu menyampaikan alasan dari urutan gambar,  

dengan 4 deskritor yang meliputi, (1) siswa menyampaikan alasan yang logis, (2)  
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sikap siswa percaya diri, (3) suara siswa lantang sehingga dapat didengar seluruh 

siswa, (4) menyampaikan alasan dengan bahasa yang mudah dimengerti, siswa 

memperoleh skor rata-rata 3,08. Hasil tersebut diperoleh dari sebanyak 3 siswa 

memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak. 17 siswa memperoleh skor 

3 karena menampakkan 3 deskriptor. Sedangkan 5 siswa menampakkan semua 

deskriptor sehingga memperoleh skor 4. 

 Pada indikator ketujuh yaitu menulis karangan sederhana sesuai langkah 

yang diajarkan guru, siswa memperoleh skor rata-rata 3,24 dengan rincian, 1 

siswa memperoleh skor 2 dengan menampakkan 2 deskriptor sedangkan 17 siswa 

mendapatkan skor 3 dengan 3 deskriptor ynag tampak, dan 7 siswa menampakkan 

semua deskriptor sehingga memperoleh skor 4. Deskriptor menuis karangan se-

derhana sesuai langkah yang diajarkan guru ada 4 meliputi, (1) mengikuti langkah 

yang diberikan guru, (2) menulis pada tempat yang disediakan, (3) tidak mencon-

tek pekerjaan teman, (4) mengajukan pertanyaan pada bagian yang belum dipa-

hami. 

 Indikator aktivitas siswa yang terakhir adalah menutup pelajaran, dengan 

deskriptor yang meliputi, (1) siswa ikut serta dalam kegiatan menyimpulkan, (2) 

menulis hasil simpulan di buku tulis, (3) mengutarakan/ bertanya kesulitan selama 

proses pembelajaran, (4) mengerjakan evaluasi. Pada indikator ini siswa mempe-

roleh skor rata-rata 3,15, dengan rincian sebanyak 1 siswa memperoleh skor 2 

dengan 2 deskriptor yang tampak , 11 siswa memperoleh skor 3 karena ada 3 des-

kriptor yang tampak, dan 1 siswa memperoleh skor 4 karena semua deskripor 

membuat simpulan di atas tampak. 
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 Perolehan skor pada tiap indikator aktivitas siswa secara lengkap dapat di-

lihat dalam gambar 4.8. berikut ini: 

 

Gambar 4.8. Diagram Batang Rata-rata Skor Aktivitas Siswa  

Siklus II Pertemuan 2 

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan 1 dan per-

temuan 2, diperoleh gambaran bahwa pada pelaksanaan pembelajaran siklus II, 

siswa sudah mempersiapkan diri mengikuti pelajaran dengan baik, misalnya de-

ngan menyiapkan alat tulis dan duduk tenang. Saat guru menjelaskan siswa sudah 

memperhatikan dengan seksama walaupun masih ada siswa yang sibuk berbicara 

dengan temannya. Siswa terlihat bersemangat dalam memanfaatkan gambar seri, 

mereka lebih aktif dalam diskusi kelompok, mengajukan pertanyaan maupun ber-

pendapat. Saat membacakan hasil diskusi, suara mereka keras dan lebih percaya 

diri. Dalam kegiatan menyimpulkan, walau masih ada siswa yang tidak ikut serta, 

tetapi sebagian besar dari mereka melaksanakannya dengan baik. Peningkatan ter-

sebut lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.11. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator Skor Rata-rata Skor 

Rata-rata 

Siklus II 

Pert.1 Pert.2 

1. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pem-

belajaran 

2,96 3 2,98 

2. Mendengarkan penjelasan guru dan mem-

beri tanggapan 

2,72 2,96 2,84 

3. Memperhatikan gambar seri yang diper-

lihatkan guru 

2,52 2,88 2,7 

4. Aktif dalam diskusi kelompok 2,64 2,8 2,72 

5. Mengurutkan gambar seri dengan alasan 

logis 

2,84 3,36 3,1 

6. Menyampaikan alasan dari urutan gambar 2,72 3,08 2,9 

7. Menulis karangan sederhana sesuai langkah 

yang diajarkan guru 

2,84 3,24 3,04 

8. Membuat simpulan 3 3,2 3,1 

Jumlah 22,24 24,52 23,38 

Rata-rata 2,78 3,07 2,92 

Kategori Baik Baik Baik 

 

 Berdasarkan tabel di atas, pada siklus II ini, aktivitas siswa dalam pembe-

lajaran menulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar 

seri meningkat dibandingkan pada siklus I, dengan jumlah skor 23,38 dan skor  

rata-rata 2,92 dengan kategori baik. 

4.1.3.3.3. Paparan Hasil Keterampilan Menulis Karangan Sederhana Siklus 2 

 Keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana melalui picture  
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and picture dengan gambar seri yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran, 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.12. 

Hasil Belajar Keterampilan Menulis Karangan Sederhana Siklus II 

No. Nama Siswa Nilai Nilai rata-rata 

Siklus II 

Kategori 

Pert 1 Pert 2 

1. JKN 56,2 75 65,5 Tuntas 

2. AAU 87,5 93,75 90,62 Tuntas 

3. APG 56,2 62,5 59,35 Tidak tuntas 

4. ADP 87,5 87,5 87,5 Tuntas 

5. ALUA 75 62,5 68,75 Tuntas 

6. ARA 75 81,25 78,13 Tuntas 

7. AHS 68,75 81,25 75 Tuntas 

8. BW 81,25 81,25 81,25 Tuntas 

9. CDAN 81,25 81,25 81,25 Tuntas 

10. CSNG 75 75 75 Tuntas 

11. GWP 62,5 75 68,75 Tuntas 

12. LSH 68,75 62,5 68,63 Tuntas 

13. LW 87,5 87,5 87,5 Tuntas 

14. LWS 68,75 62,5 68,63 Tuntas 

15. MRKR 81,25 81,25 81,25 Tuntas 

16. MKS 68,75 62,5 68,63 Tuntas 

17. NCP 62,5 75 68,75 Tuntas 

18. NAN 75 75 75 Tuntas 

19. NRP 75 81,25 78,13 Tuntas 

20. OSA 81,25 87,5 84,38 Tuntas 

21. RSH 62,5 68,75 68,63 Tuntas 

22. STPS 62,5 81,25 71,87 Tuntas 

23. SW 81,25 81,25 81,25 Tuntas 

24. SAF 87,5 75 81,25 Tuntas 

25. FR 75 81,25 78,13 Tuntas 

Nilai Terendah 56,2 62,5 59,35  

Nilai Tertinggi 87,5 93,75 90,62  

Rata-rata nilai 73,75 76,75 75,73  

Tuntas 96% 100% 96%  

Tidak Tuntas 4% 0% 4%  
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 Berdasarkan data dari tabel 4.10., keterampilan siswa dalam pembelajaran 

menulis karangan sederhana siklus II pertemuan 1, diperoleh data bahwa jumlah 

siswa yang mengalami ketuntasan belajar sebesar 96% (24 dari 25 siswa). Se-

dangkan sisanya 4% (1 dari 25 siswa) belum tuntas. Rata-rata nilai Siklus II per-

temuan 1 adalah 73,75, nilai terendah 56,2 dan nilai tertinggi 87,5. Sedangkan pa-

da siklus  II pertemuan 2, siswa yang mengalami ketuntasan belajar meningkat 

yaitu 100% (25 dari 25 siswa). Sudah tidak ada siswa yang memperoleh nilai di 

bawah KKM. Pada pertemuan kedua ini terjadi peningkatan, yaitu rata-rata nilai 

meningkat menjadi 76,75, dengan nilai terendah 59,35 dan nilai tertinggi 90,62. 

Untuk lebih jelasnya hasil belajar siswa ditunjukkan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.9. Diagram Peningkatan Keterampilan Menulis Siswa Siklus II 

 Dari peningkatan keterampilan menulis siswa tersebut, diperoleh rata-rata 

ketuntasan belajar klasikal siswa siklus II dalam pembelajaran menulis karangan, 

siklus II sebesar 96% (24 dari 25 siswa) mengalami ketuntasan belajar, sedangkan 

sisanya sebanyak 4% ( 1 dari 25 siswa) belum tuntas.  
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 Tabel 4.13. 

Tabel Distribusi Frekuensi Keterampilan Siswa dalam Menulis  

Karangan Sederhana Siklus II 

Interval Nilai Frekuensi Persentase (%) Kategori 

 

88 – 100 1 4% Tuntas 

74 - 87 14 56% Tuntas 

60 - 73 9 36% Tuntas 

0 - 59 1 4% Tidak Tuntas 

Jumlah nilai 1893,25 

Rata-rata 75,73 

Nilai Terendah 59,35 

Nilai Tertinggi 90,62 

Persentase Ketuntasan Klasikal 96% 

 

 Dengan pelaksanaan siklus II dalam pembelajaran menulis karangan se-

derhana melalui picture and picture dengan gambar seri, ternyata sudah mencapai 

target keberhasilan yang telah direncanakan yaitu 85% siswa mengalami 

ketuntasan dalam pembelajaran menulis karangan sederhana. Untuk lebih jelas-

nya, ketuntasan klasikal keterampilan menulis siswa siklus II, ditunjukkan oleh 

diagram berikut: 

 

Gambar 4.10. Diagram Ketuntasan Klasikal Keterampilan Menulis Siswa  

Siklus II 
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4.1.3.4. Refleksi Siklus II 

 Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada siklus II, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Suasana kelas selama pembelajaran lebih kondusif, terutama pada saat kegia-

tan diskusi kelompok. Siswa sudah aktif dalam diskusi kelompok. Jika ada 

beberapa siswa yang gaduh, guru bisa segera mengendalikannya. 

b. Siswa terlihat lebih berani dalam menyampaikan pendapat maupun maju unt-

uk mengurutkan gambar seri, hal ini dikarenakan siswa sudah terbiasa dengan 

tahapan pembelajaran yang dilkukan guru. 

c. Keterampilan guru dalam pembelajaran pada siklus II, meningkat dengan 

skor rata-rata 3,7 dengan kategori baik sekali. Hal ini sudah mencapai indika-

tor yang ditetapkan yaitu keterampilan guru sekurang-kurangnya mencapai 

kategori baik. 

d. Aktivitas siswa selama pembelajaran mengalami peningkatan. Pada siklus II, 

memperoleh jumlah skor 23,38 dengan skor rata-rata 2,92 dan termasuk da-

lam kategori baik. Sehingga telah memenuhi indikator keberhasilan yang di-

tetapkan. 

e. Keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana mengalami pening-

katan dengan ketuntasan klasikal siklus II mencapai 96%, dengan nilai rata-

rata siklus II 75,73, nilai tertinggi 90,62 dan nilai terendah 59,35. 

4.1.3.5. Refleksi 

 Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II dalam pembe-

lajaran menulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar 
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seri pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa dalam menulis kara-

ngan sederhana telah mengalami peningkatan dan telah memenuhi indikator ke-

berhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil tersebut, pelak-

sanaan tindakan dicukupkan sampai siklus II. Namun, peningkatan ini harus dila-

kukan secara berkelanjutan. 

 Agar perbaikan ini dapat berlanjut, perlu diperhatikan hal-hal berikut: 1) 

guru harus selalu memotivasi siswa sebelum, selama maupun setelah pembela-

jaran, agar siswa selalu termotivasi untuk giat belajar, 2) suasana belajar yang me-

nyenangkan harus selalu dhadirkan dalam setiap pembelajaran, sehingga siswa 

tidak jenuh, 3) guru harus dapat mengatur waktu dengan baik, agar setiap indi-

kator yang telah ditetapkan, 4) menumbuhkan sikap berani berpendapat, berani 

menjawab dan percaya diri pada setiap siswa, perlu dilkukan agar siswa dapat me-

ngalami pembelajaran yang berkualitas. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1.  Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1.  Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui picture and picture dengan gambar seri siklus I dan siklus II terlihat dari 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.14.  

Rekap Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

 

 Dari tabel di atas, terlihat adanya peningkatan keterampilan guru. Pada si-

klus I, guru memperoleh  jumlah skor 26,5 dengan rata-rata 2,65 dan termasuk da-

lam kategori baik. Sedangkan pada siklus II, skor keterampilan guru meningkat 

yaitu jumlah skor menjadi 37 dengan rata-rata skor 3,7 dan masuk dalam kategori 

baik sekali. Untuk perolehan skor  tiap indikator, dapat dilihat pada diagram di ba-

wah ini: 

No. Indikator Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1.  Melaksanakan prapembelajaran 3 4 

2.  Melakukan apersepsi 2,5 3,5 

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 3,5 

4.  Membimbing siswa selama kegiatan kelom-

pok 

3 4 

5.  Memanfaatkan media gambar seri 2 3,5 

6.  Mengajukan pertanyaan kepada siswa menge-

nai alasan urutan gambar. 

2,5 3,5 

7.  Memberikan konfirmasi dan penjelasan me-

ngenai materi 

3 4 

8.  Memberikan penguatan  atas usaha 

siswa 

3 4 

9.  Mengelola kondisi kelas 2 3,5 

10.  Menutup pelajaran 2,5 3,5 

Jumlah Skor 26,5 37 

Kategori Baik Baik Sekali 
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Gambar 4.11. Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I dan 

Siklus II 

a. Melaksanakan Prapembelajaran 

Pada indikator melaksanakan prapembelajaran siklus I, guru mempe-

roleh skor rata-rata 3. Sebelum memulai pembelajaran, telah mengajak siswa 

berdoa bersama dan mengecek kehadiran siswa satu persatu. Selanjutnya guru 

juga mengucapkan salam. Hal yang masih terkendala adalah mengenai keber-

sihan ruangan. Kelas III menempati ruangan yang sebelumnya digunakan 

siswa kelas II, sehingga pada saat mereka masuk, keadaan kelas masih kotor. 

Agar tidak menghabiskan waktu, guru hanya menyuruh siswa membetulkan 

posisi meja dan memungut sampah yang ada di kolong meja.  

Pada siklus II, guru mengatasi masalah ruangan, dengan cara mengajak 

siswa menyapu ruangan dahulu sehingga suasana kelas lebih bersih dan nya-

man. Dengan teratasinya masalah ini, guru memperoleh skor 4.  
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b. Melakukan Apersepsi 

Untuk indikator melakukan apersepsi, guru memperoleh  rata-rata skor 

2,5 pada siklus 1. Pada pertemuan pertama, guru telah memberikan apersepsi 

sesuai dengan materi yang dajarkan, guru juga memberikan motivasi kepada 

siswa diawal pembelajaran.Namun guru belum mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan materi sebelumnya. Pada pertemuan kedua, guru sudah me-

ngaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dipelajari sis-

wa sebelumnya. Namun, guru belum sepenuhnya menarik perhatian siswa 

saat melakukan apersepsi. 

Pada siklus II, guru melakukan perbaikan dalam pembelajarannya, se-

hingga memperoleh skor rata-rata 3,5. Pada pertemuan pertama siklus II, des-

kriptor yang tampak maupun yang belum tampak sama dengan pertemuan 

kedua siklus I, guru sudah menarik perhatian siswa namun ada  satu siswa  

yang tidak memperhatikan, tetapi sibuk sendiri. Pada pertemuan kedua, guru 

mengalami peningkatan dan mendapatkan skor 4 karena semua deskriptor 

tampak. 

Kegiatan yang tampak ketika guru melakukan apersepsi, sesuai dengan 

 kegiatan membuka pelajaran yang disampaikan Turney (dalam Anitah, 

2009:7.2-9.41) yang meliputi menyiapkan mental siswa, membangkitkan mo-

tivasi siswa, memberitahukan batas-batas tugas siswa, dan mengaitkan penga-

laman yang dimiliki siswa dengan pelajaran yang akan dipelajari melalui ke-

giatan apersepsi. 
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c. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Indikator menyampaikan tujuan pembelajaran, pada siklus I, guru mem-

peroleh skor rata-rata 3. Pada pertemuan pertama, guru memperoleh skor 3, 

dimana guru telah menyampaikan materi tujuan pembelajaran sesuai indi-

kator materi kepada semua siswa dan menuliskannya di papan tulis, agar sis-

wa lebih paham. Pada pertemuan kedua, deskriptor yang tampak seperti per-

temuan pertama. Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum mem-

berikan deskripsi pembelajaran secara umum untuk memberikan gambaran 

bagi siswa. 

Pada siklus II, guru memperoleh skor  rata-rata 3,5. Pertemuan pertama 

deskriptor yang tampak sama seperti pada siklus 1, sehingga guru mempero-

leh skor 3. Sedangkan pada pertemuan kedua, guru sudah memberikan des-

kripsi umum pembelajaran yang akan dilakukan siswa hari itu, sehingga sis-

wa mempunyai gambaran pembelajaran yang akan ia lakukan. Pada perte-

muan kedua, guru memperoleh skor 4. 

Dalam penetapan deskriptor, telah didasarkan pada penetapan tujuan 

pembelajaran menurut Mager (dalam Trianto, 2012: 46). Tujuan yang baik, 

perlu berorientasi pada siswa dan spesifik, mengandung uraian yang jelas dan 

mengandung tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan (indikator pembe-

lajaran) 

d. Membimbing Siswa dalam Diskusi Kelompok 

Pelaksanaan siklus I untuk indikator ini, guru memperoleh skor rata-

rata 3. Dalam pertemuan pertama, guru memperoleh skor 3. Guru sudah 
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membagi siswa kedalam kelompok yang heterogen baik dari jenis kelamin, 

tingkat intelektual maupun tingkat sosial. Berkaitan dengan langkah kerja, 

guru memberikan penjelasan lebih detail mengenai apa yang harus dilakukan 

siswa dan menanyakan kesulitan yang dialami siswa. Selama diskusi guru 

sudah berkeliling, namun belum ke semua kelompok. Pada pertemuan kedua, 

skor yang diperoleh guru juga 3. Guru membagi siswa namun tidak mengatur 

tempat duduk siswa karena siswa sudah paham posisi duduk kelompoknya. 

Untuk siklus 2, guru mengalami peningkatan, baik pada pertemuan per-

tama maupun kedua, guru memperoleh skor 4. Pada pertemuan ini, guru me-

rombak posisi duduk siswa sehingga siswa tidak bosan. Dalam pembentukan 

kelompok, guru membantu mengatur tempat duduk siswa. Skor rata-rata yang 

diperoleh guru pada siklus II adalah 4. 

Dalam keterampilan guru membimbing diskusi kelompok, sesuai de-

ngan pendapat Suprijono (2009:54), guru berperan sebagai fasilitator, guru 

harus mengarahkan siswa. Setelah membagi siswa dalam kelompok, guru ha-

rus menetapkan tugas yang harus dikerjakan siswa dan menyediakan bantuan 

selama siswa berdiskusi. Selama kegiatan kelompok, guru harus bisa mem-

bagi perhatian untuk tiap kelompok dan berkeliling ke tiap kelompok. 

e. Memanfaatkan Media Gambar Seri 

Pada siklus I, guru memperoleh skor rata-rata 2 untuk indikator meman-

faatkan media gambar seri. Pada pertemuan pertama, guru menunjukkan gam-

bar seri namun belum mendapat perhatian dari seluruh siswa. Dari gambar 

seri tersebut, guru menyuruh siswa mengurutkan gambar dan menanyakan 
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urutan dari gambar. Yang belum tampak adalah guru kurang dalam meman-

cing interaksi belajar melalui penggunaan gambar seri. Sehingga guru menda-

patkan hanya memperoleh skor 2. Pertemuan kedua, guru sudah dapat men-

ciptakan interaksi belajar melalui penggunaan gambar seri dengan melaku-

kan tanya jawab dengan siswa menggunakan gambar seri.  

Peningkatan dialami oleh guru pada siklus II dengan memperoleh skor 

rata-rata 3,5. Pada pertemuan pertama, guru kurang memunculkan interaksi 

diantara siswa, namun pada pertemuan kedua, guru memancing interaksi an-

tar siswa dengan memanfaatkan gambar seri yang ada, seperti menyuruh sis-

wa mengomentari jawaban teman, maupun menjawab pertanyaan yang diaju-

kan temannya. Sehingga pada pertemuan ini semua deskriptor telah tampak. 

Kegiatan yang tampak pada pelaksanaan pembelajaran, yaitu meman-

faatkan gambar seri, telah sesuai dengan sintaks yang ada pada model picture 

and picture yaitu sintaks ke-4 dimana guru menunjuk/ memanggil siswa 

secara bergantian untuk mengurutkan gambar seri sesuai urutan yang logis 

(Suprijono, 2009:126). 

f. Mengajukan Pertanyaan Kepada Siswa Mengenai Alasan Urutan Gambar. 

Pencapaian indikator ini pada siklus I, guru memperoleh skor rata-rata 

 2,5. Pada pertemuan pertama, pada saat guru memberikan pertanyaan, guru 

belum memberi waktu berfikir yang cukup kepada siswa dan saat menjawab, 

masih banyak siswa yang berebut dan berteriak. Pada pertemuan kedua, guru 

telah memberi waktu untuk siswa memikirkan jawaban. Tetapi, walaupun gu-

ru telah memberitahu siswa untuk mengangkat tangan jika ingin menjawab, 
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masih ada siswa yang berebut dan berteriak saat menjawab walaupun jum-

lahnya lebih sedikit dibanding pertemuan sebelumnya. 

Pada siklus II, skor rata-rata yang diperoleh guru meningkat menjadi 

3,5. Pada pertemuan pertama, skor yang diperoleh guru 4, sedangkan pada 

pertemuan kedua, saat memberi pertanyaan, guru sengaja tidak memberi pe-

tunjuk kepada siswa untuk mengangkat tangan jika ingin menjawab untuk 

menguji kebiasaan siswa. Ternyata saat akan menjawab, siswa otomatis me-

ngangkat tangan mereka. 

Kegiatan pada indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa menge-

nai alasan urutan gambar, merupakan salah satu tahapan dari model picture 

and picture (Suprijono, 2009:126). Deskriptor untuk indikator di atas sesuai 

dengan pendapat Turney (dalam Anitah, 2009:7.2-9.41) dalam keterampilan 

bertanya, diantaranya: pemindahan giliran bertanya, penyebaran giliran untuk 

menjawab pertanyaan, pemberian waktu berpikir, pemberian tuntunan agar 

siswa dapat memberikan jawaban yang diharapkan. 

g. Memberikan Konfirmasi dan Penjelasan Mengenai Materi 

Untuk indikator memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai ma-

teri, pada siklus I, guru memperoleh skor rata-rata 3. Baik pada pertemuan 

pertama maupun kedua, guru telah menjelaskan materi sesuai indikator dan 

saat menjelaskan disertai pemberian catatan di papan tulis. Dalam menjelas-

kan, suara guru keras dan dapat didengar seluruh siswa, namun guru kurang 

memberikan variasi pada nada bicara. 
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Pada pelaksanaan siklus II, guru memperoleh skor rata-rata 4. Guru su-

dah memberikan variasi pada saat menjelaskan. Guru memberikan variasi da-

lam nada bicara, terkadang guru memberiakan penekanan dan pengulangan 

pada aspek-aspek yang penting. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator di atas, sesuai dengan pen-

dapat Hasibuan (dalam Misbachar, 2012: 20) bahwa dalam penyajian suatu 

penjelasan oleh guru, harus meliputi kejelasan, penggunaan contoh, ilustrasi, 

pemberian tekanan dan penggunaan balikan. 

h. Memberikan Penguatan Atas Usaha Siswa 

Pada siklus I, untuk indikator memberikan penguatan atas usaha siswa, 

guru memperoleh skor rata-rata 3. Pada pertemuan pertama, guru telah mem-

berikan penguatan atas usaha siswa, penguatan tersebut diberikan kepada 

siswa yang aktif dan kepada kelompok yang berprestasi selama pembelajaran. 

Pemberian penguatan juga sudah bervariasi baik verbal, gestural maupun ma-

teri. Namun pemberian penguatan belum dilakukan segera setelah muncul 

respon yang positif dari siswa. Pada pertemuan kedua, guru sudah memberi-

kan penguatan segera setelah muncul respon. Misalnya siswa yang menjawab 

pertanyaan guru segera diberi reward berupa tepuk tangan. 

Pada siklus II baik pertemuan pertama maupun kedua, guru sudah me- 

nampakkan semua deskriptor sehingga memperoleh skor rata-rata 4. 

Pemberian dan jenis penguatan yang dilakukan guru di atas, sesuai de-

ngan pendapat Turney (dalam Anitah, 2009:7.2-9.41) yaitu penguatan verbal 

berupa komentar, pujian, dukungan, pengakuan maupun dorongan, dan non-
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verbal seperti mimik dan gerak badan, gerak mendekati, sentuhan, dan kegia-

tan yang menyenangkan. 

i. Mengelola Kondisi Kelas 

Untuk indikator  mengelola kondisi kelas, pada siklus I guru mempero-

leh skor rata-rata 2. Pada pertemuan pertama maupun kedua, guru belum se-

penuhnya bisa memusatkan perhatian siswa pada pembelajaran maupun 

membuat semua siswa aktif dalam pembelajaran. 

Pada siklus II, guru memperoleh skor rata-rata 3,5. Pada pertemuan per-

tama, untuk siswa yang gaduh saat pembelajaran, guru sudah menegur siswa 

untuk mengembalikan perhatian siswa tersebut. Guru juga terlihat sudah 

membagi perhatiannya kepada seluruh kelas dan tidak terpaku pada siswa 

tertentu. Guru juga sudah melakukan usaha-usaha untuk memusatkan perha-

tian siswa pada pembelajaran misalnya dengan memanggil nama siswa yang 

gaduh maupun memberi kesempatan siswa yang gaduh untuk mengerjakan di 

depan kelas. Pada pertemuan kedua, guru terlihat sudah melakukan usaha-

usaha untuk membuat siswa aktif dalam kegiatan kelas maupun kelompok.  

Kegiatan mengelola kelas di atas telah sesuai dengan pendapat Turney 

(dalam Usman, 2010: 74) bahwa mengelolan kelas adalah serangkaian tinda-

kan guru untuk mendorong tingkah laku yang diharapkan, sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang kondusif serta iklim sosioemosional yang positif 

di dalam kelas. Komponen mengelola kelas menurut Hasibuan (2009: 83) 

yaitu menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, menegur, memusatkan 

perhatian siswa, dan memecahkan masalah yang dilakukan siswa. 
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j. Menutup Pelajaran 

Pada pelaksanaan siklus I, indikator menutup pelajaran, guru menda-

patkan skor rata-rata 2,5. Pada pertemuan pertama, guru sudah membimbing 

siswa dalam membuat simpulan dan memberikan soal evaluasi. Sedangkan 

pada pertemuan kedua, guru  mengalami peningkatan dengan refleksi pembe-

lajaran yang belum dilakukan pada pertemuan pertama. 

Pada siklus II, skor rata-rata yang diperoleh guru adalah 3,5. Pertemuan 

pertama guru memperoleh skor 3, dimana guru yang telah membimbing siswa 

dalam membuat simpulan dan memberikan soal evaluasi. Guru melakukan re-

fleksi yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan, untuk mem-

perbaiki pembelajaran selanjutnya Sedangkan pada pertemuan kedua, semua 

deskriptor dalam indikator menutup pelajaran sudah tampak.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam menutup pelajaran telah 

sesuai dengan komponen keterampilan menutup pelajaran sesuai Anitah 

(2009: 8.9-8.10) yang meliputi meninjau kembali yaitu berupa membuat sim-

pulan/ rangkuman, melakukan evaluasi dan pemberian tindak lanjut berupa 

tugas maupun pekerjaan rumah. 

Sesuai hasil paparan di atas, terjadi peningkatan keterampilan guru da- 

lam pembelajaran menulis karangan sederhana, melalui penggunaan model 

picture and picture dengan media gambar seri. Keberhasilan pembelajaran ini 

terjadi karena guru mampu mengembangkan keterampilan dasar yang dimi-

likinya untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. Keterampilan mengajar 

bagi seorang guru sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi seo-
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rang guru yang profesional (Harjanti, 2008). Jadi dalam hal ini, keberhasilan 

pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh faktor motivasi, kemampuan serta 

keaktifan peserta didik. Melalui keterampilan dasar yang dimilikinya, guru 

menciptakan suatu lingkungan belajar yang konstruktif. Menurut Hudojo 

(dalam Trianto, 2012: 8) untuk menciptakan lingkungan konstruktif ini, ber-

arti guru harus: a) menyediakan pengalaman belajar yang baru dengan me-

ngaitkan pengalaman belajar yang telah dimiliki siswa sebelumnya, b) me-

nyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, c) mengintegrasikan pem-

belajaran dengan situasi yang konkret dalam kehidupan siswa, d) meman-

faatkan berbasi media yang menarik dan e) melibatkan siswa secara emosi-

onal dan sosial. 

4.2.1.2.  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui 

picture and picture dengan gambar seri siklus I dan siklus II dapat dilihat dari 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.14. 

Rekap Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

No. Indikator Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pembe-

lajaran 

2,56 2,98 

2. Mendengarkan penjelasan guru dan memberi 

tanggapan 

2,28 2,84 
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No Indikator Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

3. Memperhatikan gambar seri yang diperlihatkan 

guru 

2,4 2,7 

4. Aktif dalam diskusi kelompok 2,36 2,72 

5. Mengurutkan gambar seri dengan alasan logis 2,34 3,1 

6. Menyampaikan alasan dari urutan gambar 2,26 2,9 

7. Menulis karangan sederhana sesuai langkah yang 

diajarkan guru 

2,42 3,04 

8. Membuat simpulan 2,52 3,1 

Jumlah Skor 19,14 23,38 

Skor Rata-rata 2,39 2,92 

Kategori Cukup Baik 

 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa da-

lam pembelajaran menulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan 

gambar seri. Pada siklus I, memperoleh jumlah skor 19,14 dengan skor rata-rata 

2,39 dan termasuk dalam kategori cukup. Pada pelaksanaan siklus II, jumlah skor 

aktivitas siswa meningkat menjadi 23,38 dengan skor rata-rata 2,92 dan termasuk 

dalam kategori baik. Pada siklus I, terdapat deskriptor-deskriptor yang belum 

tampak, dan diperbaiki pada siklus II, sehingga terjadi peningkatan. 

 Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II, selengkapnya akan 

 disajikan dalam diagram batang berikut ini: 
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Gambar 4.12. Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan 

Siklus II 

 Berdasarkan tabel dan diagram di atas, berikut adalah rincian dari tiap in-

dikator aktivitas siswa.  

a. Mempersiapkan Diri untuk Mengikuti Pembelajaran 

Dalam indikator mempersiapkan diri untuk untuk mengikuti pembe-

lajaran, pada siklus I, siswa memperoleh skor rata-rata 2,56. Pada pertemuan 

1, masih banyak siswa yang sikapnya belum menunjukkan siap mengikuti pe-

lajaran, misalnya masih mengobrol dengan teman, menghadap ke belakang 

maupun belum mengeluarkan alat tulis. Pada pertemuan 2, saat guru masuk 

kelas, mereka sudah menempati bangku masing-masing dan mempersiapkan 

alat tulis mereka. 

Pada siklus II, skor rata-rata yang diperoleh siswa meningkat menjadi 

2,98. Siswa menunjukkan sikap siap menerima pelajaran, mereka duduk te-

nang  di bangku masing-masing dan menghadap ke depan, walaupun masih 

ditemui siswa yang belum menyiapkan alat tulis di atas meja mereka, tapi se- 
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telah guru memulai pelajran mereka segera mengeluarkan buku mereka. 

b. Mendengarkan Penjelasan Guru dan Memberi Tanggapan 

Pada siklus I, siswa memperoleh skor rata-rata 2,28. Pada pertemuan 1,  

masih banyak siswa yang tidak mengangkat tangan saat diberi pertanyaan 

oleh guru.  Saat guru menjelaskan, masih ada diantara mereka yang tidak fo-

kus. Sedangkan pada pertemuan 2, siswa lebih aktif di dalam menjawab per-

tanyaan dari guru, banyak yang ingin menjawab. Selain itu sebagian besar 

jawaban mereka benar.  

Pada siklus II, siswa memperoleh skor rata-rata 2,84. Terjadi pening-

katan dalam hal intensitas siswa yang menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru. Jika ada siswa yang salah menjawab, dia segera memperbaiki jawaban-

nya. Saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan dan tidak melakukan kegi-

atan lain, walaupun ada siswa yang terkadang berbicara dengan teman, sete-

lah ditegur guru, mereka kembali fokus. 

c. Memperhatikan Gambar Seri yang Diperlihatkan Guru 

Pada siklus I pertemuan 1, saat guru memperlihatkan gambar seri, seba-

gian besar siswa tertarik untuk mengamati gambar seri, namun selanjutnya 

siswa mulai mengobrol dengan teman sebangku dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang diluar konteks dan tidak lagi mendengarkan instruksi guru. 

Pada pertemuan kedua, sudah tampak banyak siswa mengamati gambar seri 

dan mau menjawab pertanyaan yang diajukan guru mengenai gambar. Skor 

rata-rata pada siklus I adalah 2,4. 

Pada siklus II, siswa  memperoleh skor rata-rata 2,7, selain menaruh 



145 
 

 

 perhatian pada gambar yang ditunjukkan oleh guru, sebagian siswa sudah 

mengikuti instruksi yang diberikan guru dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Pada pertemuan 2, sudah tidak ditemukan siswa yang 

tidak mengamati gambar seri. 

d. Aktif dalam Diskusi Kelompok 

Pada siklus I, skor rata-rata yang diperoleh siswa 2,36. Untuk  kegiatan 

diskusi kelompok, pada peretemuan pertama masih banyak siswa yang tidak 

terlibat aktif dalam kelompok dan hanya siswa tertentu yang mengerjakan 

tugas. Pada pertemuan selanjutnya lebih banyak siswa yang aktif dalam dis-

kusi kelompok. Namun masih ada siswa yang membuat kegaduhan dalam ke-

lompok, seperti menjahili temannya. 

Pada siklus II, skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 2,72. Awalnya 

masih ada siswa yang tidak mau menanggapi hasil kerja kelompok lain dan ti-

dak mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, namun pada pertemuan 

terakhir, siswa tersebut sudah lebih berani berpendapat. Pada pertemuan ke-

dua ini, lebih banyak siswa yang berani berpendapat dan aktif dalam bertukar 

pendapat dalam kelompok. 

e. Mengurutkan Gambar Seri dengan Alasan Logis 

Skor rata-rata yang diperoleh untuk indikator ini pada siklus I adalah  

2,34.  Hal ini dikarenakan urutan gambar siswa awalnya masih banyak yang  

kurang tepat. Dan masih ditemui siswa yang menolak saat disuruh maju un- 

tuk mengurutkan gambar. 

Pada siklus II, lebih banyak siswa berani maju untuk mengurutkan gam- 
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bar, maupun siswa berani mengoreksi urutan gambar kelompok lain. Walau-

pun belum semua urutan gambar siswa benar seluruhnya, tetapi siswa terlihat 

lebih terampil dalam mengurutkan gambar seri. Pada siklus II skor rata-rata 

aktivitas siswa adalah 3,1. 

f. Menyampaikan Alasan Dari Urutan Gambar 

Pada indikator menyampaikan alasan dari urutan gambar, peningkatan 

dari tiap tiap pertemuan terlihat pada aspek kepercayaan diri dan suara yang 

lantang. Awalnya saat siswa menyampaikan alasan urutan gambar mereka 

terlihat malu-malu dan suaranya belum lantang sehingga belum dapat dide-

ngar semua siswa.  

Pada pertemuan selanjutya perlahan-lahan siswa lebih percaya diri, sua-

ra lantang dan bahasa yang digunakan lebih tertata dengan baik. Jumlah siswa 

yang bersedia berpendapat juga bertambah. Pada siklus I skor rata-rata siswa 

2,26 dan  meningkat pada siklus II dengan skor rata-rata 2,9. 

g. Menulis Karangan Sederhana Sesuai Langkah yang Diajarkan Guru 

Untuk deskriptor menulis karangan sederhana sesuai langkah yang dia-

jarkan guru, pada siklus I siswa memperoleh skor rata-rata 2,42 dan me-

ningkat pada siklus II dengan skor rata-rata 3,04. 

Peningkatan yang terjadi adalah, pada awal pelaksanaan tindakan, saat 

guru menyuruh siswa menulis karangan sederhana, banyak siswa yang belum 

mengikuti langkah yang diberikan guru, ada siswa yang masih terlihat men-

contek pekerjaan temannya, dan tidak berani bertanya mengenai bagian yang 

belum dipahami. Namun pada siklus II, siswa sudah paham dengan langkah 
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mengerjakannya sehingga hal ini juga terlihat pada karangan siswa yang lebih 

baik. Selain itu, siswa mau bertanya jika ada yang belum dipahami dan lebih 

percaya diri untuk mengerjakan sendiri. 

h. Membuat Simpulan  

Pada aktivitas membuat simpulan, pada siklus I, siswa memperoleh 

skor rata-rata 2,52. Pada awal pertemuan, hanya beberapa siswa yang ikut 

serta dalam kegiatan menyimpulkan, sebagian besar tidak ikut dalam me-

nyimpulkan dan hanya diam serta menuliskan simpulan di buku. Pada perte-

muan kedua, lebih banyak siswa yang aktif dalam kegiatan menyimpulkan.  

Pada siklus I, indikator membuat simpulan mengalami peningkatan de-

ngan skor rata-rata 3,1. Siswa terlihat mau mengutarakan/ bertanya kesulitan 

selama proses pembelajaran dan ikut menyimpulkan. Sedangkan untuk me-

ngerjakan soal evaluasi, semua siswa melaksanakannya dengan baik pada 

setiap pertemuan. 

Komponen aktivitas siswa yang ditunjukkan oleh desriptor-deskriptor 

di atas, sesuai dengan delapan kelompok kegiatan belajar yang dirumuskan 

oleh Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101), yang meliputi: aktivitas visual 

seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi. Aktivitas lisan seperti 

menyatakan, bertanya, memberi saran,diskusi. Aktivitas mendengarkan seper-

ti mendengarkan uraian guru, mendengarkan penjelasan teman atau kelompok 

lain. Aktivitas menulis berupa menulis karangan, menulis hasil simpulan, 

mencatat materi. Aktivitas motorik berupa maju mengurutkan gambar seri. 

Aktivitas mental seperti mengingat, berfikir, mengambil keputusan. Aktivitas 
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emosional, berupa menaruh minat pada gambar, berani dalam menjawab, te-

nang maupun gugup. Aktivitas menggambar, dilakukan siswa saat mewarnai 

gambar seri dalam salah satu kegiatan evaluasi. 

4.2.1.3. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Sederhana 

 Peningkatan ketuntasan klasikal keterampilan siswa dalam menulis kara-

ngan sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri pada setiap perte-

muannya, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15. 

Rekap Data Keterampilan Siswa Menulis Karangan Sederhana Siklus I  

dan Siklus II 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II 

Pert.1 Pert.2 Pert.1 Pert.2 

1. Ketuntasan Klasikal  68% 80% 96% 100% 

2. Nilai Rata-rata Siswa 65,24 69,49 73,75 76,75 

3. Nilai Tertinggi 81,25 87,5 87,5 93,75 

4. Nilai Terendah 43,75 50 56,2 62,5 

 

 Untuk lebih jelasnya, peningkatan ketuntasan klasikal dan nilai rata-rata 

siswa tiap pertemuannya, akan ditunjukkan dengan diagram berikut: 

 

Gambar 4.13. Diagram Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Sederhana 
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 Diagram di atas menunjukkan peningkatan keterampilan menulis karangan 

sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri pada siswa kelas III 

SDN Petompon 01 Semarang. Nilai rata-rata pada siklus 1 pertemuan 1 adalah 

65,24 dengan ketuntasan klasikal 68%. Pada siklus I pertemuan 2, nilai rata-rata 

siswa meningkat menjadi 69,49 dengan ketuntasan klasikal sebesar 80 %. Pada 

pelaksanaan tindakan Siklus II pertemuan 1, nilai rata-rata siswa 73,75 dan ketun-

tasan kalsikal mencapai 96%. Kemudian pada siklus II pertemuan 2, siswa mem-

peroleh nilai rata-rata 76,75 dengan ketuntasan klasikal mencapai 100%. 

 Dari peningkatan keterampilan siswa menulis karangan tiap pertemuan 

tersebut, diperoleh rata-rata ketuntasan belajar klasikal siswa siklus I dan siklus II 

yang ditunjukkan dalam tabel  berikut:  

 Tabel 4.16. 

Peningkatan Keterampilan SiswaMenulis Karangan Sederhana Siklus I  

dan Siklus II 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II 

1. Ketuntasan Klasikal 72% 96% 

2. Nilai Rata-rata Siswa 67,39 75,73 

 

 Dari data di atas, bahwa ketuntasan klasikal siswa dalam menulis karangan 

sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri pada siklus I sebesar 

82% (18 dari 25 siswa), dengan nilai rata-rata siswa sebesar 67,39. Pada siklus II, 

terjadi peningkatan dengan ketuntasan klasikal siswa dalam menulis karangan 

sederhana, meningkat menjadi 96% dan nilai rata-rata siswa sebesar 75,73. Untuk 

lebih jelasnya, peningkatan keterampilan menulis karangan sederhana siklus I dan 

siklus II, ditunjukkan oleh diagram berikut: 
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Gambar 4.14. Diagram Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Sederhana 

Siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan hasil yang dicapai siswa di atas, terlihat bahwa siswa sudah 

menguasai materi dan memiliki keterampilan dalam menulis karangan sederhana. 

Menurut Trianto (2012: 17), salah satu tolak ukur bahwa siswa telah belajar de-

ngan baik ialah jika siswa itu dapat mempelajari apa yang seharusnya dipelajari, 

sehingga indikator hasil belajar yang diinginkan dapat dicapai oleh siswa. 

 Penggunaan model pembelajaran picture and picture yang merupakan sa-

lah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif berhasil mengaktifkan siswa se-

lama pembelajaran. Karena dalam proses pembelajarannya terdapat kegiatan ber-

kelompok. Interaksi dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan ber-

diskusi, akan membantu siswa dalam memperjelas pemikirannya, memudahkan 

siswa mengkonstruksi pengetahuan sehingga siswa lebih mudah memahami mate-

ri (Piaget dalam Trianto, 2012: 9). Pembelajaran kooperatif tipe picture and 

picture adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar yang dipa-

sangkan/ diurutkan menjadi urutan yang logis. Didukung dengan penggunaan 
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gambar seri, dalam proses pembelajaran, model ini memiliki kelebihan diantara-

nya: a) materi yang diajarkan lebih terarah, karena diawal pembelajaran, guru 

menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan memberikan materi singkat; b) 

Siswa lebih cepat dan mudah dalam menangkap materi ajar, karena guru menggu-

nakan gambar-gambar sebagai alat bantu membelajarkan materi; c) dengan me-

nganalisa gambar, dapat mengembangkan daya nalar siswa untuk berfikir logis; d) 

dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru selalu menanyakan alasan 

pemilihan urutan gambar oleh siswa; e) pembelajaran lebih berkesan, sebab guru 

menyediakan gambar-gambar ( Istarani, 2011:8). 

4.2.1.4. Hasil Data Pendukung Penelitian 

 Selain membahas temuan penelitian yang berasal dari kegiatan observasi 

dan tes evaluasi. Peneliti juga menggunakan hasil wawancara terhadap kolabora-

tor, catatan lapangan selama pembelajaran, angket respon siswa terhadap pembe-

lajaran, serta dokumentasi pembelajaran sebagai data pendukung penelitian. Be-

rikut deskripsi dari data tambahan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. 

4.2.1.4.1. Hasil Wawancara 

 Wawancara dilakukan terhadap kolaborator mengenai pembelajaran menu-

lis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar seri. Adapun 

hasil wawancara adalah kolaborator menyatakan bahwa melalui penggunaan mo-

del picture and picture dengan gambar seri, guru dapat memberikan pembelajaran 

yang menarik dan tidak membosankan karena siswa diberikan gambar. Model ini 

juga memudahkan guru untuk mengajarkan materi mengarang sederhana kepada 

siswa.  Siswa terlihat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, tingkat keak-
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tifan siswa selama pembelajaran meningkat. Siswa lebih berani berpendapat dan 

dapat memecahkan masalah melalui kegiatan diskusi. Aktivitas siswa yang tinggi 

selama pembelajaran, dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menulis kara-

ngan sederhana. Hasil karangan siswa dari pertemuan 1 sampai 4 terlihat adanya 

peningkatan. Siswa lebih baik dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam ben-

tuk karangan, sehingga ketuntasan klasikal siswa dalam keterampilan menulis me-

ningkat. Kolaborator sangat mendukung penggunaan picture and picture dengan 

gambar seri dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan sederhana. 

4.2.1.4.2. Hasil Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan dibuat untuk mendeskripsikan jalannya pembelajaran 

tiap pertemuannya. Dalam pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1, keaktifan 

siswa dalam pembelajaran masih kurang, hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa 

dengan model yang digunakan guru dalam mengajarkan menulis karangan. Dalam 

mengurutkan gambar seri maupun memberi alasan, ada beberapa siswa yang me-

nolak maupun malu untuk maju di depan kelas, sehingga guru harus membujuk 

mereka. Saat membacakan hasil diskusi, suara siswa masih kurang keras untuk di-

dengar seluruh siswa. Karena guru masih kurang dalam mengelola kelas, masih 

terlihat siswa yang berbicara saat guru menjelaskan. Namun dalam kegiatan eva-

luasi, terlihat bahwa siswa lebih baik dalam menulis karangan sederhana. 

 Pada siklus I pertemuan 2, terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam dis-

kusi kelompok. Siswa lebih berani untuk maju mengurutkan gambar, selain itu, 

saat guru memberi pertanyaan, jawaban yang diberikan siswa lebih banyak dan 
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beragam. Walaupun masih ada siswa yang belum aktif, membuat gaduh maupun 

berbicara dengan teman,  tetapi terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Guru juga lebih aktif dalam mengelola kelas dan menyampaikan 

materi. 

 Pembelajaran siklus II pertemuan1, terlihat bahwa guru dan siswa sudah 

terbiasa dengan langkah-langkah pembelajaran. Keterampilan guru dalam menga-

jarkan materi kepada siswa terlihat lebih baik. Guru lebih sigap dalam mengkon-

disikan kelas maupun mengawasi kegiatan kelompok. Saat guru memberikan per-

tanyaan, banyak siswa yang berani menjawab, partisipasi siswa dalam kegiatan 

diskusi, mengurutkan gambar seri dan menyampaikan alasan meningkat. Dalam 

mengerjakan soal evaluasi, siswa lebih percaya diri dan mengerjakan secara man-

diri. 

 Pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan 2, pembelajran berlangsung 

dengan lebih tertib dan teratur. Siswa sudah paham dengan langkah pembelajaran 

dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa yang pada pertemuan sebelum-

nya belum aktif, sudah mau berpendapat maupun menjadi wakil dari kelompok 

untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Terlihat perbedaan dalam kemampu-

an siswa dalam membacakan hasil diskusi. Mereka terlihat percaya diri dan lan-

tang dalam membaca sehingga dapat didengar seluruh siswa. Siswa mau bertanya 

jika ada yang belum dipahami dan lebih percaya diri untuk mengerjakan sendiri. 

Selain itu peningkatan juga terlihat pada karangan siswa yang lebih baik.  

 Berdasarkan catatan lapangan tersebut, terlihat bahwa keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana melalui 
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 picture and picture dengan media gambar seri meningkat. 

4.2.1.4.3. Angket 

 Angket respon siswa diberikan kepada seluruh siswa pada akhir pembela-

jaran tiap siklusnya. Angket berisi 5 pertanyaan dengan jawaban tertutup (ya atau 

tidak).  Dari hasil angket tersebut, 96% (24 dari 25siswa) menjawab bahwa mere-

ka senang dengan pelaksanaan pembelajaran menulis karangan dengan picture 

and picture dengan media gambar seri. Gambar seri yang digunakan guru dalam 

pembelajaran menarik bagi seluruh siswa. Sebanyak 92% (23 dari 15 siswa) men-

jawab bahwa dengan model picture and picture dan media gambar seri, mereka 

lebih mudah memahami materi. Semua siswa merasa senang dengan jalannya 

pembelajaran dan setuju dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru 

yaitu menngunakan picture and picture dengan gambar seri untuk mengajarkan 

siswa menulis karangan sederhana. 

4.2.1.4.4. Dokumentasi 

 Dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dibuat dalam bentuk foto dan 

video. Dokumentasi berupa foto diambil pada tiap tahapan pembelajaran sehingga 

pembaca dapat mengetahui tahapan pembelajaran oleh guru. Sedangkan video di-

gunakan untuk merekam jalannya pembelajaran, sehingga dapat membantu guru 

untuk mengetahui aktivitas siswa dengan lebih teliti. Diharapkan dengan doku-

mentasi ini dapat memberikan gambaran pelaksaan pembelajaran. Berikut contoh 

foto-foto selama pembelajaran. 
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Gambar 4.15. Foto Siswa Mengurutkan Gambar Seri 

 Gambar 4.15. menujukkan foto siswa saat maju untuk mengurutkan gam- 

bar seri pada pembelajaran siklus I pertemuan 1. Siswa diberi kebebasan untuk  

mengurutkan gambar seri menurut pendapat mereka, tetapi harus dapat memberi- 

kan alasan yang logis. 

 

Gambar 4.16. Foto Siswa Membacakan Karangan Sederhana 

 Gambar 4.16. menunjukkan siswa yang maju untuk membacakan hasil 

karangan yang telah ia buat pada pembelajaran siklus I pertemuan 2. Saat memba-

cakan hasil karangannya, siswa lebih percaya diri, walaupun suaranya masih ku-

rang keras. Guru mendampingi saat siswa maju membacakan karangan mereka. 
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Gambar 4.17. Foto Siswa Menjawab Pertanyaan Guru 

 Gambar 4.17. menunjukkan tingkat keaktifan siswa yang lebih tinggi da-

lam menanggapi pertanyaan guru saat pembelajaran siklus II pertemuan 2. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

 Dalam penelitian mengenai peningkatan keterampilan menulis karangan 

sederhana melalui picture and picture dengan media gambar seri pada siswa kelas 

III SDN Petompon 01 Semarang yang telah dilaksanakan, terjadi peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa dalam menulis kara-

ngan sederhana. Hal ini membuktikan bahwa penggunan model pembelajaran oleh 

guru sudah tepat karena sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. 

Model picture and picture dengan media gambar seri, efektif didalam mengajar-

kan siswa menulis karangan sederhana. Penggunaan model ini dilakukan dalam 

tahapan-tahapan pembelajaran yang membantu siswa untuk membangun pengeta-

huannya dan berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok maupun 

kegiatan klasikal. Selain itu, penggunaan media gambar seri  akan memudahkan 

siswa dalam membentuk ide dan gagasan. Gambar seri yang disediakan juga 

mampu menarik perhatian dan memotivasi siswa sehingga siswa tertarik untuk 
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lebih jauh mempelajari materi. Pemilihan tema juga memegang peranan penting 

dalam keberhasilan pembelajaran. Pada siswa kelas III yang merupakan kelas ren-

dah, tema yang digunakan harus dekat dengan lingkungan keseharian siswa se-

hingga siswa mampu memahami materi yang diajarkan guru. 

 Setelah dilakukan tindakan, observasi dan evaluasi, dapat terlihat adanya 

peningkatan baik keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun keterampilan siswa 

dalam menulis karangan sederhana pada siklus I dan siklus II. Keterampilan guru  

pada siklus I memperoleh skor 26,5 dengan kategori baik, pada siklus II, skor 

keterampilan guru meningkat menjadi 37 dengan kategori baik sekali. Untuk akti-

vitas siswa, pada siklus I, memperoleh skor rata-rata 19,14 dengan kategori cu-

kup, dan meningkat pada siklus II dengan skor rata-rata 23,38 dengan kategori 

baik. Sedangkan nilai keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana, pa-

da siklus I, nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 67,39 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 72%. Pada siklus II, baik nilai rata-rata siswa maupun ketuntasan 

klasikal siswa mengalami peningkatan. Nilai rata-rata siswa siklus II adalah 75,73 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 96%. 

 Dapat disimpulkan bahwa picture and picture dengan media gambar seri 

dalam pembelajaran menulis karangan sederhana, dapat meningkatkan keteram-

pilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan sederhana siswa 

kelas III SDN Petompon 01 Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Sederhana melalui Picture and Picture dengan Gambar Seri pada Siswa 

Kelas III SDN Petompon 01 Semarang, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Keterampilan guru  pada siklus I memperoleh skor 26,5 dengan kategori 

baik, pada siklus II, skor keterampilan guru menjadi 37 dengan kategori 

baik sekali. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa keterampilan 

guru mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  

5.1.2.  Aktivitas siswa dapat meningkat dengan menggunakan picture and picture 

dengan gambar seri. Hal ini dapat dilihat bahwa pada siklus I, siswa mem-

peroleh skor rata-rata 19,14 dengan kategori cukup, dan meningkat pada 

siklus II dengan skor rata-rata 23,59 dengan kategori baik.  

5.1.3. Keterampilan siswa dalam menulis karangan sederhana dapat meningkat 

dengan menggunakan picture and picture dengan gambar seri. Pada siklus 

I, nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 67,39 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 72%. Pada siklus II, baik nilai rata-rata siswa maupun 

ketuntasan klasikal siswa mengalami peningkatan. Nilai rata-rata siswa si-

klus II adalah 75,73 dengan ketuntasan klasikal sebesar 96%. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peningkatan kete-

rampilan menulis karangan sederhana melalui picture and picture dengan gambar 
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seri pada siswa kelas III SDN Petompon 01 Semarang, saran yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Guru 

a.  Guru sebaiknya meningkatkan keterampilan dasar mengajar yang mereka m-

iliki, agar dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi 

setiap siswanya. 

b.  Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran menggunakan picture and picture 

dengan gambar seri, guru harus melakukan persiapan dan perencanaan de-

ngan baik, misalnya dalam penentuan alokasi waktu dan pemilihan gambar 

yang menarik dan sesuai dengan tema materi yang akan diajarkan. 

5.2.2. Bagi Siswa 

 Agar pembelajaran berlangsung secara maksimal dan hasil belajar siswa 

baik, maka selama pembelajaran, siswa harus terlibat aktif untuk mengikuti setiap 

tahapan pembelajaran. Mereka juga harus memiliki motivasi yang tinggi dalam 

belajar. 

5.2.3. Bagi Sekolah 

 Sekolah perlu untuk aktif mendukung pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dan menyediakan fasilitas pembelajaran yang diperlukan sehingga mutu 

pembelajaran dapat meningkat. 
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PEDOMAN KISI-KISI KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR GURU 

 

 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Pembelajaran melalui 

Picture and Picture dengan 

Gambar Seri 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Pembelajaran 

melalui Picture and Picture 

dengan Gambar Seri 

1. Keterampilan memberi 

penguatan 

2. Keterampilan bertanya 

3. Keterampilan menggu-

nakan variasi pembela-

jaran 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

5. Ketermpilan membuka 

dan menutup pelajaran 

6. Keterampilan  

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

7. Keterampilan 

mengelola kelas 

8. Keterampilan 

membimbing diskusi 

 

 

 

 

 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

2. Menyajikan materi seba- 

gai pengantar. 

3. Guru menunjukkan dan 

memperlihatkan gambar 

gambar yang 

berkaitan dengan materi. 

4. Guru memanggil siswa 

untuk mengurutkan 

gambar dengan urutan 

yang logis. 

5. Menanyakan alasan/ da- 

sar pemikiran urutan 

gambar tersebut. 

6. Dari alasan yang diuta-

rakan siswa, guru mena- 

namkan konsep sesuai 

KD yang ingin dicapai 

7. Siswa menarik 

simpulan. 

1. Melaksanakan prapembela-

jaran. 

2. Melakukan apersepsi 

3. Menyampaikan tujuan  

 pembelajaran  

4. Membimbing siswa selama 

kegiatan kelompok  

5. Memanfaatkan media gam- 

bar seri  

6. Mengajukan pertanyaan ke- 

pada siswa mengenai alasan 

urutan gambar 

7. Memberikan konfirmasi 

dan penjelasan mengenai 

materi  

8. Memberikan penguatan  

atas usaha siswa  

9. Mengelola kondisi kelas 

10. Menutup pelajaran  

 

LAMPIRAN 1.  

Pedoman Kisi-Kisi Instrumen 
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PEDOMAN KISI-KISI AKTIVITAS SISWA 

 

 

 

Aktivitas Siswa 

 

Pembelajaran melalui 

Picture and Picture dengan 

Gambar Seri 

 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran melalui 

Picture and Picture dengan 

Gambar Seri 

1. Aktivitas Visual, misal: 

memperhatikan gambar. 

2. Aktivitas Lisan, misal: 

berpendapat, bertanya. 

3. Aktivitas Mendengar-

kan, misal: mendengar-

kan penjelasan materi. 

4. Aktivitas Menulis 

misal: menulis karang-

an, menulis simpulan. 

5. Aktivitas Metrik, 

misal: menyusun 

gambar 

6. Aktivitas Mental, misal: 

menganalisis, 

memecahkan soal 

7. Aktivitas Emosional, 

misal: berani, semangat, 

serius. 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

2. Menyajikan materi seba- 

gai pengantar. 

3. Guru menunjukkan dan 

memperlihatkan gambar- 

gambar yang berkaitan 

dengan materi. 

4. Guru memanggil siswa 

 untuk mengurutkan 

gambar dengan urutan 

yang logis. 

5. Menanyakan alasan/ 

dasar pemikiran urutan 

gambar tersebut. 

6. Dari alasan yang diutara- 

kan siswa, guru 

menanamkan konsep 

sesuai KD yang ingin 

dicapai. 

7. Siswa menarik simpulan. 

1. Mempersiapkan diri untuk 

mengikuti pelajaran. 

2. Mendengarkan  penjelasan 

guru dan memberi tanggapan. 

3. Memperhatikan gambar seri 

yang diperlihatkan guru. 

4. Aktif dalam diskusi kelompok. 

5. Mengurutkan gambar seri 

dengan alasan yang logis. 

6. Menyampaikan alasan dari 

urutan gambar.  

7. Menulis karangan sesuai 

langkah yang diajarkan guru. 

8. Membuat simpulan. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Sedehana melalui Picture 

and Picture dengan Gambar Seri pada Siswa Kelas III SDN Petompon 

01 Semarang 

No Variabel Indikator Sumber Data Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam pem- 

belajaran melalui 

model pembelaja-

ran picture and 

picture dengan  

media gambar 

seri. 

1. Melaksanakan prapembela-

jaran. 

2. Melakukan apersepsi. 

3. Menyampaikan tujuan pembe 

lajaran. 

4. Membimbing siswa selama 

kegiatan kelompok. 

5. Memanfaatkan media gambar 

seri. 

6. Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa mengenai 

alasan urutan gambar. 

7. Memberikan konfirmasi  dan 

penjelasan mengenai materi. 

8. Memberikan penguatan  atas 

usaha siswa. 

9. Mengelola kondisi kelas.  

10. Menutup pelajaran. 

Guru 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Wawancara 

 

2. Aktivitas siswa 

dalam pembelaja-

ran melalui model 

pembelajaran 

1. Mempersiapkan diri untuk 

mengikuti pelajaran. 

2. Mendengarkan  penjelasan 

guru. 

Siswa 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

LAMPIRAN 2.  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
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picture and 

picture dengan 

media gambar 

seri. 

3. Memperhatikan gambar yang 

diperlihatkan guru. 

4. Aktif dalam diskusi 

kelompok. 

5. Mengurutkan gambar dengan 

alasan yang logis. 

6. Menyampaikan alasan dari 

urutan gambar yang ia susun. 

7. Menulis karangan sesuai 

langkah yang diajarkan guru. 

8. Membuat kesimpulan. 

3. Keterampilan 

menulis karangan 

sederhana melalui 

model pembelaja-

ran picture and 

picture dengan  

media gambar 

seri. 

1. Diksi 

2. Penulisan kalimat 

3. Struktur karangan 

4. Ejaan (huruf kapital, tanda 

titik dan tanda hubung) 

Siswa 

 

Tes unjuk kerja 
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LEMBAR  PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DENGAN 

GAMBAR SERI 

Siklus:...... 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IIIB/ II 

Materi   : Menulis karangan sederhana 

Hari/ tanggal  : ....................... 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

2. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika tidak ada atau ada satu deskriptor tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

4. Contoh: jika ada 2 deskriptor yang tampak. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

ran 

a. Guru mempersiapkan ruangan.  2 

b. Guru mengucapkan salam.  

c. Guru mengajak siswa berdoa.  

d. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

 

 

Isilah sesuai petunjuk. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 

LAMPIRAN 3.  

Instrumen Penelitian 
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 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

ran 

a. Guru mempersiapkan ruangan.   

b. Guru mengucapkan salam.   

c. Guru mengajak siswa berdoa.   

d. Guru mengecek kehadiran siswa 

 

  

2. Melakukan 

apersepsi 

a. Guru memberikan apersepsi 

yang berkaitan dengan materi. 

  

b. Menarik perhatian siswa de-

ngan interaksi yang bervariasi. 

  

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 

  

d. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipela-

jari. 

  

3.  Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang sesuai de-

ngan indikator materi. 

  

b. Menuliskan tujuan pembelaja-

ran. 

  

c. Memberikan deskripsi kegiatan 

pembelajaran secara umum. 

  

d. Menyampaikan tujuan pembe-

lajaran kepada seluruh siswa. 

  

4.  Membimbing 

siswa selama 

kegiatan 

kelompok 

a. Membagi siswa kedalam kelom-

pok yang heterogen. 

  

b. Berkeliling membimbing ke se-

tiap kelompok. 

  

c. Menanyakan kesulitan yang di-

hadapi siswa. 

  

d. Memberi penjelasan lanjut me-

ngenai langkah kerja. 

  

5. Memanfaatkan 

media gambar 

seri 

a. Guru menunjukkan gambar de-

ngan sebelumnya memusatkan 

perhatian seluruh siswa. 

  

b. Menyuruh siswa untuk mengu-

rutkan gambar seri. 

  

c. Memberi kesempatan siswa un-

tuk mengemukakan alasan dari 

urutan gambar seri. 

  

d. Memancing interaksi antara sis-

wa dengan guru maupun siswa 

dengan siswa menggunakan 

gambar seri. 

  

6. Mengajukan a. Guru memberi pertanyaan seca-

ra klasikal. 
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pertanyaan 

kepada siswa 

mengenai ala-

san urutan 

gambar 

b. Memberi cukup waktu bagi sis-

wa berfikir. 

  

c. Memberi pertanyaan dengan 

memindahkan giliran menjawab. 

  

d. Menyuruh siswa untuk me-

ngangkat tangan sebelum men-

jawab. 

  

7. Memberikan 

konfirmasi dan 

penjelasan 

mengenai 

materi 

a. Menjelaskan materi sesuai indi-

kator. 

  

b. Memberikan variasi pada nada 

bicara dan intonasi. 

  

c. Suara guru keras dan dapat di-

dengar seluruh siswa. 

  

d. Guru menjelaskan disertai pem-

berian catatan di papan tulis. 

  

8. Memberikan 

penguatan atas 

usaha siswa 

a. Pemberian penguatan diberikan 

kepada siswa yang aktif. 

  

b. Jenis penguatan bervariasi.   

c. Memberi penguatan kepada ke-

lompok yang berprestasi selama 

pembelajaran. 

  

d. Pemberian penguatan dilakukan 

segera setelah muncul respon 

yang positif dari siswa. 

  

9. Mengelola 

kondisi kelas 

a. Membuat siswa terlibat aktif 

dalam diskusi kelas maupun ke-

lompok. 

  

b. Menegur siswa yang membuat 

kegaduhan. 

  

c. Guru berkeliling kelas membagi 

perhatian kepada seluruh siswa. 

  

d. Guru memusatkan perhatian 

siswa pada pembelajaran. 

  

10. Menutup 

pembelajaran 

a. Guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan. 

  

b. Melakukan refleksi.   

c. Guru memberi soal evaluasi.   

d. Guru memberi tindak lanjut be-

rupa tugas rumah maupun pesan 

lainnya. 

  

 

Jumlah Skor : 

Kategori :       
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Penskoran 

Skor maksimal : 10x4 = 40 

Skor minimal  : 10x1 = 10 

n = (40 - 10) + 1 = 31 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

= 
1

4
 (31 + 1) 

= 8 

jadi nilai Q1 adalah 17 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1) 

= 
2

4
 (31 + 1) 

= 16 

jadi nilai Q2 adalah 25 

Letak Q3 = 
3

4
 ( n + 1) 

= 
3

4
 (31+ 1) 

= 24 

jadi nilai Q3 adalah 33 

 

 

    

     

 

 

      Semarang, .....................  2013 

               Observer, 

 

       ................................. 

 

        

     

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

33 ≤ skor ≤ 40 Baik Sekali 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 
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LEMBAR  PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA MELALUI 

PICTURE AND PICTURE DENGAN GAMBAR SERI 

Siklus:...... 

 

Nama Siswa  :........................ 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IIIB/ II 

Materi   : Menulis karangan sederhana 

Hari/ tanggal  : ....................... 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

2. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika tidak ada atau ada satu deskriptor tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

4. Contoh: jika ada 2 deskriptor yang tampak. 

No

. 

Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Mempersiapkan 

diri untuk me-

ngikuti pembe-

lajaran 

a. Siswa menempati bangku ma-

sing-masing. 

  

b. Sikap siswa siap menerima 

pembelajaran. 

  

c. Siswa mengeluarkan buku dan 

alat tulis. 

  

d. Pandangan siswa menghadap ke 

depan kelas. 
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No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 

1.  Mempersiapkan 

diri untuk me-

ngikuti  pembe-

lajaran 

a. Siswa menempati bangku ma-

sing-masing. 

  

b. Sikap siswa siap menerima 

pembelajaran. 

  

c. Siswa mengeluarkan buku dan 

alat tulis. 

  

d. Pandangan siswa menghadap ke 

depan kelas. 

  

2. Mendengarkan 

penjelasan guru 

dan memberi 

tanggapan 

a. Siswa mendengarkan penjelasan 

guru dengan sikap yang tenang. 

  

b. Siswa mengangkat tangan saat 

diberi kesempatan berpendapat. 

  

c. Siswa dapat menjawab perta-

nyaan guru. 

  

d. Siswa tidak melakukan kegiatan 

lain saat guru menjelaskan. 

  

3.  Memperhatikan 

gambar seri 

yang diperlihat-

kan guru 

a. Siswa tertarik dengan gambar 

yang ditampilkan. 

  

b. Siswamengamati gambar seri 

yang ada. 

  

c. Mengikuti instruksi guru me-

ngenai penggunaan gambar seri. 

  

d. Siswa menjawab pertanyaan gu-

ru seputar gambar. 

  

4. Aktif dalam dis-

kusi kelompok 

a. Siswa terlibat aktif dalam 

diskusi kelompok. 

  

b. Berani menyampaikan pendapat.   

c. Menanggapi hasil kerja 

kelompok lain. 

  

d. Tidak menimbulkan kegaduhan 

dalam kelompok. 

  

5. Mengurutkan 

gambar seri de- 

ngan alasan lo- 

gis 

a. Siswa berani maju untuk me-

ngurutkan gambar. 

  

b. Semua urutan gambar benar.   

c. Siswa berani mengoreksi urutan 

gambar kelompok lain. 

  

d. Siswa terampil dalam mengu-

rutkan gambar seri. 

  

6. Menyampaikan a. Siswa menyampaikan alasan 

yang logis. 
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alasan dari uru-

tan gambar 

b. Sikap siswa percaya diri   

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 

  c. Suara siswa lantang sehingga 

dapat didengar seluruh siswa. 

  

d. Menyampaikan alasan dengan 

bahasa yang mudah dimengerti. 

  

7. Menulis kara- 

ngan sederhana 

sesuai langkah 

yang diajarkan  

guru. 

a. Mengikuti langkah yang diberi-

kan guru. 

  

b. Menulis pada tempat yang dise-

diakan. 

  

c. Tidak mencontek pekerjaan te-

man. 

  

d. Mengajukan pertanyaan pada 

bagian yang belum dipahami. 

  

8.  Membuat 

simpulan 

a. Siswa ikut serta dalam membuat 

simpulan. 

  

b. Menulis hasil simpulan di buku 

tulis. 

  

c. Mengutarakan atau bertanya 

meengenai kesulitan selama 

proses pembelajaran 

  

d. Mengerjakan evaluasi dengan 

tenang. 

  

 

Jumlah Skor :  

Kategori : 

Penskoran 

 

Skor maksimal = 8x4 =32 

Skor minimal  = 8x1 = 8 

n = (32 - 8) + 1 

   = 25 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

     = 
1

4
 (25 + 1) 

     = 6,5 

jadi nilai Q1 adalah 13,5 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1) 

     = 
2

4
 (25 + 1) 

     = 13 

jadi nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3 = 
3

4
 ( n + 1) 

     = 
3

4
 (25 + 1) 

     = 19,5 

jadi nilai Q3 adalah 26,5 
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      Semarang, .....................  2013 

               Observer, 

 

       ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Baik Sekali 

20 ≤ skor < 26,5 Baik 

13,3 ≤ skor < 20 Cukup 

6 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA MELALUI PICTURE AND PICTURE 

 DENGAN GAMBAR SERI 

Pertemuan: .......siklus:....... 

 

Nama Siswa  : ........................................ 

Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : III/ II 

Materi   : Menulis karangan sederhana 

Hari/ Tanggal  : ......................................... 

Petunjuk  : Berilah tanda cek ( ) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

No Indikator Tingkat Kemampuan Jumlah 

4 3 2 1 

1. Diksi      

2. Penulisan kalimat      

3. Struktur Karangan      

4. Ejaan (huruf kapital, tanda titik dan tanda 

hubung) 

     

Jumlah Skor  

Jumlah Skor : 

Kategori : 

        

Pedoman Penskoran 

Skor maksimal = 4 x 4 = 16 

Skor minimal  = 4 x 1 = 4 

n       = 4 

Median = ( skor maksimal + skor minimal ) : 2 

  = (16 + 4 ) : 2 

  = 20 : 2 

  = 10   

 

Lebar interval = ( skor maksimal – skor minimal ) : n  
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  = (16- 4 ) : 4 

  = 12: 4 

  = 3  

 

P = nilai rata- rata indikator yang dilaksanakan   x 100   (Muslich,2009: 26) 

   n 

 

Skala Penilaian 

Skor  Pencapaian Tingkat Keberhasilan 

13- 16 A ( Baik Sekali ) Berhasil 

10 - 12 B ( Baik ) Berhasil 

7 - 9 C ( Cukup ) Tidak berhasil 

4- 6 D ( Kurang ) Tidak Berhasil 

 

 

 

       Semarang, ..................... 2013 

            Peneliti, 

 

 

             ............................... 
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INDIKATOR PENILAIAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA 

MELALUI PICTURE AND PICTURE DENGAN GAMBAR SERI 

Pertemuan:..... siklus..... 

 

 

No 

 

Indikator 

Deskriptor Tingkat Kemampuan 

 

4 

(sangat baik) 

3 

(baik) 

2 

(cukup) 

1 

(kurang) 

1. Diksi Apabila tidak ada 

kesalahan dalam 

pemilihan kata 

Terdapat  kesala- 

han dalam 

pemilihan kata 

antara 1-2 

Terdapat kesala-

han dalam 

pemilihan kata 

antara 3-4 

Terdapat kesala-

han dalam 

pemilihan kata 

lebih dari 4 

2. Penulisan 

kalimat 

Penulisan kali- 

mat efektif, untuk 

1 gambar dibuat  

lebih dari 2 kali-

mat, kalimat 

dalam karangan 

sesuai dengan 

tema dan terdapat 

unsur S,P,O,K 

 

Ada 1-2 kalimat 

yang digunakan 

tidak efektif, 1 

gambar dibuat 2 

kalimat, kalimat 

dalam karangan 

sesuai dengan 

tema 

Ada 3-4 kalimat 

yang tidak efektif, 

1 gambar dibuat 1 

kalimat, ada 1 

kalimat dalam 

karangan yang 

tidak sesuai 

dengan tema 

Apabila ada lebih 

dari 4 kalimat 

yang tidak efektif, 

kalimat yang 

dibuat kurang dari 

jumlah gambar 

yang ada dan 

lebih dari 2 

kalimat dalam 

karangan tidak 

sesuai dengan 

tema 

3. Struktur 

karangan 

Judul sesuai 

dengan karangan, 

penulisan rapi 

sudah berupa 

paragraf 

Judul sesuai 

karangan, 

penulisan rapi 

namun belem 

berbentuk 

paragraf 

Judul kurang 

sesuai dengan 

karangan, atau 

penulisan kurang 

rapi 

Tidak ada judul 

dan tulisan tidak 

rapi 

4. Ejaan (huruf 

kapital, tanda 

titik dan 

 tanda hu- 

bung) 

Penggunaan huruf 

kapital, tanda titik 

dan tanda hubung 

tepat semua 

Terdapat 

kesalahan dalam 

penggunaan huruf  

kapital, tanda titik 

dan tanda hubung 

antara 1-2 

Terdapat kesala-

han penggunaan 

huruf  kapital, 

tanda titik dan 

tanda hubung 

antara 3-4 

Terdapat kesala-

han penggunaan 

huruf  kapital, 

tanda titik dan 

tanda hubung 

lebih dari 4. 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

SEKOLAH DASAR KELAS III SEMESTER 2 

TEMA: LINGKUNGAN 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 
Materi 

Kegiatan Belajar 
Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

1.  Bahasa 

Indonesia 

SK 8.  

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan 

dan informasi 

dalam karangan 

sederhana dan 

puisi 

 

KD 8.1 

 Menulis karangan 

sederhana beda-

sarkan gambar se-

ri dengana  meng-

gunakan pilihan 

kata dan kalimat 

yang tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan eja-

an, huruf kapital 

dan tamda titik. 

 

Menulis 

karangan 

sederhana 

 Mengurutkan gambar 

seri dengan alasan 

yang logis. 

 Menyampaikan 

alasan urutan gambar 

seri. 

 Menulis karangan 

sederhana bedasarkan 

gambar seri yang 

telah diurutkan 

 

 Mengurutkan gambar seri 

menjadi urutan yang logis. 

 Mengemukakan alasan 

yang logis dari urutan 

gambar seri yang telah 

disusun siswa. 

 Menyusun kalimat beda-

sarkan gambar dengan 

memperhatikan penggu-

naan ejaan dan tanda baca 

yang tepat. 

 Menulis paragraf dari kali-

mat yang telah dibuat 

menjadi sebuah karangan 

sederhana . 

 Menentukan judul yang 

menarik pada karangan 

yang telah dibuat. 

 

Tes 

tertulis 

berupa 

unjuk 

kerja 

menulis 

karangan 

sederhana 

4x 35 

menit 

 Gambar seri 

 Buku 

pegangan 

yang relevan 

LAMPIRAN 4.  

RPP 
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 
Materi 

Kegiatan Belajar 
Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

2. IPA : 

SK 2. 

Memahami 

kenampakan 

permukaan bumi, 

cuaca, dan penga-

ruhnya bagi ma-

nusia serta hubu-

ngannya dengan 

cara manusia me-

melihara dan me-

lestarikan alam. 

 

KD  2.2 

Mengidentifikasi 

cara manusia da-

lam memelihara 

dan melestarikan 

alam di lingku-

ngan sekitar. 

 

 

 

Cara manusia 

memelihara 

lingkungan 
 Mengidentifikasi  

kegiatan manusia 

yang menyebabkan 

banjir. 

 Menyebutkan berba-

gai usaha manusia 

untuk melestarikan 

alam sekitar. 

 

 

 Mengidentifikasi  kegiatan 

manusia yang menyebab-

kan banjir. 

 Menyebutkan berbagai 

usaha manusia untuk me-

lestarikan alam sekitar. 

 

 

3. Pendidikan 

Kewarganegara

an 

SK 2. 

Melaksanakan 

norma yang 

berlaku di masya-

rakat. 

 

KD 2.3 

Melaksanakan 

aturan-aturan 

yang berlaku di 

lingkungan ma-

syarakat sekitar. 

 

Aturan yang 

berlaku di 

masyarakat 

 Menyebutkan 

contoh-contoh cara 

menjaga lingkungan 

sekitar. 

 Menjelaskan aturan-

aturan yang berlaku 

di masyarakat yang 

berkaitan dengan 

menjaga kelestarian 

lingkungan 

 Menyebutkan contoh-

contoh cara menjaga ling-

kungan sekitar. 

 Menjelaskan aturan-aturan 

yang berlaku di masyara-

kat yang berkaitan dengan 

menjaga kelestarian 

lingkungan. 

 

   



180 
 

 

JARINGAN TEMA SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

SK 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan  

 sederhana dan puisi. 

KD 8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri dengan  meng-

gunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda titik. 

Pendidikan Kewarganegaraan 

SK 1.  

Melakukan norma yang berlaku di ma-

syarakat. 

KD 1.4  

Melakukan kerjasama di lingkungan ru-

mah, sekolah dan kelurahan/ desa. 

 

 

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

SK 2. 

Memahami kenampakan permukaaan,  

cuaca, dan pengaruhnya bagi manusia 

serta hubungannya dengan cara manusia 

memelihara dan melestarikan alam. 

KD 2.2  

Mendeskripsikan kondisi lingkungan 

yang berpengaruh terhadap kesehatan. 

Tema 

LINGKUNGAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : III/ 2 

Tema   : Lingkungan 

Hari/ tanggal  : Senin, Rabu/ 25, 27 Maret 2013 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

 Bahasa Indonesia 

Menulis 

8.   Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan se-

derhana dan puisi. 

 Ilmu Pengetahuan Alam 

2..Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca, dan pengaruhnya 

bagi manusia serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

 Pendidikan Kewarganegaraan 

2.  Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat. 

II. Kompetensi Dasar 

 Bahasa Indonesia 

8.1    Menulis karangan sederhana bedasarkan gambar seri dengan meng-

gunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperha-

tikan penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda titik. 

 Ilmu Pengetahuan Alam 

2.2 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan 

alam di lingkungan sekitar. 
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 Pendidikan Kewarganegaraan 

2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyara-

kat sekitar. 

III. Indikator 

 Bahasa Indonesia 

1. Mengurutkan gambar seri menjadi urutan yang logis. 

2. Mengemukakan alasan yang logis dari urutan gambar seri yang telah 

disusun siswa. 

3. Menyusun kalimat bedasarkan gambar dengan memperhatikan peng-

gunaan ejaan dan tanda baca yang tepat. 

4. Menulis paragraf dari kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah ka-

rangan sederhana  

5. Menentukan judul yang menarik pada karangan yang telah dibuat. 

 Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Mengidentifikasi  kegiatan manusia yang menyebabkan banjir. 

2. Menyebutkan berbagai usaha manusia untuk melestarikan alam seki-

tar. 

 Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Menyebutkan contoh-contoh cara menjaga lingkungan sekitar. 

2. Menjelaskan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang berkai-

tan dengan menjaga kelestarian lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui memperhatikan gambar seri, siswa dapat mengurutkan gambar 

seri menjadi urutan yang logis. 

2. Melalui diskusi dengan kelompok, siswa dapat mengemukakan alasan 

yang logis dari urutan gambar seri yang telah disusun siswa dengan tepat. 

3. Bedasarkan contoh membuat kalimat dari guru, siswa dapat membuat 

kalimat bedasarkan gambar dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

dan tanda baca yang tepat. 
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4. Dengan pengarahan guru tentang karangan, siswa dapat menyusun para-

graf dari kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah karangan sederhana 

dengan benar. 

5. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan judul yang mena-

rik pada karangan yang telah dibuat dengan benar. 

6. Melalui gambar yang ditunjukkan guru, siswa dapat mengidentifikasi  

kegiatan manusia yang menyebabkan banjir dengan benar. 

7. Melalui tanya jawab tentang dampak kerusakan lingkungan, siswa dapat 

menyebutkan berbagai usaha manusia untuk melestarikan alam sekitar 

dengan tepat. 

8. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh cara men-

jaga lingkungan sekitar dengan benar. 

9. Setelah mendengar penjelasan guru mengenai kerusakan lingkungan, sis-

wa dapat menjelaskan aturan-aturan  yang berlaku di masyarakat yang 

berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan secara tepat. 

V. Karakter yang Diharapkan 

 Aktif 

 Berani 

 Menghargai pendapat orang lain. 

VI. Materi Ajar 

 Bahasa Indonesia     : karangan sederhana 

 Ilmu Pengetahuan Alam    : cara manusia memelihara lingkungan 

 Pendidikan Kewarganegaraan: aturan yang berlaku di masyarakat 

VII. Model Pembelajaran 

 Model : picture and picture 

 Metode : diskusi, ceramah, tanya jawab 

VIII. Langkah Pembelajaran 

PERTEMUAN PERTAMA 

a. Prakegiatan (5 menit) 

Pengkondisian yang meliputi persiapan media, presensi, doa dan pe-

ngaturan tempat duduk. 
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b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengadakan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan berita yang sedang aktual yaitu banjir. 

“ Apakah di lingkungan kalian terdapat sungai?” 

“ Pernahkah sungai di lingkunganmu meluap dan menyebabkan 

banjir di rumahmu?”. Selanjutnya guru menunjukkan gambar 

mengenai bencana banjir. 

2. Menginformasikan  tema dan tujuan yang ingin dicapai selama 

pembelajaran ini.  

3. Memberi motivasi kepada siswa untuk belajar dengan sungguh-

sungguh. 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Eksplorasi 

1. Guru menampilkan sebuah gambar sungai yang meluap dan me-

nyebabkan bencana banjir dan menyuruh siswa menyebutkan per-

buatan manusia yang dapat mengakibatkan banjir. 

2. Dari gambar tersebut guru dan siswa melakukan tanya jawab me-

ngenai bencana yang pernah terjadi di Indonesia atau yang pernah 

menimpa lingkungan mereka dan bagaiman mengatasinya. 

3. Siswa mengamati gambar seri yang masih acak urutannya yang di-

-perlihatkan oleh guru. 

4. Dari gambar seri yang telah diperlihatkan, guru menjelaskan ma-

teri sebagai pengantar yaitu mengenai karangan dan langkah-lang-

kah untuk menyusun karangan yang baik. 

 Elaborasi 

1. Siswa dikelompokkan menjadi enam kelompok dengan pembagian 

anggota kelompok secara heterogen. 

2. Siswa dalam kelompok ditugaskan untuk mencermati gambar seri 

yang masih acak tersebut kemudian mengurutkannya menjadi uru-

tan yang logis.  
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3. Selama siswa berdiskusi dalam kelompok, guru berkeliling dan 

mengamati kegiatan siswa. 

4. Hasil tanggapan siswa dalam kelompok dipresentasikan di depan 

kelas dengan cara guru menunjuk beberapa siswa yang mewakili 

tiap kelompok  untuk maju dan mengurutkan gambar serta mena-

nyakan alasan dari urutan gambar yang disusun siswa. 

5. Kelompok lain diberi kesempatan untuk menambahkan maupun 

mengoreksi. 

6. Masih dalam posisi berkelompok siswa diarahkan untuk membuat 

karangan sederhana secara bertahap yaitu mulai dari membuat kali-

mat bedasarkan gambar. Kemudian guru menyuruh siswa membe-

rikan judul pada karangan mereka, dengan sebelumnya memberi 

pengarahan mengenai pemberian judul yang baik. 

7. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

 Konfirmasi  

1. Guru memberikan konfirmasi mengenai hasil kerja siswa dan 

memperbaiki kesalahan yang dibuat siswa. 

2. Siswa yang aktif selama diskusi diberi reward. 

d. Kegiatan Akhir  (20 menit) 

1. Siswa membuat simpulan 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran agar siswa lebih aktif  untuk 

pertemuan selanjutnya, dalam rangka memperbaiki pembelajaran 

yang masih kurang maksimal. 

4. Menginformasikan tema dan materi yang akan dipelajari pada per-

temuan selanjutnya.  

PERTEMUAN KEDUA 

a. Prakegiatan (5 menit) 

Pengkondisian yang meliputi persiapan media, presensi, doa dan pe-

ngaturan tempat duduk. 
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b. Kegiatan Awal ( 5 menit) 

1. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai 

materi sebelumnya “ Kalian kemarin sudah belajar mengenai ka-

rangan. Apa itu karangan anak-anak ?”.  

2. Menginformasikan  tema dan tujuan yang ingin dicapai selama 

pembelajaran ini. 

3. Memberi motivasi kepada siswa untuk belajar dengan sungguh-

sungguh. 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Eksplorasi 

1. Guru menampilkan kembali gambar seri yang telah diurutkan sis-

wa pada pertemuan sebelumnya. 

2. Guru menunjuk siswa untuk mengurutkan gambar seri tersebut. 

Siswa yang ditunjuk, menceritakan kembali alasan dari urutan 

gambar tersebut. 

3. Dari jawaban siswa guru melakukan tanya jawab mengenai aturan-

aturan yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan lingku-

ngan. 

4. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai penulisan ejaan 

dan penggunaan huruf kapital serta tanda baca, dan memberikan 

contoh mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang 

tepat.  

 Elaborasi 

1. Guru menyuruh siswa untuk kembali ke posisi kelompok yang te-

lah dibuat sebelumnya. 

2. Siswa mengerjakan lembar kerja yang kegiatannya adalah siswa 

memperbaiki ejaan, penggunaan huruf kapital serta tanda baca dari 

karangan singkat yang diberikan guru. 

3. Selama siswa berdiskusi guru membimbing siswa dalam kelom-

pok. 

4. Hasil diskusi siswa dipresentasikan dibacakan di depan kelas dan 



187 
 

 

5.  kelompok lain memberikan tanggapan maupun saran. 

6. Selanjutnya guru memberi penjelasan yang lebih lengkap menge-

nai penggunaan ejaan dan tanda baca (huruf kapital, tanda titik, 

tanda seru dan tanda tanya) yang benar. 

7. Guru mengeluarkan gambar seri yang baru tetapi masih bertema-

kan lingkungan. Siswa ditunjuk untuk mengurutkan gambar dan 

memberikan alasan. 

 Konfirmasi 

1. Guru memberikan konfirmasi mengenai hasil kerja siswa dan 

memperbaiki kesalahan yang dibuat siswa. 

2. Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang aktif. 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Siswa menarik simpulan dari pembelajaran. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Guru melakukan refleksi untuk siklus kedua, yaitu dengan mem-

perbaiki pembelajaran yang masih kurang dan menyediakan gam-

bar seri yang baru dengan tema berbeda. 

IX. Media dan Sumber Belajar 

a. Media  

Gambar seri dengan tema lingkungan. 

b. Sumber  

1. Ismoyo. 2007. Aku Bangga Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Kelas 3. 

Yogyakarta: BSE. 

2. Heuken Adolf. 2008. Teknik Mengarang.Yogyakarta: Kanisius. 

3. Pusat Pembinaan dan Pengembanagan Bahasa Depdiknas. 2010. 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. 

Jakarta: Yrama Widya. 

4. Rakhmat, Cece. 2001. Evaluasi Pengajaran. Bandung: CV Maulana. 

5. Zuchdi, Darmiyati dan Budiasih. 2001. Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Kelas Rendah. Yogyakarta: PAS. 
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6. Indranuri.2009. Efektifitas Penggunaan Media Gambar. (online) 

7. http: //indranuris4057.blogspot.com/2009/06/efektivitas-penggunaan-

media-gambar.html. Diakses pada tanggal 4 Januari 2013 pukul 15.14 

X. Penilaian 

 Prosedur Tes 

1. Tes awal  : tidak ada 

2. Tes Proses : ada pada kegiatan inti 

3. Tes Akhir : ada pada tes evaluasi soal 

 Jenis Tes 

1. Lisan : dilaksanakan pada saat KBM 

2. Tertulis : dilaksanaan pada tes evaluasi  

 Bentuk Tes 

Tes unjuk kerja 

 Alat Tes 

1. Lembar kerja siswa 

2. Lembar pengamatan  siswa 

Semarang, 25 Maret 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas      Peneliti 

      
Sumarni, S.Pd      Aprilia Nur Fitriani 

NIP        NIM 1401409105 
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LAMPIRAN RPP 

MATERI AJAR 

1. BAHASA INDONESIA 

Mengarang adalah penuangan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan 

untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi apabila seseorang menuangkan 

ide, perasaan serta pengalamannya dalam bentuk tulisan, kegiatan tersebut 

dapat digolongkan sebagai kegiatan mengarang. Dalam proses mengarang, 

setiap ide atau gagasan dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian dirang-

kai menjadi sebuah kalimat selanjutnya dikembangkan membentuk paragraf. 

Ciri-ciri karangan sederhana: 

a) bahasanya mudah dimengerti;  

b) kata- kata yang digunakan masih sederhana;  

c) kalimatnya pendek-pendek sehingga karangannya juka pendek;  

d) isi cerita biasanya mengenai lingkungan keseharian anak.  

 Dalam proses menulis karangan agar mudah dipahami harus mem-

perhatikan ejaan dan penggunaan tanda baca diantaranya: 

1. Tanda titik, sebagai tanda bahwa kalimat telah selesai. Tanda titik dipakai 

pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 

2. Tanda koma, pokok tugasnya adalah untuk menyatakan jeda sejenak, 

menyekat hubungan- hubungan yang perlu dijelaskan dan menyekat frase 

sejenis atau setara. 

3. Titik dua, digunakan untuk menegaskan keterangan atau penjelasan 

sebagai tambahan sesuatu yang telah disebutkan dalam kalimat terdahulu. 

4. Tanda seru dan tanda tanya, tanda seru digunakan untuk menyatakan pera-

saan yang kuat seperti perintah,tak percaya dan terkejut. Sedangkan tanda 

tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. 

 

2. ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Penyebab Terjadinya Bencana Alam 

Secara garis besar, terjadinya bencana alam dapat disebabkan oleh faktor-

faktor sebagai berikut. 

1. Alam  

Bencana alam murni penyebab utamanya adalah alam itu sendiri. Contoh 

bencana alam murni adalah gempa bumi, tsunami, badai atau letusan 

gunung berapi. Bencana-bencana tersebut bukan disebabkan oleh ulah 

negatif manusia. 

2. Perbuatan manusia 

Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung 
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jawab. Bukan berarti bencana ini dibuat oleh manusia tetapi akibat dari ulah 

manusia atau dipicu dari perbuatan manusia, seperti penebangan hutan se-

cara liar, penambangan liar, pengambilan air tanah secara berlebihan dan 

lain-lain. Perbuatanperbuatan tersebut lambat laun akan menyebabkan 

bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau erosi tanah. 

Beberapa upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan diantar-

anya: 

 Membuang sampah pada tempatnya. 

 Tidak membuang sampah di sungai. 

 Melakukan reboisasi 

 

3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. 

Contoh di dalam keluarga. Ayah tidak bisa mengurus sendiri keluarga. Ayah 

dibantu oleh ibu. Dibantu anak-anak. Anggota keluarga saling membutuhkan. 

Demikian pula dalam lingkungan sekolah. Di lingkungan kelurahan atau 

desa. Warga wajib menjalin kerja sama. Menjaga kebersihan, keindahan, dan 

keamanan. Apalagi untuk wilayah kelurahan atau desa. Masalah yang dihada-

pi banyak. Mutlak diperlukan kerja sama warga. 

Untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman maka dibuat 

aturan- aturan untuk dilaksanakan oleh warganya. Beberapa aturan yang 

harus dilakukan misalnya: 

a. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di su-

ngai atau selokan, 

b. Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. 

c. Menjalankan siskamling 
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LAMPIRAN 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus I Pertemuan 1 

 

 

 

 

Langkah Kerja: 

1. Susunlah gambar-gambar di bawah ini menjadi urutan yang logis! 

2. Jelaskan alasan dari urutan yang kamu buat! 

3. Buatlah sebuah kalimat untuk masing-masing gambar dengan memperhatikan 

ejaan dan penggunaan tanda baca! 

4. Dari kalimat yang sudah kamu buat, kembangkan kalimat tersebut menjadi  

paragraf! 

5. Susunlah paragraf-paragraf tersebut menjadi karangan yang baik. 

6. Berilah judul yang sesuai pada karanganmu. 

     

  

    

Anggota Kelompok: 

1. ...............  4..............   

2. ...............  5.............. 

3. ...............   6..............  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus I Pertemuan 2 

 

 

 

Langkah Kerja: 

1. Salinlah kembali karangan di bawah ini dengan memberi tanda baca yang 

tepat , meliputi tanda titik, koma, tanda seru dan penggunaan huruf kapital. 

2. Diskusikan dengan teman satu kelompokmu. 

3. Selamat mengerjakan. 

 

Berangkat ke Sekolah 

 pada hari senin hujan turun. hujan sudah turun sejak malam dan belum 

berhenti sampai pagi   Rudi dan adiknya yang bernama tono berangkat pukul 

06.30 untuk mengikuti upacara bendera  Bu mira, ibu rudi dan toni, menyuruh 

mereka memakai jas hujan  Rudi memakai jas hujan berwarna kuning  toni 

memakai jas hujan berwarna merah. mereka juga membawa payung berwarna 

merah 

 mereka berjalan hati-hati agar tidak terpeleset. di jalan mereka bertemu 

agus wahyu rina dan alan. sesampainya di sekolah  ternyata upacara pagi 

dibatalkan karena hujan belum reda. mereka masuk kelas untuk mulai belajar 

Jawaban:  ........................................................ 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................  

Anggota Kelompok: 

1................  4..............  

2................  5.............. 

3................   6..............  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS I 

Kelas/ Semester : III/2 

Kompetensi Dasar  

Bahasa Indonesia : Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat  

dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik. 

IPA   : Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam di lingkungan sekitar. 

PKn   : Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan sederhana. 

 

No. Materi Pokok Indikator Soal Ranah Bentuk Soal Nomor Soal Tingkat Kesulitan 

1. 

 

Menulis karangan 

sederhana 

1. Diksi 

2. Penulisan kalimat 

3. Struktur karangan 

4. Ejaan (huruf kapital, tanda 

titik dan tanda hubung) 

Kognitif Tes tertulis 1 Sedang 
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LAMPIRAN 

SOAL EVALUASI 

Siklus I Pertemuan 1 

 

 

 

Soal : 

1. Urutkan gambar seri di bawah ini menjadi urutan yang logis, kemudian buatlah 

sebuah karangan sederhana berdasarkan gambar tersebut, dengan memperhati-

kan susunan kalimat dan penggunaan tanda baca yang benar! 

2. Selamat mengerjakan. 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Nama   : 

Presensi : 
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SOAL EVALUASI 

Siklus I Pertemuan 2 

 

 

 

 

Soal : 

1. Urutkan gambar seri di bawah ini menjadi urutan yang logis, kemudian buat-

lah sebuah karangan sederhana berdasarkan gambar tersebut, dengan mem-

perhatikan susunan kalimat dan penggunaan tanda baca yang benar! 

2. Selamat mengerjakan. 

   
  

    

    

Nama   : 

Presensi : 
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JAWABAN SOAL EVALUASI 

Soal Evaluasi Siklus I Peremuan 1 

Urutan gambar seri yang benar:  

3.  

 

 

  1     2

 

  4     3 

Soal Evaluasi Siklus I Peremuan 2 

             
  1     2      3

    

   4     5 

Penilaian:  

P = nilai rata- rata indikator yang dilaksanakan   x 100   

   n     

(format penilaian yang lengkap ada pada lampiran lembar penilaian) 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

SEKOLAH DASAR KELAS III SEMESTER 2 

TEMA: PERISTIWA ALAM 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 
Materi 

Kegiatan Belajar 
Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  

Sumber 

Belajar 

1.  Bahasa 

Indonesia 

SK 8.  

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan 

dan informasi 

dalam karangan 

sederhana dan 

puisi 

 

KD 8.1 

 Menulis 

karangan 

sederhana 

berdasarkan 

gambar seri 

dengana  meng-

gunakan 

pilihan kata dan 

kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

eja-an, huruf 

kapital dan 

tamda titik. 

 

Menulis 

karangan 

sederhana 

 Mengurutkan gambar 

seri dengan alasan yang 

logis. 

 Menyampaikan alasan 

urutan gambar seri. 

 Menulis karangan 

sederhana bedasarkan 

gambar seri yang telah 

diurutkan 

 

 Mengurutkan gambar seri 

menjadi urutan yang logis. 

 Mengemukakan alasan yang 

logis dari urutan gambar seri 

yang telah disusun siswa. 

 Menyusun kalimat bedasarkan 

gambar dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang tepat. 

 Menulis paragraf dari kalimat 

yang telah dibuat menjadi 

sebuah karangan sederhana . 

 Menentukan judul yang 

menarik pada karangan yang 

telah dibuat. 

Tes 

tertulis 

berupa 

unjuk 

kerja 

menulis 

karangan 

sederhana 

4x 35 

menit 

 Gambar 

seri 

 Buku 

pegangan 

yang 

relevan 

2. IPA 

SK 6. 

KD. 6.2  

Menjelaskan 

Mengidentifikasi 

hubungan awan 

 Menjelaskan pengertian 

cuaca. 

 Menjelaskan pengertian cuaca. 

 Mengidentifikasi berbagai 
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Memahami ke-

nampakan per-

mukaan bumi, 

cuaca, dan pe-

ngaruhnya bagi 

manusia serta 

hubungannya 

dengan cara ma-

nusia memeli-

hara dan me-

lestarikan alam. 

 

 

hubungan 

antara keadaan 

awan dan cuaca 

 

dan cuaca  Mengidentifikasi 

berbagai bentuk awan 

dan ciri-cirinya. 

 Menjelaskan proses terja-

dinya hujan. 

 

bentuk awan dan ciri-cirinya. 

 Menjelaskan proses terjadinya 

hujan. 

 

3. Seni Budaya 

dan 

Keterampilan 

SK 11. 

Mengekspresi-
kan diri melalui 
karya seni mu-
sik. 
 

KD 11.2 

Menyanyikan 

lagu daerah dan 

lagu anak-anak 

dengan iringan 

sederhana 

Menyanyikan 

lagu anak “ Tik-

Tik Bunyi Hu-

jan” 

 Menyanyikan lagu anak “ 

Tik-Tik Bunyi Hujan” 

dengan iringan tepukan. 

 

 Menyanyikan lagu anak “ Tik-

Tik Bunyi Hujan” dengan 

iringan tepukan. 
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JARINGAN TEMA SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

SK 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan  

 sederhana dan puisi 

KD 8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri dengan menggu-

nakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda titik. 

 

Seni Budaya dan Keterampilan 

SK 11. 

Mengekspresikan diri melalui karya seni 

musik. 

KD 11.2  

Menyanyikan lagu daerah dan lagu 

anak-anak dengan iringan sederhana. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

SK 6.  

Memahami kenampakan permukaan bumi, 

cuaca, dan pengaruhnya bagi manusia ser-

ta hubungannya dengan cara manusia me-

melihara dan melestarikan alam. 

KD. 6.2  

Menjelaskan hubungan antara keadaan 

awan dan cuaca 

Tema 

PERISTIWA ALAM 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 2  

Nama Sekolah  : SD Negeri Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : III/ 2   

Tema   : Peristiwa Alam 

Hari/ tanggal  : Senin, Rabu/ 8,10 April 2013 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

 

ii. Standar Kompetensi 

 Bahasa Indonesia 

Menulis 

8.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan 

sederhana dan puisi. 

 Ilmu Pengetahuan Alam 

6.  Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca, dan pengaruhnya 

bagi manusia serta hubungannya dengan cara manusia memelihara 

dan melestarikan alam. 

 Seni Budaya dan Keterampilan 

11. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

 

iii. Kompetensi Dasar 

 Bahasa Indonesia 

8.1 Menulis karangan sederhana bedasarkan gambar seri dengan 

menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan mem-

perhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda titik. 

 Ilmu Pengetahuan Alam 

6.2  Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca. 

 

 Seni Budaya dan Keterampilan 
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11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan 

sederhana 

iv. Indikator 

 Bahasa Indonesia 

1. Mengurutkan gambar seri menjadi urutan yang logis. 

2. Mengemukakan alasan yang logis dari urutan gambar seri yang telah 

disusun siswa. 

3. Membuat kalimat bedasarkan gambar dengan memperhatikan peng-

gunaan ejaan dan tanda baca yang tepat. 

4. Menyusun paragraf dari kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah 

karangan sederhana. 

 Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Menjelaskan pengertian cuaca. 

2. Mengidentifikasi berbagai bentuk awan dan ciri-cirinya. 

3. Menjelaskan proses terjadinya hujan. 

 Seni Budaya dan Keterampilan 

1. Menyayikan lagu anak “ Tik-Tik Bunyi Hujan” dengan iringan 

tepukan. 

2. Mewarnai gambar 

v. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui mencermati gambar, siswa dapat mengurutkan gambar seri 

menjadi urutan yang logis dengan baik. 

2. Melalui diskusi dengan kelompok, siswa dapat mengemukakan alasan 

yang logis dari urutan gambar seri yang telah disusun siswa dengan 

tepat. 

3. Bedasarkan contoh membuat kalimat dari guru, siswa dapat membuat 

kalimat bedasarkan gambar dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

dan tanda baca yang tepat. 

4. Dengan pengarahan guru tentang karangan, siswa dapat menyusun 

paragraf dari kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah karangan se-

derhana dengan benar. 
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5. Dengan kegiatan tanya jawab dan penjelasan dari guru, siswa dapat 

menjelaskan pengertian cuaca dengan tepat. 

6. Melalui gambar bentuk awan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai 

bentuk awan dan pengaruhnya terhadap cuaca dengan tepat. 

7. Dengan mengurutkan gambar seri, siswa dapat menjelaskan proses 

terjadinya hujan dengan benar. 

8. Diiringan tepuk oleh guru, siswa dapat menyanyikan lagu anak “Tik-

tik Bunyi Hujan” dengan baik. 

9. Dengan alat gambar yang ada, siswa mewarnai gambar seri mengenai 

proses terjadinya hujan dengan baik. 

vi. Karakter yang Diharapkan 

 Aktif 

 Berani 

 Menghargai pendapat orang lain. 

 Percaya diri 

vii. Materi Ajar 

 Bahasa Indonesia   :  menulis karangan sederhana 

 Ilmu Pengetahuan Alam  : mengidentifikasi hubungan awan 

dan cuaca 

 Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak “Tik-tik 

bunyi hujan” 

viii. Model Pembelajaran 

 Model : picture and picture 

 Metode : diskusi, tanya jawab, ceramah, demonstrasi 

ix. Langkah Pembelajaran 

PERTEMUAN PERTAMA 

a. Prakegiatan (5 menit) 

Pengkondisian yang meliputi persiapan media, presensi, doa dan penga-

turan tempat duduk. 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 



203 
 

 

1. Melakukan apersepsi: guru menanyakan kepada siswa keadaan cuaca 

hari ini dan apa alasan dari jawaban siswa. 

“ Bagaimana keadaan cuaca pagi ini anak- anak? “ 

“ Saat cuaca cerah, bagaimana ciri-cirinya?” 

2. Guru manyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa agar belajar dengan sungguh-

sungguh. 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

 Eksplorasi 

1. Guru menunjukkan gambar mengenai keadaan cuaca yang cerah, 

mendung dan hujan. 

2. Siswa menyanyikan lagu “Tik-tik Bunyi Hujan” disertai tepuk. 

3. Siswa dan guru melakukan tanya-jawab mengenai masing-masing 

gambar mengenai ciri-ciri yang nampak dari gambar. 

4. Guru memberikan materi singkat mengenai pengertian cuaca. 

 Elaborasi 

1. Siswa dibagi dalam kelompok yang heterogen. 

2. Siswa mendiskusikan lembar kerja kelompok yaitu menjodohkan 

simbol cuaca dengan namanya, dan menuliskan ciri-ciri dari cuaca 

tersebut. 

3. Selama siswa berdiskusi, guru berkeliling ke setiap kelompok dan 

menanyakan kesulitan yang dialami siswa. 

4. Siswa menyusun gambar seri dengan urutan yang logis. 

5. Perwakilan siswa  maju untuk mencocokkan gambar dan menu-

liskan deskripsi dari simbol cuaca di papan tulis. 

6. Dari hasil jawaban siswa guru membahas mengenai ciri-ciri cuaca. 

7. Selanjutnya guru menampilkan gambar seri mengenai proses terja-

dinya hujan, sebagai salah satu bentuk dari pengaruh cuaca. 

8. Siswa maju untuk mengurutkan gambar seri tersebut dan membe-

rikan alasan dari urutan gambar. 
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9. Masing-masing siswa diminta untuk membuat kalimat sederhana 

untuk tiap gambar yang telah disusun saat kegiatan evaluasi. 

 Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik dari hasil kerja siswa. 

2. Siswa yang telah membacakan hasil tulisannya mendapatkan 

pujian dari guru dan siswa yang belum mendapat kesempatan un-

tuk membacakan hasil tulisannya di depan kelas mendapatkan mo-

tivasi dari guru. 

3. Siswa mendapat kesempatan untuk bertanya pada guru. 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

3. Guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilaku-

kan. 

4. Menginfomasikan tema atau topik pertemuan selanjutnya. 

5. Menutup pembelajaran dengan salam. 

PERTEMUAN KEDUA 

a) Pra Kegiatan (5 menit) 

Pengkondisian yang meliputi persiapan media, presensi, doa dan penga-

turan tempat duduk. 

b) Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Melakukan apersepsi: guru menanyakan kepada siswa materi 

pertemuan sebelumnya “ Coba anak-anak, apa yang kita pelajari 

kemarin ?”. Guru melanjutkan menanyakan keadaan cuaca hari ini 

dan apa alasan dari jawaban siswa. “ Saat ini sedang kita sedang 

mengalami musim apa anak-anak?” 

2. Guru manyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa agar belajar dengan sung-

guh-sungguh. 

c) Kegiatan Inti (40 menit) 

 Eksplorasi 
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1. Guru menunjukkan kembali simbol cuaca dan cuaca serta ciri-

cirinya dan mengajukan tanya jawab dengan siswa. 

2. Siswa dan guru melakukan tanya-jawab mengenai masing- masing 

gambar mengenai ciri-ciri yang nampak dari gambar. 

3. Guru menampilkan kembali gambar seri mengenai proses terjadi-

nya hujan, selanjutnya guru menunjuk beberapa siswa untuk me-

ngurutkan gambar seri tersebut dan membacakan kembali karangan 

siswa. 

4. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai pengaruh cuaca 

yang lain terhadap keadaan lingkungan sekitar khususnya pengaruh 

cuaca panas terhadap lingkungan. 

 Elaborasi 

1. Siswa dibagi  kedalam kelompok yang heterogen. 

2. Guru membagikan gambar seri yang berisi rangkaian terjadinya 

kebakaran hutan yang dimulai dengan pembakaran hutan sampai 

proses pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran, yang akhir-

nya menjadikan hutan kering. 

3. Siswa menyusun gambar seri dengan urutan yang logis. 

4. Perwakilan siswa untuk mengurutkan gambar seri dan mena-

nyakan alasan dari urutan gambar tersebut. 

5. Masing-masing siswa diminta untuk menuliskan deskripsi untuk 

tiap gambar yang telah disusun. 

6. Perwakilan kelompok menempelkan hasil kerja kelompoknya di 

papan siswa. Siswa yang lain membacakan deskripsi dari gambar 

seri yang telah dibuat di depan kelas. 

7. Siswa yang lain memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan 

temannya. 

 Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik dari hasil kerja siswa. 

2. Siswa yang telah membacakan hasil tulisannya mendapatkan 

pujian dari guru dan siswa yang belum mendapat kesempatan un-
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tuk membacakan hasil tulisannya di depan kelas mendapatkan 

motivasi dari guru. 

3. Siswa mendapat kesempatan untuk bertanya pada guru. 

d) Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Mengerjakan soal evaluasi. 

3. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

dan melakukan perbaikan untuk pertemuan selanjutnya. 

4. Menutup pembelajaran dengan salam. 

x. Media dan Sumber Belajar 

a. Media  

Gambar seri dengan tema keadaan alam yaitu gambar seri mengenai 

proses terjadinya hujan dan peristiwa kebakaran hutan 

b. Sumber  

1. Ismoyo. 2007. Aku Bangga Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Kelas 

3. Yogyakarta: BSE. 

2. Heuken Adolf. 2008. Teknik Mengarang.Yogyakarta: Kanisius. 

3. Pusat Pembinaan dan Pengembanagan Bahasa Depdiknas. 2010. 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. 

Jakarta: Yrama Widya. 

4. Rakhmat, Cece. 2001. Evaluasi Pengajaran. Bandung: CV 

Maulana. 

5. Zuchdi, Darmiyati dan Budiasih. 2001. Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia di Kelas Rendah. Yogyakarta: PAS. 

6. Indranuri.2009. Efektifitas Penggunaan Media Gambar. (online) 

7. http: //indranuris4057.blogspot.com/2009/06/efektivitas- 

penggunaan-media-gambar.html. Diakses pada tanggal 4 Januari 

2013 pukul 15.14 

xi. Penilaian 

 Prosedur Tes 

4. Tes awal  : tidak ada 
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5. Tes Proses : ada pada kegiatan inti 

6. Tes Akhir : ada pada tes evaluasi soal 

 Jenis Tes 

3. Lisan : dilaksanakan pada saat KBM 

4. Tertulis : dilaksanaan pada tes evaluasi  

 Bentuk Tes 

Tes unjuk kerja 

 Alat Tes 

3. Lembar kerja siswa 

4. Lembar pengamatan  siswa 

 

Semarang, 8 April 2013 

Mengetahui, 

Guru Kelas      Peneliti 

      

Sumarni, S.Pd      Aprilia Nur Fitriani 

NIP        NIM 1401409105 
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LAMPIRAN RPP 

MATERI AJAR 

1. BAHASA INDONESIA 

Beberapa tanda baca yang biasa digunakan dalam penulisan karangan dian-

taranya: 

a. Tanda titik, sebagai tanda bahwa kalimat telah selesai. Tanda titik dipakai 

pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 

b. Tanda koma, pokok tugasnya adalah untuk menyatakan jeda sejenak, 

menyekat hubungan-hubungan yang perlu dijelaskan dan menyekat frase 

sejenis atau setara. 

c. Titik dua, digunakan untuk menegaskan keterangan atau penjelasan seba-

gai tambahan sesuatu yang telah disebutkan dalam kalimat terdahulu. 

d. Tanda seru dan tanda tanya, tanda seru digunakan untuk menyatakan 

perasaan yang kuat seperti perintah,tak percaya dan terkejut. Sedangkan 

tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. 
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2. ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu. 

Beberapa keadaan cuaca diantaranya berawan, cerah, panas, dingin,dan 

hujan. Saat cuaca berawan, keadaan langit diliputi awan. Awan menghala-

ngi sinar matahari, sehingga udara tidak begitu panas. 

Pada saat udara cerah, keadaan langit terang dan tidak berawan. 

Cahaya matahari bersinar terang dan udara terasa hangat. Pada saat udara 

panas, matahari bersinar terik sehingga udara terasa panas. Apabila awan 

abu-abu mulai menutupi langit biasanya akan turun hujan. Cuaca hujan 

ditandai dengan turunnya titik-titik air hujan yang terkadang menjadi deras 

bahkan dibeberapa tempat disertai butiran es. 

3. SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

Lirik lagu Tik-tik Bunyi Hujan 

Cip. Ibu Sud 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik-tik Bunyi Hujan 

Tik tik tik bunyi hujan di atas genting 

Airnya turun tidak terkira 

Cobalah tengok dahan dan ranting 

Pohon dan kebun basah semua 

Tik tik tik bunyi hujan bagai bernyanyi 

Saya dengarkan tidaklah jemu 

Kebun dan jalan semua sunyi 

Tidak seorang berani lalu 

 

Tik tik tik hujan turun dalam selokan 

Tempatnya itik berenang-renang 

Bersenda gurau meyelam-nyelam 

Karena hujan berenang-renang 

 

 



210 
 

 

LAMPIRAN  

GAMBAR DAN MEDIA 

 

 

Simbol Keadaan 

Cuaca 

Simbol Keadaan 

Cuaca 

 

 

 

Cerah 

 

 

 

Hujan 

 

 

 

 

Cerah 

Berawan 

 

 

 

 

Hujan disertai 

petir 

 

 

 

 

Berawan 
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LAMPIRAN 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus II Pertemuan 1 

 

 

 

 

Langkah Kerja: 

1. Pasangkan simbol cuaca dengan namanya dengan cara menarik garis. 

2. Buatlah deskripsi atau ciri-ciri masing-masing keadaan cuaca dalam beberapa 

kalimat! 

3. Diskusikan dengan kelompokmu. Selamat mengerjakan! 

 

Simbol  Keadaan 

Cuaca 

Deskripsi Cuaca 

 

 

Berawan 

 

 

 

Hujan 

 

 

 

Hujan disertai 

petir 

 

 

 

Cerah 

 

 

 

Cerah Berawan 

 

Anggota Kelompok: 

1................  4..............   

2................  5.............. 

3................   6..............  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II 

Kelas/ Semester : III/2 

Kompetensi Dasar  

Bahasa Indonesia : Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat  

dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik. 

IPA   : Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca. 

SBK   : Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan sederhana. 

 

No. Materi Pokok Indikator Soal Ranah Bentuk Soal Nomor Soal Tingkat Kesulitan 

1. 

 

Menulis karangan 

sederhana 

1. Diksi 

2. Penulisan kalimat 

3. Struktur karangan 

4. Ejaan (huruf kapital, tanda 

titik dan tanda hubung) 

Kognitif Tes tertulis 1 Sulit 
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SOAL EVALUASI 

Siklus II Pertemuan 1 

 

 

Soal : 

1. Urutkan gambar seri di bawah ini menjadi urutan yang logis, kemudian 

buatlah sebuah karangan sederhana berdasarkan gambar tersebut, dengan 

memperhatikan susunan kalimat dan penggunaan tanda baca yang benar! 

2. Selamat mengerjakan. 

 

   

   

         

 

 

 

 

Nama   : 

Presensi : 
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SOAL EVALUASI 

Siklus II Pertemuan 2 

 

 

 

Soal : 

1. Urutkan gambar seri di bawah ini menjadi urutan yang logis, kemudian 

buatlah sebuah karangan sederhana berdasarkan gambar tersebut, dengan 

memperhatikan susunan kalimat dan penggunaan tanda baca yang benar! 

2. Selamat mengerjakan. 

 

      

    

   

 

 

 

 

Nama   : 

Presensi : 
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JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

Soal Evaluasi Siklus II Peremuan 1 

Urutan gambar seri mengenai proses terjadinya hujan: 

        
     1       2    3 

        
     4        5      6 

Soal Evaluasi Siklus II Peremuan 1 

Urutan gambar seri 

        
      1      2    3 

     
      4       5     6 

Penilaian:  

P = nilai rata- rata indikator yang dilaksanakan   x 100   

   n     

(format penilaian yang lengkap ada pada lampiran lembar penilaian) 
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LEMBAR  PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DENGAN 

GAMBAR SERI 

Siklus: I Pertemuan: 1 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IIIB/ II 

Materi   : Menulis karangan sederhana 

Hari/ tanggal  : Senin, 25 Maret 2013 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

2. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika tidak ada atau ada satu deskriptor tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

4. Contoh: jika ada 2 deskriptor yang tampak. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

ran 

a. Guru mempersiapkan ruangan.  2 

b. Guru mengucapkan salam.  

c. Guru mengajak siswa berdoa.  

d. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

 

 

Isilah sesuai petunjuk. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 

 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

b. Guru mempersiapkan ruangan.  3 

c. Guru mengucapkan salam.   

LAMPIRAN 5. 

Data Hasil Penelitian 
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ran d. Guru mengajak siswa berdoa.   

e. Guru mengecek kehadiran siswa   

2. Melakukan 

apersepsi 

a. Guru memberikan apersepsi 

yang berkaitan dengan materi. 
 2 

b. Menarik perhatian siswa de-

ngan interaksi yang bervariasi. 

  

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 
  

d. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipela-

jari. 

  

3.  Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang sesuai de-

ngan indikator materi. 

 3 

b. Menuliskan tujuan pembelaja-

ran. 
  

c. Memberikan deskripsi kegiatan 

pembelajaran secara umum. 

  

d. Menyampaikan tujuan pembe-

lajaran kepada seluruh siswa. 
  

4.  Membimbing 

siswa selama 

kegiatan 

kelompok 

a. Membagi siswa kedalam kelom-

pok yang heterogen. 
 3 

b. Berkeliling membimbing ke se-

tiap kelompok. 

  

c. Menanyakan kesulitan yang di-

hadapi siswa. 
  

d. Memberi penjelasan lanjut me-

ngenai langkah kerja. 
  

5. Memanfaatkan 

media gambar 

seri 

a. Guru menunjukkan gambar de-

ngan sebelumnya memusat-kan 

perhatian seluruh siswa. 

 2 

b. Menyuruh siswa untuk mengu-

rutkan gambar seri. 
  

c. Memberi kesempatan siswa un-

tuk mengemukakan alasan dari 

urutan gambar seri. 

  

d. Memancing interaksi antara sis-

wa dengan guru maupun siswa 

dengan siswa menggunakan 

gambar seri. 

  

6. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

mengenai ala-

a. Guru memberi pertanyaan seca-

ra klasikal. 
 2 

b. Memberi cukup waktu bagi sis-

wa berfikir. 

  

c. Memberi pertanyaan dengan   
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san urutan 

gambar 

memindahkan giliran menjawab. 

d. Menyuruh siswa untuk me-

ngangkat tangan sebelum men-

jawab. 

  

7. Memberikan 

konfirmasi dan 

penjelasan 

mengenai 

materi 

a. Menjelaskan materi sesuai indi-

kator. 
 3 

b. Memberikan variasi pada nada 

bicara dan intonasi. 

  

c. Suara guru keras dan dapat di-

dengar seluruh siswa. 
  

d. Guru menjelaskan disertai pem-

berian catatan di papan tulis. 
  

8. Memberikan 

penguatan atas 

usaha siswa 

a. Pemberian penguatan diberikan 

kepada siswa yang aktif. 
 3 

b. Jenis penguatan bervariasi.   

c. Memberi penguatan kepada ke-

lompok yang berprestasi selama 

pembelajaran. 

  

d. Pemberian penguatan dilakukan 

segera setelah muncul respon 

yang positif dari siswa. 

  

9. Mengelola 

kondisi kelas 

a. Membuat siswa terlibat aktif 

dalam diskusi kelas maupun ke-

lompok. 

 2 

b. Menegur siswa yang membuat 

kegaduhan. 
  

c. Guru berkeliling kelas membagi 

perhatian kepada seluruh siswa. 
  

d. Guru memusatkan perhatian 

siswa pada pembelajaran. 
  

10. Menutup 

pembelajaran 

a. Guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan. 
 2 

b. Melakukan refleksi.   

c. Guru memberi soal evaluasi.   

d. Guru memberi tindak lanjut be-

rupa tugas rumah maupun pesan 

lainnya. 

  

 

Jumlah Skor : 25 

Kategori : Baik       

Penskoran 

Skor maksimal : 10x4 = 40 

Skor minimal  : 10x1 = 10 
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n = (40 - 10) + 1 

   = 31 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

= 
1

4
 (31 + 1) 

= 8 

jadi nilai Q1 adalah 17 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1) 

= 
2

4
 (31 + 1) 

= 16 

jadi nilai Q2 adalah 25 

Letak Q3 = 
3

4
 ( n + 1) 

= 
3

4
 (31+ 1) 

= 24 

jadi nilai Q3 adalah 33 

 

 

    

     

 

 

         Semarang, 25 Maret   2013  

                   Observer, 

        

         Sumarni, S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

33 ≤ skor ≤ 40 Baik Sekali 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 
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LEMBAR  PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DENGAN 

GAMBAR SERI 

Siklus: I Pertemuan: 2 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IIIB/ II 

Materi   : Menulis karangan sederhana 

Hari/ tanggal  : Rabu, 27 Maret 2013 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

2. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika tidak ada atau ada satu deskriptor tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

4. Contoh: jika ada 2 deskriptor yang tampak. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

ran 

a. Guru mempersiapkan ruangan.  2 

b. Guru mengucapkan salam.  

c. Guru mengajak siswa berdoa.  

d. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

 

 

Isilah sesuai petunjuk. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 

 1. Melaksanakan a. Guru mempersiapkan ruangan.  3 
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prapembelaja-

ran 

b. Guru mengucapkan salam.   

c. Guru mengajak siswa berdoa.   

d. Guru mengecek kehadiran siswa   

2. Melakukan 

apersepsi 

a. Guru memberikan apersepsi 

yang berkaitan dengan materi. 
 3 

b. Menarik perhatian siswa de-

ngan interaksi yang bervariasi. 

  

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 
  

d. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipela-

jari. 

  

3.  Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang sesuai de-

ngan indikator materi. 

 3 

b. Menuliskan tujuan pembelaja-

ran. 
  

c. Memberikan deskripsi kegiatan 

pembelajaran secara umum. 

  

d. Menyampaikan tujuan pembe-

lajaran kepada seluruh siswa. 
  

4.  Membimbing 

siswa selama 

kegiatan 

kelompok 

a. Membagi siswa kedalam kelom-

pok yang heterogen. 

 3 

b. Berkeliling membimbing ke se-

tiap kelompok. 
  

c. Menanyakan kesulitan yang di-

hadapi siswa. 
  

d. Memberi penjelasan lanjut me-

ngenai langkah kerja. 
  

5. Memanfaatkan 

media gambar 

seri 

a. Guru menunjukkan gambar de-

ngan sebelumnya memusat-kan 

perhatian seluruh siswa. 

 2 

b. Menyuruh siswa untuk mengu-

rutkan gambar seri. 
  

c. Memberi kesempatan siswa un-

tuk mengemukakan alasan dari 

urutan gambar seri. 

  

d. Memancing interaksi antara sis-

wa dengan guru maupun siswa 

dengan siswa menggunakan 

gambar seri. 

  

6. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

a. Guru memberi pertanyaan seca-

ra klasikal. 
 3 

b. Memberi cukup waktu bagi sis-

wa berfikir. 
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mengenai ala-

san urutan 

gambar 

c. Memberi pertanyaan dengan 

memindahkan giliran menjawab. 

  

d. Menyuruh siswa untuk me-

ngangkat tangan sebelum men-

jawab. 

  

7. Memberikan 

konfirmasi dan 

penjelasan 

mengenai 

materi 

a. Menjelaskan materi sesuai indi-

kator. 
 3 

b. Memberikan variasi pada nada 

bicara dan intonasi. 

  

c. Suara guru keras dan dapat di-

dengar seluruh siswa. 
  

d. Guru menjelaskan disertai pem-

berian catatan di papan tulis. 
  

8. Memberikan 

penguatan atas 

usaha siswa 

a. Pemberian penguatan diberikan 

kepada siswa yang aktif. 
 3 

b. Jenis penguatan bervariasi.   

c. Memberi penguatan kepada ke-

lompok yang berprestasi selama 

pembelajaran. 

  

d. Pemberian penguatan dilakukan 

segera setelah muncul respon 

yang positif dari siswa. 

  

9. Mengelola 

kondisi kelas 

a. Membuat siswa terlibat aktif 

dalam diskusi kelas maupun ke-

lompok. 

 2 

b. Menegur siswa yang membuat 

kegaduhan. 
  

c. Guru berkeliling kelas membagi 

perhatian kepada seluruh siswa. 
  

d. Guru memusatkan perhatian 

siswa pada pembelajaran. 

  

10. Menutup 

pembelajaran 

a. Guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan. 
 3 

b. Melakukan refleksi.   

c. Guru memberi soal evaluasi.   

d. Guru memberi tindak lanjut be-

rupa tugas rumah maupun pesan 

lainnya. 

  

 

Jumlah Skor : 28 

Kategori : Baik      

Penskoran 

Skor maksimal : 10x4 = 40 
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Skor minimal  : 10x1 = 10 

n = (40 - 10) + 1 

   = 31 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

= 
1

4
 (31 + 1) 

= 8 

jadi nilai Q1 adalah 17 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1) 

= 
2

4
 (31 + 1) 

= 16 

jadi nilai Q2 adalah 25 

Letak Q3 = 
3

4
 ( n + 1) 

= 
3

4
 (31+ 1) 

= 24 

jadi nilai Q3 adalah 33 

 

 

    

     

 

 

       Semarang, 27 Maret 2013 

                   Observer, 

         

                   Sumarni, S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

33 ≤ skor ≤ 40 Baik Sekali 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 
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LEMBAR  PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DENGAN  

GAMBAR SERI 

Siklus: II Pertemuan: 1 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IIIB/ II 

Materi   : Menulis karangan sederhana 

Hari/ tanggal  : Senin, 8 April 2013 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

2. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika tidak ada atau ada satu deskriptor tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapa-

ngan. 

4. Contoh: jika ada 2 deskriptor yang tampak. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

ran 

a. Guru mempersiapkan ruangan.  2 

b. Guru mengucapkan salam.  

c. Guru mengajak siswa berdoa.  

d. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

 

 

Isilah sesuai petunjuk. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 

 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

a. Guru mempersiapkan ruangan.  4 

b. Guru mengucapkan salam.   
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ran c. Guru mengajak siswa berdoa.   

d. Guru mengecek kehadiran siswa   

2. Melakukan 

apersepsi 

a. Guru memberikan apersepsi 

yang berkaitan dengan materi. 
 3 

b. Menarik perhatian siswa de-

ngan interaksi yang bervariasi. 
  

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 
  

d. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipela-

jari. 

  

3.  Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a.Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang sesuai de-

ngan indikator materi. 

 3 

b. Menuliskan tujuan pembelaja-

ran. 

  

c. Memberikan deskripsi kegiatan 

pembelajaran secara umum. 
  

d. Menyampaikan tujuan pembe-

lajaran kepada seluruh siswa. 

  

4.  Membimbing 

siswa selama 

kegiatan 

kelompok 

a. Membagi siswa kedalam kelom-

pok yang heterogen. 
 4 

b. Berkeliling membimbing ke se-

tiap kelompok. 
  

c. Menanyakan kesulitan yang di-

hadapi siswa. 
  

d. Memberi penjelasan lanjut me-

ngenai langkah kerja. 
  

5. Memanfaatkan 

media gambar 

seri 

a. Guru menunjukkan gambar de-

ngan sebelumnya memusat-kan 

perhatian seluruh siswa. 

 3 

b. Menyuruh siswa untuk mengu-

rutkan gambar seri. 
  

c. Memberi kesempatan siswa un-

tuk mengemukakan alasan dari 

urutan gambar seri. 

  

d. Memancing interaksi antara sis-

wa dengan guru maupun siswa 

dengan siswa menggunakan 

gambar seri. 

  

6. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

mengenai ala-

a. Guru memberi pertanyaan seca-

ra klasikal. 
 4 

b. Memberi cukup waktu bagi sis-

wa berfikir. 
  

c. Memberi pertanyaan dengan   
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san urutan 

gambar 

memindahkan giliran menjawab. 

d. Menyuruh siswa untuk me-

ngangkat tangan sebelum men-

jawab. 

  

7. Memberikan 

konfirmasi dan 

penjelasan 

mengenai 

materi 

a. Menjelaskan materi sesuai indi-

kator. 
 4 

b. Memberikan variasi pada nada 

bicara dan intonasi. 
  

c. Suara guru keras dan dapat di-

dengar seluruh siswa. 
  

d. Guru menjelaskan disertai pem-

berian catatan di papan tulis. 
  

8. Memberikan 

penguatan atas 

usaha siswa 

a. Pemberian penguatan diberikan 

kepada siswa yang aktif. 
 4 

b. Jenis penguatan bervariasi.   

c. Memberi penguatan kepada ke-

lompok yang berprestasi selama 

pembelajaran. 

  

d. Pemberian penguatan dilakukan 

segera setelah muncul respon 

yang positif dari siswa. 

  

9. Mengelola 

kondisi kelas 

a. Membuat siswa terlibat aktif 

dalam diskusi kelas maupun ke-

lompok. 

 3 

b. Menegur siswa yang membuat 

kegaduhan. 
  

c. Guru berkeliling kelas membagi 

perhatian kepada seluruh siswa. 
  

d. Guru memusatkan perhatian 

siswa pada pembelajaran. 
  

10. Menutup 

pembelajaran 

a. Guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan. 
 3 

b. Melakukan refleksi.   

c. Guru memberi soal evaluasi.   

d. Guru memberi tindak lanjut be-

rupa tugas rumah maupun pesan 

lainnya. 

  

 

Jumlah Skor : 35 

Kategori : Baik Sekali      

Penskoran 

Skor maksimal : 10x4 = 40 

Skor minimal  : 10x1 = 10 
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n = (40 - 10) + 1 

   = 31 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

= 
1

4
 (31 + 1) 

= 8 

jadi nilai Q1 adalah 17 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1) 

= 
2

4
 (31 + 1) 

= 16 

jadi nilai Q2 adalah 25 

Letak Q3 = 
3

4
 ( n + 1) 

= 
3

4
 (31+ 1) 

= 24 

jadi nilai Q3 adalah 33 

 

 

    

     

 

 

          Semarang, 8 April  2013 

                Observer, 

         

         Sumarni, S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

33 ≤ skor ≤ 40 Baik Sekali 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 
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LEMBAR  PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DENGAN  

GAMBAR SERI 

Siklus: II Pertemuan: 2 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IIIB/ II 

Materi   : Menulis karangan sederhana 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

2. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut: 

Skor 1 (Jika tidak ada atau ada satu deskriptor tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapa-

ngan. 

4. Contoh: jika ada 2 deskriptor yang tampak. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

ran 

a. Guru mempersiapkan ruangan.  2 

b. Guru mengucapkan salam.  

c. Guru mengajak siswa berdoa.  

d. Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

 

 

Isilah sesuai petunjuk. 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

 

 1. Melaksanakan 

prapembelaja-

ran 

a. Guru mempersiapkan ruangan.  4 

b. Guru mengucapkan salam.   

c. Guru mengajak siswa berdoa.   
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d. Guru mengecek kehadiran  

siswa 

  

2. Melakukan 

apersepsi 

a. Guru memberikan apersepsi 

yang berkaitan dengan materi. 
 4 

b. Menarik perhatian siswa de-

ngan interaksi yang bervariasi. 
  

c. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 
  

d. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipela-

jari. 

  

3.  Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang sesuai de-

ngan indikator materi. 

 4 

b. Menuliskan tujuan pembelaja-

ran. 
  

c. Memberikan deskripsi kegiatan 

pembelajaran secara umum. 
  

d. Menyampaikan tujuan pembe-

lajaran kepada seluruh siswa. 
  

4.  Membimbing 

siswa selama 

kegiatan 

kelompok 

a. Membagi siswa kedalam kelom-

pok yang heterogen. 
 4 

b. Berkeliling membimbing ke se-

tiap kelompok. 
  

c. Menanyakan kesulitan yang di-

hadapi siswa. 
  

d. Memberi penjelasan lanjut me-

ngenai langkah kerja. 
  

5. Memanfaatkan 

media gambar 

seri 

a. Guru menunjukkan gambar de-

ngan sebelumnya memusat-kan 

perhatian seluruh siswa. 

 4 

b. Menyuruh siswa untuk mengu-

rutkan gambar seri. 
  

c. Memberi kesempatan siswa un-

tuk mengemukakan alasan dari 

urutan gambar seri. 

  

d. Memancing interaksi antara sis-

wa dengan guru maupun siswa 

dengan siswa menggunakan 

gambar seri. 

  

6. Mengajukan 

pertanyaan 

kepada siswa 

mengenai ala-

a. Guru memberi pertanyaan seca-

ra klasikal. 
 3 

b. Memberi cukup waktu bagi sis-

wa berfikir. 
  

c. Memberi pertanyaan dengan   
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san urutan 

gambar 

memindahkan giliran menjawab. 

d. Menyuruh siswa untuk me-

ngangkat tangan sebelum men-

jawab. 

  

7. Memberikan 

konfirmasi dan 

penjelasan 

mengenai 

materi 

a. Menjelaskan materi sesuai indi-

kator. 
 4 

b. Memberikan variasi pada nada 

bicara dan intonasi. 
  

c. Suara guru keras dan dapat di-

dengar seluruh siswa. 
  

d. Guru menjelaskan disertai pem-

berian catatan di papan tulis. 
  

8. Memberikan 

penguatan atas 

usaha siswa 

a. Pemberian penguatan diberikan 

kepada siswa yang aktif. 
 4 

b. Jenis penguatan bervariasi.   

c. Memberi penguatan kepada ke-

lompok yang berprestasi selama 

pembelajaran. 

  

d. Pemberian penguatan dilakukan 

segera setelah muncul respon 

yang positif dari siswa. 

  

9. Mengelola 

kondisi kelas 

a. Membuat siswa terlibat aktif 

dalam diskusi kelas maupun ke-

lompok. 

 4 

b. Menegur siswa yang membuat 

kegaduhan. 
  

c. Guru berkeliling kelas membagi 

perhatian kepada seluruh siswa. 
  

d. Guru memusatkan perhatian 

siswa pada pembelajaran. 
  

10. Menutup 

pembelajaran 

a. Guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan. 
 4 

b. Melakukan refleksi.   

c. Guru memberi soal evaluasi.   

d. Guru memberi tindak lanjut be-

rupa tugas rumah maupun pesan 

lainnya. 

  

 

Jumlah Skor : 39 

Kategori : Baik Sekali      

Penskoran 

Skor maksimal : 10x4 = 40 

Skor minimal  : 10x1 = 10 
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n = (40 - 10) + 1 

   = 31 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 1) 

= 
1

4
 (31 + 1) 

= 8 

jadi nilai Q1 adalah 17 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1) 

= 
2

4
 (31 + 1) 

= 16 

jadi nilai Q2 adalah 25 

Letak Q3 = 
3

4
 ( n + 1) 

= 
3

4
 (31+ 1) 

= 24 

jadi nilai Q3 adalah 33 

 

 

    

     

 

 

             Semarang, 10 April 2013  

                     Observer, 

        

           Sumarni, S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

33 ≤ skor ≤ 40 Baik Sekali 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 



232 
 

 

REKAP HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus I Pertemuan 1 

No. Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JKN 3 3 2 2 2 2 2 1 17 Cukup 

2. AAU 3 1 3 3 1 2 2 3 18 Cukup 

3. APG 2 2 2 2 2 2 2 1 15 Cukup 

4. ADP 2 2 3 3 1 2 2 2 17 Cukup 

5. ALUA 3 3 2 2 2 2 2 1 17 Cukup 

6. ARA 2 3 2 1 2 2 3 2 17 Cukup 

7. AHS 2 2 1 2 3 1 2 2 15 Cukup 

8. BW 2 2 3 3 1 3 3 3 20 Baik 

9. CDAN 2 2 2 2 3 2 2 3 18 Cukup 

10. CSNG 1 2 2 3 2 3 3 2 18 Cukup 

11. GWP 1 2 1 1 2 2 2 1 12 Cukup 

12. LSH 3 2 2 1 2 2 1 3 16 Cukup 

13. LW 3 3 2 2 3 3 2 3 21 Baik 

14. LWS 2 3 3 3 2 2 2 3 20 Baik 

15. MRKR 3 2 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

16. MKS 2 2 3 1 2 2 2 2 16 Cukup 

17. NCP 3 2 3 2 3 2 3 2 20 Baik 

18. NAN 2 2 2 2 1 1 2 2 14 Cukup 

19. NRP 3 1 2 3 2 1 2 3 17 Cukup 

20. OSA 4 3 3 4 3 3 3 4 27 Baik 

21. RSH 3 2 3 2 2 2 2 2 18 Cukup 

22. STPS 2 2 2 3 3 3 2 3 20 Baik 

23. SW 3 1 3 3 2 3 2 3 20 Baik 

24. SAF 1 2 2 3 3 3 3 3 20 Baik 

25. FR 2 2 2 1 2 2 3 2 16 Cukup 

Jumlah Skor 59 53 58 56 54 54 57 59 450  

Rata-rata  2,36 2,12 2,32 2,24 2,16 2,16 2,28 2,36 18 Cukup 

Baik sekali = 26,5 ≤ skor ≤ 32; Baik = 20 ≤ skor < 26,5; Cukup = 13,3 ≤ skor < 20;  

Kurang = 6 ≤ skor < 13,5 
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REKAP HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus I Pertemuan 2 

No. Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JKN 3 2 3 2 2 2 2 2 18 Cukup 

2. AAU 3 2 3 3 2 2 2 3 20 Baik 

3. APG 2 3 2 2 3 2 2 2 18 Cukup 

4. ADP 2 3 3 3 3 2 2 3 21 Baik 

5. ALUA 3 3 2 2 3 2 2 2 19 Cukup 

6. ARA 3 3 2 2 2 3 3 3 21 Baik 

7. AHS 2 3 2 2 3 2 3 3 20 Baik 

8. BW 2 2 2 3 2 3 3 3 20 Baik 

9. CDAN 2 2 3 2 3 2 3 3 20 Baik 

10. CSNG 3 2 3 2 3 3 3 2 21 Baik 

11. GWP 2 2 1 2 2 2 3 2 16 Cukup 

12. LSH 3 2 2 3 2 2 2 3 19 Cukup 

13. LW 3 3 2 3 2 3 2 3 21 Baik 

14. LWS 3 3 3 4 4 3 3 3 

26 

Baik 

Sekali 

15. MRKR 3 3 3 3 2 2 3 3 22 Baik 

16. MKS 2 2 3 1 2 2 2 2 16 Cukup 

17. NCP 3 2 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

18. NAN 3 2 2 2 3 1 2 2 17 Cukup 

19. NRP 3 3 2 3 2 2 2 3 20 Baik 

20. OSA 4 3 4 3 3 3 4 3 

27 

Baik 

Sekali 

21. RSH 3 2 3 2 2 2 3 3 20 Baik 

22. STPS 3 3 2 3 3 3 2 3 22 Baik 

23. SW 3 2 3 3 2 3 2 3 21 Baik 

24. SAF 3 2 2 3 3 3 3 3 22 Baik 

25. FR 3 2 2 2 2 3 3 2 19 Cukup 

Jumlah Skor 69 61 62 62 63 59 64 67 507  

Rata-rata  2,76 2,44 2,48 2,48 2,52 2,36 2,56 2,68 20,28 Baik 

Baik sekali = 26,5 ≤ skor ≤ 32; Baik = 20 ≤ skor < 26,5; Cukup = 13,3 ≤ skor < 20;  

Kurang = 6 ≤ skor < 13,5 
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REKAP HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus II Pertemuan 1 

No. Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JKN 3 2 2 3 2 2 2 3 19 Cukup 

2. AAU 3 2 2 2 2 2 4 3 20 Baik 

3. APG 2 3 2 2 3 3 3 2 20 Baik 

4. ADP 3 3 3 3 3 3 2 3 23 Baik 

5. ALUA 3 3 2 2 3 3 3 2 21 Baik 

6. ARA 3 3 2 3 3 3 3 3 23 Baik 

7. AHS 3 3 2 3 3 3 2 3 22 Baik 

8. BW 2 3 3 3 3 3 3 3 23 Baik 

9. CDAN 3 2 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

10. CSNG 3 2 3 3 2 3 3 3 22 Baik 

11. GWP 3 2 2 3 2 2 3 3 20 Baik 

12. LSH 3 3 2 3 3 3 2 3 22 Baik 

13. LW 3 3 2 2 3 3 2 3 21 Baik 

14. LWS 3 3 3 4 4 3 3 4 

27 

Baik 

Sekali 

15. MRKR 3 4 3 3 3 3 4 4 

27 

Baik 

Sekali 

16. MKS 3 2 3 2 2 2 2 3 19 Cukup 

17. NCP 3 2 3 2 3 2 3 3 21 Baik 

18. NAN 3 3 2 2 3 2 3 2 20 Baik 

19. NRP 3 3 2 3 3 2 3 3 22 Baik 

20. OSA 4 3 4 3 3 4 3 3 

27 

Baik 

Sekali 

21. RSH 3 3 2 3 2 3 3 3 22 Baik 

22. STPS 3 3 3 3 4 3 3 3 25 Baik 

23. SW 3 3 3 3 3 3 3 4 25 Baik 

24. SAF 3 3 3 2 3 3 3 3 23 Baik 

25. FR 3 2 2 2 3 3 3 3 21 Cukup 

Jumlah Skor 74 68 63 66 71 68 71 75 556  

Rata-rata  2,96 2,72 2,52 2,64 2,84 2,72 2,84 3 22,24 Baik 

Baik sekali = 26,5 ≤ skor ≤ 32; Baik = 20 ≤ skor < 26,5; Cukup = 13,3 ≤ skor < 20;  

Kurang = 6 ≤ skor < 13,5 
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REKAP HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus II Pertemuan 2 

No. Siswa  Indikator Aktivitas Siswa Jmlh 

Skor 

Katego

ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JKN 3 2 3 3 3 3 3 3 23 Baik 

2. AAU 3 3 4 4 4 3 4 3 

28 

Baik 

Sekali 

3. APG 2 3 2 2 3 3 3 3 21 Baik 

4. ADP 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Baik 

5. ALUA 3 2 3 2 3 3 3 3 22 Baik 

6. ARA 3 3 2 3 4 3 3 4 25 Baik 

7. AHS 3 3 3 3 3 4 4 4 27 Baik 

8. BW 3 3 3 3 3 3 4 3 25 Baik 

9. CDAN 3 3 3 3 3 2 3 3 23 Baik 

10. CSNG 3 2 3 3 4 3 3 3 24 Baik 

11. GWP 3 3 2 3 3 3 3 3 23 Baik 

12. LSH 3 3 2 3 3 3 3 3 23 Baik 

13. LW 3 3 3 2 3 2 3 3 22 Baik 

14. LWS 3 3 4 4 4 4 3 4 

29 

Baik 

Sekali 

15. MRKR 3 4 3 3 3 3 4 3 26 Baik  

16. MKS 3 3 3 2 3 3 2 3 22 Baik 

17. NCP 3 3 3 2 3 2 4 3 23 Baik 

18. NAN 3 3 2 2 3 3 3 3 22 Baik 

19. NRP 3 3 3 3 4 3 3 3 25 Baik 

20. OSA 4 3 4 3 3 4 4 3 

28 

Baik 

Sekali 

21. RSH 3 3 2 3 4 3 3 3 24 Baik 

22. STPS 3 3 3 3 4 4 3 4 

27 

Baik 

Sekali 

23. SW 3 4 3 3 4 3 3 4 

27 

Baik 

Sekali 

24. SAF 3 3 3 2 4 4 4 3 26 Baik 

25. FR 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Cukup 

Jumlah Skor 75 74 72 70 84 77 81 80 613  

Rata-rata  3 2,96 2,88 2,8 3,36 3,08 3,24 3,2 24,52 Baik 

Baik sekali = 26,5 ≤ skor ≤ 32; Baik = 20 ≤ skor < 26,5; Cukup = 13,3 ≤ skor < 20;  

Kurang = 6 ≤ skor < 13,5 
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DATA NILAI KETERAMPILAN SISWA MENULIS KARANGAN 

SEDERHANA PADA PRASIKLUS 

 

No

. 

Nama Siswa Nilai rata-rata 

Siklus I 

Kategori 

1. JKN 50 Tidak tuntas 

2. AAU 43,75 Tidak tuntas 

3. APG 50 Tidak tuntas 

4. ADP 62,5 Tuntas 

5. ALUA 50 Tidak tuntas 

6. ARA 62,5 Tuntas 

7. AHS 25 Tidak tuntas 

8. BW 56,2 Tidak tuntas 

9. CDAN 43,75 Tidak tuntas 

10. CSNG 62,5 Tuntas 

11. GWP 37,5 Tidak tuntas 

12. LSH 43,75 Tidak tuntas 

13. LW 68,75 Tuntas 

14. LWS 56,2 Tidak tuntas 

15. MRKR 62,5 Tuntas 

16. MKS 56,2 Tidak tuntas 

17. NCP 43,75 Tidak tuntas 

18. NAN 56,2 Tidak tuntas 

19. NRP 56,2 Tidak tuntas 

20. OSA 75 Tuntas 

21. RSH 56,2 Tidak tuntas 

22. STPS 56,2 Tidak tuntas 

23. SW 62,5 Tuntas 

24. SAF 56,2 Tidak tuntas 

25. FR 68,75 Tuntas 

Nilai Terendah 43,75 

Nilai Tertinggi 75 

Rata-rata nilai 54,5 

Tuntas 44% 

Tidak Tuntas 56% 
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NILAI KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

No Siswa  Indikator Keterampilan 

Menulis Karangan Sederhana 

Jmlh 

Skor 

Nilai  Kategori 

1 2 3 4 

1. JKN 2 2 2 1 7 43,75 Tidak tuntas 

2. AAU 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

3. APG 3 3 2 1 9 56,2 Tidak tuntas 

4. ADP 3 3 3 3 12 75 Tuntas 

5. ALUA 3 2 2 1 8 50 Tidak tuntas 

6. ARA 3 3 2 3 11 68,75 Tuntas 

7. AHS 4 2 4 3 13 81,25 Tuntas 

8. BW 4 3 2 2 11 68,75 Tuntas 

9. CDAN 3 2 3 2 10 62,5 Tuntas 

10. CSNG 3 4 3 3 13 81,25 Tuntas 

11. GWP 3 3 2 1 9 56,2 Tidak tuntas 

12. LSH 3 2 3 2 10 62,5 Tidak tuntas 

13. LW 3 3 4 2 12 75 Tuntas 

14. LWS 3 3 3 2 11 68,75 Tuntas 

15. MRKR 3 3 3 2 11 68,75 Tuntas 

16. MKS 3 3 2 1 9 56,2 Tidak tuntas 

17. NCP 3 2 2 1 8 50 Tuntas 

18. NAN 4 4 1 2 11 68,75 Tuntas 

19. NRP 3 2 3 13 9 56,2 Tuntas 

20. OSA 3 3 4 1 11 68,75 Tuntas 

21. RSH 3 2 3 1 9 56,2 Tidak tuntas 

22. STPS 3 2 4 3 12 75 Tuntas 

23. SW 3 2 4 1 10 62,5 Tuntas 

24. SAF 3 3 4 2 12 75 Tuntas 

25. FR 2 3 3 2 10 62,5 Tuntas 
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NILAI KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

No Siswa  Indikator Keterampilan 

Menulis Karangan Sederhana 

Jmlh 

Skor 

Nilai  Kategori 

1 2 3 4 

1. JKN 3 2 2 1 8 50 Tidak tuntas 

2. AAU 4 3 4 3 14 87,5 Tuntas 

3. APG 3 3 2 1 9 56,2 Tidak tuntas 

4. ADP 3 2 3 3 12 75 Tuntas 

5. ALUA 3 2 3 1 9 56,2 Tidak tuntas 

6. ARA 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

7. AHS 4 3 3 1 11 68,75 Tuntas 

8. BW 3 3 4 2 12 75 Tuntas 

9. CDAN 4 4 4 2 13 81,25 Tuntas 

10. CSNG 3 3 2 3 11 68,75 Tuntas 

11. GWP 3 2 2 1 8 50 Tidak tuntas 

12. LSH 2 3 3 1 9 56,2 Tidak Tuntas 

13. LW 3 4 4 2 14 87,5 Tuntas 

14. LWS 3 2 2 3 10 62,5 Tuntas 

15. MRKR 3 3 4 3 12 75 Tuntas 

16. MKS 3 2 3 2 10 62,5 Tuntas 

17. NCP 3 2 3 3 12 75 Tuntas 

18. NAN 3 3 4 1 11 68,75 Tuntas 

19. NRP 3 3 4 2 12 75 Tuntas 

20. OSA 2 3 4 4 13 81,25 Tuntas 

21. RSH 2 2 4 2 10 62,5 Tuntas 

22. STPS 3 2 3 2 10 62,5 Tuntas 

23. SW 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

24. SAF 3 3 3 1 10 62,5 Tuntas 

25. FR 4 3 4 2 12 75 Tuntas 
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NILAI KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA  

SIKLUS I 

 

No. Nama Siswa Nilai Nilai rata-rata 

Siklus I 

Kategori 

Pert 1 Pert 2 

1. JKN 43,75 50 46,88 Tidak tuntas 

2. AAU 81,25 87,5 84,38 Tuntas 

3. APG 56,2 56,2 56,2 Tidak tuntas 

4. ADP 75 75 75 Tuntas 

5. ALUA 50 56,2 53,1 Tidak tuntas 

6. ARA 68,75 81,25 75 Tuntas 

7. AHS 81,25 68,75 75 Tuntas 

8. BW 68,75 75 71,88 Tuntas 

9. CDAN 62,5 81,25 71,88 Tuntas 

10. CSNG 81,25 68,75 75 Tuntas 

11. GWP 56,2 50 53,1 Tidak tuntas 

12. LSH 62,5 56,2 59,35 Tidak tuntas 

13. LW 75 87,5 81,25 Tuntas 

14. LWS 68,75 62,5 65,63 Tuntas 

15. MRKR 68,75 75 71,88 Tuntas 

16. MKS 56,2 62,5 59,35 Tidak tuntas 

17. NCP 50 75 62,5 Tuntas 

18. NAN 68,75 68,75 68,75 Tuntas 

19. NRP 56,2 75 65,6 Tuntas 

20. OSA 68,75 81,25 75 Tuntas 

21. RSH 56,2 62,5 59,35 Tidak tuntas 

22. STPS 75 62,5 68,75 Tuntas 

23. SW 62,5 81,25 71,88 Tuntas 

24. SAF 75 62,5 68,75 Tuntas 

25. FR 62,5 75 68,75 Tuntas 

Nilai Terendah 43,75 50 46,88  

Nilai Tertinggi 81,25 87,5 84,38  

Rata-rata nilai 65,24 69,49 67,39  

Tuntas 68% 80% 82%  

Tidak Tuntas 32% 20% 28%  
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NILAI KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No Siswa  Indikator Keterampilan 

Menulis Karangan Sederhana 

Jmlh 

Skor 

Nilai  Kategori 

1 2 3 4 

1. JKN 3 2 2 2 9 56,2 Tidak tuntas 

2. AAU 4 4 3 3 14 87,5 Tuntas 

3. APG 3 2 2 2 9 56,2 Tidak tuntas 

4. ADP 4 3 4 3 14 87,5 Tuntas 

5. ALUA 3 3 3 3 12 75 Tuntas 

6. ARA 4 3 2 3 12 75 Tuntas 

7. AHS 4 3 2 2 11 68,75 Tuntas 

8. BW 4 3 3 3 13 81,25 Tuntas 

9. CDAN 4 3 3 3 13 81,25 Tuntas 

10. CSNG 3 4 4 2 12 75 Tuntas 

11. GWP 4 2 1 3 10 62,5 Tuntas 

12. LSH 3 3 3 2 11 68,75 Tuntas 

13. LW 4 4 3 3 14 87,5 Tuntas 

14. LWS 3 3 3 2 11 68,75 Tuntas 

15. MRKR 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

16. MKS 3 3 3 2 11 68,75 Tuntas 

17. NCP 4 3 2 1 10 62,5 Tuntas 

18. NAN 3 3 4 2 12 75 Tuntas 

19. NRP 3 3 2 4 12 75 Tuntas 

20. OSA 4 2 3 4 13 81,25 Tuntas 

21. RSH 3 2 2 3 10 62,5 Tuntas 

22. STPS 3 3 2 2 10 62,5 Tuntas 

23. SW 3 3 3 4 13 81,25 Tuntas 

24. SAF 4 3 4 3 14 87,5 Tuntas 

25. FR 4 3 3 2 12 75 Tuntas 
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NILAI KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

No Siswa  Indikator Keterampilan 

Menulis Karangan Sederhana 

Jmlh 

Skor 

Nilai  Kategori 

1 2 3 4 

1. JKN 3 3 3 3 12 75 Tuntas 

2. AAU 4 4 4 3 15 93,75 Tuntas 

3. APG 3 2 3 2 10 62,5 Tuntas 

4. ADP 3 3 4 4 14 87,5 Tuntas 

5. ALUA 2 3 2 3 10 62,5 Tuntas 

6. ARA 3 3 3 4 13 81,25 Tuntas 

7. AHS 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

8. BW 4 3 3 3 13 81,25 Tuntas 

9. CDAN 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

10. CSNG 3 3 4 2 12 75 Tuntas 

11. GWP 4 2 3 3 12 75 Tuntas 

12. LSH 3 2 3 2 10 62,5 Tuntas 

13. LW 4 3 4 3 14 87,5 Tuntas 

14. LWS 3 2 3 2 10 62,5 Tuntas 

15. MRKR 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

16. MKS 3 3 2 2 10 62,5 Tuntas 

17. NCP 3 3 3 3 12 75 Tuntas 

18. NAN 3 3 3 3 12 75 Tuntas 

19. NRP 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

20. OSA 4 2 4 4 14 87,5 Tuntas 

21. RSH 3 2 3 3 11 68,75 Tuntas 

22. STPS 3 3 3 4 13 81,25 Tuntas 

23. SW 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 

24. SAF 3 3 4 2 12 75 Tuntas 

25. FR     13 81,25 Tuntas 
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NILAI KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA  

SIKLUS II 

 

No. Nama Siswa Nilai Nilai rata-rata 

Siklus II 

Kategori 

Pert 1 Pert 2 

1. JKN 56,2 75 65,5 Tuntas 

2. AAU 87,5 93,75 90,62 Tuntas 

3. APG 56,2 62,5 59,35 Tidak tuntas 

4. ADP 87,5 87,5 87,5 Tuntas 

5. ALUA 75 62,5 68,75 Tuntas 

6. ARA 75 81,25 78,13 Tuntas 

7. AHS 68,75 81,25 75 Tuntas 

8. BW 81,25 81,25 81,25 Tuntas 

9. CDAN 81,25 81,25 81,25 Tuntas 

10. CSNG 75 75 75 Tuntas 

11. GWP 62,5 75 68,75 Tuntas 

12. LSH 68,75 62,5 68,63 Tuntas 

13. LW 87,5 87,5 87,5 Tuntas 

14. LWS 68,75 62,5 68,63 Tuntas 

15. MRKR 81,25 81,25 81,25 Tuntas 

16. MKS 68,75 62,5 68,63 Tuntas 

17. NCP 62,5 75 68,75 Tuntas 

18. NAN 75 75 75 Tuntas 

19. NRP 75 81,25 78,13 Tuntas 

20. OSA 81,25 87,5 84,38 Tuntas 

21. RSH 62,5 68,75 68,63 Tuntas 

22. STPS 62,5 81,25 71,87 Tuntas 

23. SW 81,25 81,25 81,25 Tuntas 

24. SAF 87,5 75 81,25 Tuntas 

25. FR 75 81,25 78,13 Tuntas 

Nilai Terendah 56,2 62,5 59,35  

Nilai Tertinggi 87,5 93,75 90,62  

Rata-rata nilai 73,75 76,75 75,73  

Tuntas 96% 100% 96%  

Tidak Tuntas 4% 0% 4%  
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Catatan Lapangan Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana 

melalui Picture and Picture dengan Gambar Seri 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Nama Guru  : Aprilia Nur Fitriani 

Kelas/ Semester : III/ II 

Tema   : Lingkungan 

Hari/ tanggal  : Senin, 25 Maret 2013 

Petunjuk  : Catatlah keadaan di lapangan sesuai dengan keadaan yang 

   sesungguhnya! 

Uraian Kegiatan 

a. Prakegiatan 

 Kegiatan awal dimulai setelah bel berbunyi dan siswa menempati bangku 

masing-masing. Guru mengucapkan salam dan menanyakan perasaan siswa 

apakah masih bersemangat. Selanjutnya guru melakukan presensi dengan me-

manggil nama siswa satu persatu. Sementara siswa mengeluarkan alat tulis, 

guru mempersiapkan media gambar yang akan digunakan. 

b. Kegiatan Awal 

 Kegiatan awal berlangsung selama 10 menit, dimulai dengan guru melaku-

kan apersepsi dengan menunjukkan gambar mengenai banjir. Selanjutnya guru 

bertanya pada siswa “Apakah di lingkungan kalian terdapat sungai?” “Anak-

anak, apa kalian tahu gambar apa ini?”. Siswa menjawab, “ banjir Bu”, “ 

sungai meluap”, “banjir bandang”. Guru melanjutkan pertanyaan “iya benar 

semua jawaban kalian, ini adalah gambar banjir karena sungai meluap. Apa-

kah lingkungan kalian pernah mengalami banjir anak-anak?”. Siswa menja-

wab dengan jawaban beragam ada yang menjawab pernah kebanjiran ada yang 

belum pernah mengalaminya. “ Jessi, lingkungan rumah kamu pernah keban-

jiran? Apa yang menyebabkan banjir lingkunganmu?. Jessi menjawab,  “ 

selokannya banyak sampahnya Bu”. Guru menanggapi, “ ya benar, sampah 

yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan banjir.” 
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 Kegiatan selanjutnya guru menyampaikan tema pembelajaran yaitu ling-

kungan dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa akan bela-

jar membuat karangan sederhana, dengan terlebih dahulu mengurutkan gambar 

seri dan mengemukakan alasan secara logis, mengidentifikasi  kegiatan manu-

sia yang menyebabkan banjir dan cara menanggulanginya. Guru tidak lupa me-

nuliskan tema dan tujuan di papan tulis.” Anak-anak, karena materi ini sangat 

penting, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya”.Siswa menjawab, 

“Iya Bu”. 

c. Kegiatan Inti 

 Guru menunjukkan gambar banjir yang menyebabkan rumah dan mobil 

warga tenggelam.” Anak-anak coba perhatikan gambar yang ibu miliki ini, 

apa yang terjadi jika banjir menimpa lingkungan kita?” jawaban siswa bera-

gam. Selanjutnya guru kembali mengajukan pertanyaan untuk menggali penge-

tahuan siswa. “ Kalian sudah mengetahui bagaimana jika bencana banjir terja-

di, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ibu miliki ini. Ini 

adalah gambar seri. Gambar ini akan kalian urutkan dan dari gambar seri yang 

telah diurutkan, kalian akan belajar membuat karangan sederhana”. Guru ke-

mudian menjelaskan kepada siswa mengenai pengertian karangan dan langkah-

langkah menulis karangan. 

 Guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 

siswa tiap kelompok. Guru membagi kelompok siswa dan membantu siswa 

mengatur tempat duduk. Agar prses pembentukan kelompok tidak kacau, guru 

menghitung sampai 4, dimana pada hitungan ke-4 siswa harus sudah duduk 

dalam kelompok. Guru membagikan lembar kerja pada masing-masing kelom-

pok dan gambar seri yang sama dengan yang ditunjukkan guru sebelumnya”. 

Anak-anak coba baca langkah kerja yang ada pada LKS kalian. Mari kita 

perhatikan bersama. Pertama kalian amati gambar seri yang telah ibu bagikan 

kemudian diskusikan dengan kelompok mengenai urutan gambar seri terse-

but.”. Selama dikusi masih ditemui siwa yang pasif dan justru berbicara de-

ngan teman di luar materi. Pada kelompok lain, yang mengerjakan semuanya 

hanya satu siswa, sedangkan yang lain hanya diam. Setelah waktu yang diten-
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tukan habis, guru menyuruh perwakilan siswa untuk maju dan menempelkan 

hasil pekerjaan mereka. Selanjutnya siswa yang berbeda dari tiap kelompok 

maju untuk memberikan alasan yang logis dari urutan gambar. Guru memberi 

konfirmasi dan mengajak siswa bersama-sama mengoreksi hasil kerja mereka. 

“ Anak-anak dari gambar seri yang sudah kalian urutkan, masih dalam posisi 

berkelompok, sekarang kalian akan membuat karangan sederhana. Pertama-

tama, kalian membuat kalimat untuk tiap gambar yang telah kalian susun dan 

selanjutnya mengikuti tahap-tahap yang telah ibu berikan, dengarkan panduan 

ibu ya”. Guru menunjuk siswa dalam kelompok untuk membacakan karangan 

mereka. Sebagian besar siswa yang maju masih malu-malu dan suaranya lirih. 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan penjelasan yang benar me-

ngenai hasil kerja kelompok yang telah dilakukan serta memperbaiki kesalahan 

yang dilakukan siswa. Siswa yang aktif selama diskusi diberi reward oleh guru. 

Guru menyuruh siswa kembali ke posisi semula dengan tenang. 

d. Kegiatan Akhir 

 Kegiatan akhir berlangsung selama 20 menit. Guru mengajak siswa untuk 

menyimpulkan materi dengan mengajukan tanya jawab dengan siswa. Tetapi 

hanya siswa tertentu yang ikut serta, yang lain hanya diam. Selanjutnya guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang be-

lum dipahami. Tetapi tidak ada siswa yang bertanya. “ Anak-anak kita telah 

telah belajar menulis karangan sederhana secara berkelompok, sekrang ibu 

ingin melihat kemampuan kalian masing-masing, jadi kalian kerjakan soal 

evaluasi ini secara individu sesuai kemampuan kalian.” Siswa menjawab, “iya 

Bu”.Guru membagikan soal evaluasi dan memberi waktu 15 menit untuk 

mengerjakan. Masih ada 2 siswa yang saling mencontek jawaban.  

Setelah waktu habis, siswa mengumpulkan lembar jawaban di meja guru. Dan 

guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. 

       Semarang, 25 Maret 2013 

       Pengamat, 

        

       Ayu Apriana Dewi 
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Catatan Lapangan Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana 

melalui Picture and Picture dengan Gambar Seri 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Nama Guru  : Aprilia Nur Fitriani 

Kelas/ Semester : III/ II 

Tema   : Lingkungan 

Hari/ tanggal  : Rabu, 27 Maret 2013 

Petunjuk  : Catatlah keadaan di lapangan sesuai dengan keadaan yang 

   sesungguhnya! 

a. Prakegiatan 

 Guru memulai pembelajaran dengan salam kemudian menyapa siswa apa-

kah hari ini sehat semua. Guru mengajak siswa berdoa bersama agar diberi kemu-

dahan selama belajar. Selanjutnya guru menyuruh siswa menata meja mereka 

yang belum lurus dan mengambil sampah yang ada di kolong meja. Selanjutnya 

guru melakukan presensi dan menyiapkan media serta instrumen pembelajaran 

yang diperlukan. 

b. Kegiatan Awal 

 Guru melakukan apersepsi dengan pertama-tama menanyakan pembela-

jaran sebelumnya. “Kalian kemarin sudah belajar mengenai karangan. Apa itu 

karangan?” Siswa menjawab pengertian karangan dengan tepat. Guru mengeluar-

kan kembali gambar seri yang kemarin telah diurutkan dan dibuat karangan oleh 

siswa. Dari gambar tersebut guru menanyakan kembali mengenai apa saja yang 

dapat menyebabkan banjir. Siswa menjawab dengan jawaban yang bervariasi. “ 

Anak anak kita sudah tau apa yang menyebabkan banjir, hari ini kita akan men-

cari tahu aturan apa saja yang berlaku di masyarakat untuk mencegah banjir.” 

Selanjutnya guru menuliskan tema, tujuan pembelajaran dan memberikan motiva-

si siswa mengenai pentingnya materi yang akan diajarkan. 

c. Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti dimulai dengan guru memberikan penjelasan singkat  me- 
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ngenai penulisan ejaan dan penggunaan huruf kapital serta tanda baca. “ Ibu sudah 

mengoreksi hasil karangan kalian pada pembelajaran sebelumnya, ternyata masih 

banyak kesalahan dalam hal penulisan ejaan, huruf kapital dan tanda baca. Untuk 

itu kita akan mempelajari hal tersebut agar karangan kalian lebih baik”.Guru 

memberikan contoh mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang 

tepat.  

 Langkah selanjutnya guru mengadakan kegiatan kelompok, dan menyuruh 

siswa untuk menempati posisi kelompok seperti sebelumnya. Guru kembali meng-

gunakan hitungan 4. Setelah siswa siap, guru membagikan lembar kerja kepada 

siswa, yang kegiatannya adalah siswa memperbaiki ejaan, penggunaan huruf 

kapital serta tanda baca dari karangan singkat yang diberikan guru. Siswa ber-

diskusi dengan anggota kelompoknya. Guru berkeliling ke tiap kelompok. Setelah 

waktu berdiskusi selesai, perwakilan kelompok menuliskan karangan mereka 

yang telah diperbaiki tanda baca dan ejaannya. Selanjutnya guru memberi penjela-

san yang lebih lengkap mengenai penggunaan ejaan dan tanda baca (huruf kapital, 

tanda titik, tanda seru dan tanda tanya) yang benar. Siswa kembali ke posisi semu-

la. “ Anak-anak coba perhatikan, ibu memiliki gambar seri yang baru, coba kali-

an urutkan gambar seri ini dan kemukakan alasan dari urutan yang kalian buat. 

Gambar seri ini nanti akan kalian buat menjadi sebuah karangan sederhana”. 

Selanjutnya guru memanggil beberapa siswa untuk maju dan mengurutkan gam-

bar. Dari urutan gambar tersebut, guru juga melakukan tanya jawab mengenai apa 

yang harus dilakukan masyarakat agar bencana alam seperti banjir dapat dihindari. 

d. Kegiatan Akhir 

 Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran dengan memberikan ula-

san dari kegiatan yang telah dilakukan siswa. Siswa diberi kesempatan bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami. Selanjutnya siswa membuat kesimpulan 

mengenai materi. Guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan siswa secara 

individu “ Kalian telah mempelajari mengenai tanda baca dan penggunaan huruf 

kapital, ibu harap ketika kalian menulis karangan sederhana, kalian memperhati-

kan penggunaan ejaa, tanda baca dan huruf kapital dengan baik, sehingga kara-

ngan kalian lebih baik.” Siswa mengerjakan evaluasi selama 15 menit. Sebelum 
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mengakhiri pembelajaran guru memberitahukan siswa untuk membawa alat warna 

untuk pertemuan selanjutnya. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam. 

 

 

       Semarang, 25 Maret 2013 

       Pengamat, 

        

       Ayu Apriana Dewi 
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Catatan Lapangan Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana 

melalui Picture and Picture dengan Gambar Seri 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Nama Guru  : Aprilia Nur Fitriani 

Kelas/ Semester : III/ II 

Tema   : Peristiwa Alam 

Hari/ tanggal  : Senin, 8 April 2013 

Petunjuk  : Catatlah keadaan di lapangan sesuai dengan keadaan yang 

   sesungguhnya! 

Uraian Kegiatan: 

a. Prakegiatan 

 Pembelajaran dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan salam, 

selanjutnya guru mengajak siswa untuk berdoa. Guru kemudian memanggil sis-

wa satu persatu untuk mempresensi kehadiran siswa. Guru juga mengkondisi-

kan siswa agar tenang dan mempersiapkan media pembelajaran yang diperlu-

kan. 

b. Kegiatan Awal 

 Guru memulai kegiatan awal dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa 

mengenai cuaca hari ini, “anak-anak, bagaimana cuaca hari ini?”. Siswa men-

jawab, “cuacanya cerah Bu”, “ panas”. Dari jawaban siswa tersebut, guru 

kembali bertanya “saat cuaca cerah, bagaimana ciri-cirinya anak-anak?”. 

Beberapa siswa menjawab sesuai pengetahuan mereka. Kemudian guru me-

nyampaikan tema pembelajaran kali ini yaitu peristiwa alam. Guru juga me-

nyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa akan 

mempelajari mengenai pengertian cuaca, macam-macam cuaca dan mengiden-

tifikasi simbol-simbol cuaca. 

c. Kegiatan Inti 
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 Guru memperlihatkan gambar yang menunjukkan cuaca hujan, kemudian 

mengajukan pertanyaan kepada siswa “ Coba perhatikan gambar yang ibu 

miliki, ciaca apa yang ditunjukkan pada gambar?” “ Anak-anak pernah me-

nyanyikan lagu turun hujan karangan Ibu Sud?, mari kita nyanyikan bersama-

sama”. Selanjutnya mangajukan tanya jawab mengenai jenis cuaca yang tam-

pak pada gambar dan menyebutkan ciri-cirinya. Selama kegiatan tanya jawab 

terlihat jumlah siswa yang aktif menjawab maupun menanggapi lebih banyak 

dari sebelumnya. Dari jawaban yang dikemukakan siswa, selanjutnya guru 

memberi penjelasan singkat mengenai pengertian cuaca. Guru juga menanya-

kan pada siswa “ Jadi kalian sekarang tahu apa yang dimaksud cuaca, coba 

kalian sebutkan cuaca apa saja yang kalian tahu.” 

 Untuk menambah pengetahuan siswa mengenai cuaca, guru mengelom-

pokkan siswa, tetapi sebelumnya guru mengatur kembali kelompok, agar siswa 

tidak bosan dan bisa lebih berbaur. Awalnya ada bebrapa siswa yang komplain, 

namun setelah dibujuk dan dinasehati oleh guru, siswa mengikuti perintah 

guru. Serelah kelompok terbentuk, guru membagikan lembar kerja dan simbol-

simbol cuaca, siswa diperintahkan untuk menempel simbol sesuai dengan nama 

cuacanya dan menuliskan ciri-ciri cuaca tersebut. Siswa terlihat aktif dalam 

diskusi kelompok, tidak terlihat lagi siswa yang membuat gaduh, walaupun 

masih ada  2 siswa yang tidak aktif dalam diskusi. “ Waktu berdiskusi telah ha-

bis, sekarang perwakilan dari kelompok maju untuk menempelkan simbol cua-

ca dan siswa yang lain menuliskan ciri-ciri cuaca yang kalian telah temukan. 

Untuk kelompok yang lain, sambil menunggu giliran maju, kalian bisa mem-

perhatikan jawaban teman yang ditulis di papan tulis” 

 Dari hasil jawaban tiap kelompok yang telah dituliskan, guru dan siswa 

bersama-sama mengoreksi. Selanjutnya guru memfokuskan pada cuaca hujan. 

Guru menampilkan gambar seri mengenai proses terjadinya hujan, sebagai 

salah satu bentuk dari pengaruh cuaca. “ Anak-anak, kali ini kalian akan mem-

buat karangan sederhana yang berkaitan dengan salah satu jenis cuaca yang 

telah kita pelajari yaitu terjadinya hujan”. Siswa maju untuk mengurutkan 

gambar seri tersebut dan memberikan alasan dari urutan gambar. Guru mem-



251 
 

 

beri konfirmasi dari urutan gambar seri tersebut. Selanjutnya guru membagikan 

reward kepada siswa dan kelompok yang aktif serta berprestasi. 

 

  

d. Kegiatan Akhir 

 Siswa kembali ke bangku masing-masing dengan tenang. Siswa diberi ke-

sempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Selanjutnya guru 

dan siswa membuat simpulan mengenai materi yang dipelajari hari ini melalui 

kegiatan tanya jawab.“ Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari mengenai 

apa?”. “ ya benar kita telah belajar mengenai cuaca, apa itu cuaca?. Kita ju-

ga telah belajar mengenai proses terjadinya hujan, coba kita ulangi lagi 

proses terjadinya hujan.”. Siswa mengerjakan soal evaluasi yaitu menulis ka-

rangan sederhana dari gambar seri mengenai proses terjadinya hujan yang telah 

dibahas sebelumnya secara individu. Setelah 15 menit waktu untuk menger-

jakan evaluasi selesai, siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka di meja 

guru. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. 

 

 

       Semarang,  8 April 2013 

       Pengamat, 

        

       Ayu Apriana Dewi 
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Catatan Lapangan Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana 

melalui Picture and Picture dengan Gambar Seri 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Nama Guru  : Aprilia Nur Fitriani 

Kelas/ Semester : III/ II 

Tema   : Peristiwa Alam 

Hari/ tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

Petunjuk  : Catatlah keadaan di lapangan sesuai dengan keadaan yang 

   sesungguhnya! 

Uraian Kegiatan: 

a. Prakegiatan 

 Guru mempersiapkan ruangan, yaitu ruang kelas dan memastikan posisi 

meja dan kursi rapi. Selanjutnya guru mengucapkan salam kepada siswa sebe-

lum memulai pembelajaran dan menanyakan keadaan siswa siang itu. Guru  

mengajak siswa berdoa dan mengecek kehadiran siswa, yaitu dengan memang-

gil masing-masing siswa. Sementara siswa menyiapkan buka dan alat tulisnya, 

guru mempersiapkan media yang akan digunakan. 

b. Kegiatan Awal 

 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi pelajaran 

sebelumnya. “ Coba Carissa, apa yang kita pelajari kemarin ?”. Carissa men-

jawab “ cuaca Bu”, kemudian Andaru menjawab “terjadinya hujan”. Guru 

melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana terjadinya 

hujan. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu membuat karangan sederhana dengan tema peristiwa alam dan pemberian 
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motivasi kepada siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh 

semangat. 

c. Kegiatan Inti 

 Dalam tahapan eksplorasi, guru memulai dengan menampilkan kembali  

gambar seri mengenai proses terjadinya hujan, selanjutnya guru menunjuk be-

berapa siswa untuk mengurutkan gambar seri tersebut dan membacakan kem-

bali karangan siswa. Guru selanjutnya menguraikan kembali mengenai penu-

lisan karangan yang benar, penggunaan ejaan dan tanda baca. Memberitahu 

kesalahan yang masih dilakukan siswa. Selanjutnya guru meberikan penjelasan 

disertai tanya jawab mengenai pengaruh cuaca yang lain, yaitu cuaca panas, 

terkait dengan pengaruhnya terhadap lingkungan.” Anak-anak, ternyata cuaca 

juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkugan. Coba siapa yang 

bisa menyebutkan pengaruh cuaca yang berdampak negatif pada lingkungan”. 

Beberapa siswa memberikan jawaban yang beragam seperti kekeringan,  cuaca 

yang panas, tanaman mati.” 

 Untuk mengetahui salah satu pengaruh cuaca lainnya yang berdampak ne-

gatif, yaitu kebakaran hutan, guru mengajak siswa untuk berdiskusi kelompok. 

Guru membagi siswa kedalam kelompok yang heterogen, selanjutnya memba-

gikan gambar seri yang berisi rangkaian terjadinya kebakaran hutan yang di-

mulai dengan pembakaran hutan sampai proses pemadaman oleh petugas 

pemadam kebakaran, yang akhirnya menjadikan hutan kering. Siswa dalam 

kelompok diberi tugas mengurutkan gambar seri tersebut sesuai urutan yang 

logis, selanjutnya dari masing-masing gambar, dituliskan deskripsi singkat me-

ngenai gambar yang telah diurutkan siswa. Hasil kerja kelompok ditempelkan 

di papan siswa. Saat membacakan hasilnya, siswa sudah lebih berani dan 

suaranya sudah lantang. 

 Dari hasil kerja kelompok yang sudah ditempelkan, guru memberikan kon-

firmasi dan penjelasan. Guru juga memberikan penguatan kepada siswa yang 

sudah berani maju dan aktif dalam diskusi kelompok, dan memberikan nasihat 

agar siswa yang lain juga aktif. 

d. Kegiatan Akhir 
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 Kegiatan akhir dimulai dengan guru menanyakan apakah siswa sudah pa-

ham dengan materi yang telah dipelajari. “ Apakah anak-anak paham dengan 

materi pertemuan kali ini? Atau apakah ada yang mau bertanya atau menam-

bahkan?”.  Siswa menjawab, “ Sudah paham Bu”. Kemudian guru melakukan 

refleksi bahwa siswa sudah belajar dengan baik, mereka berani bertanaya mau-

pun menjawab, selama diskusi mereka sudah aktif dan berharap sikap tersebut 

tetap dipertahankan. Guru membagikan soal evaluasi yaitu menulis karangan 

sederhana bedasarkan gambar seri mengenai kebakaran hutan. Terlihat seluruh 

siswa mengerjakan dengan tenang dan tidak ada yang berdiskusi dengan 

teman. Siswa diberi waktu 15 menit. Setelah waktu habis, siswa mengumpul-

kan karangan mereka di meja guru. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

salam. 

 

       Semarang,  10 April 2013 

       Pengamat, 

        

       Ayu Apriana Dewi 
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LEMBAR WAWANCARA DENGAN KOLABORATOR MENGENAI 

PEMBELAJARAN MENULIS MENULIS KARANGAN SEDERHANA 

MELALUI PICTURE AND PICTURE DENGAN GAMBAR SERI 

 

Nama Sekolah  : SDN Petompon 01 Semarang 

Nama Guru  : Sumarni 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 10 April 2012 

 

Pertanyaan wawancara : 

1. Bagaimanakah menurut Ibu mengenai pembelajaran menulis karangan selama 

ini? 

Jawaban: 

 Selama ini pembelajaran bahasa Indonesia terutama untuk menulis, guru 

lebih sering menyuruh siswa berlatih menulis setelah diberikn penjelasan 

singkat. Saya menyadari bahwa pembelajaran selama ini masih kurang dalam 

hal keaktifan siswa karena guru cenderung lebih memilih menggunakan model 

yang masih konservatif yaitu ceramah. Untuk itu memang diperlukan pembela-

jaran yang lebih inovatif dan kreatif. 

2. Menurut Ibu, bagianmana dari pembelajaran menulis karangan selama ini yang 

masih perlu dibenahi? 

Jawaban: 

 Karena guru kurang dalam penggunaan model yang inovatif dan media 

yang kreatif, siswa lebih sering hanya mendengarkan penjelasan dari guru tan-

pa membei respon maupun tanggapan, hasilnya karangan siswa masih kurang 

terutama dalam hal penulisan dan penyusunan kalimat. 

3. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran menulis karangan sederhana 

dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dengan media 

gambar seri? 
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Jawaban: 

 Model picture and picture dengan media gambar seri yang dipakai efektif 

untuk meningkakan kualitas pembelajaran terutama untuk materi menulis kara-

ngan sederhana yang merupakan materi baru bagi siswa kelas tiga. Siswa juga 

terlihat lebih aktif selama pembelajaran, merek lebih berani maju untuk me-

nyampaikan pendapat. Model ini tepat dan baik untuk diterapkan dalam pem-

belajaran menulis . 

4. Apakah menurut Ibu model picture and picture cocok untuk diterapkan dalam 

pembelajaran menulis karangan sederhana pada siswa kelas III? 

Jawaban: 

 Ya, dari langkah pembelajaran yang dilakukan, model ini dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan ide serta kalimat dalam pembuatan karangan ka-

rena adanya gambar sehingga siswa lebih mudah membuat alur cerita. 

5. Dari pembelajaran menulis karagan melalui model pembelajaran picture and 

picture dengan media gambar seri, kendala dan kekurangan apa yang masih 

ditemukan? 

Jawaban: 

 Guru harus lebih baik lagi dalam mengelola kondidi kelas, terutama saat 

siswa berebut untuk maju mengurutkan gambar. Juga harus bisa mengatur ke-

las agar saat ada siswa yang maju mengurutkan gambar, siswa yang lain tetap 

memperhatikan pekerjaan temannya di depan. Selebihnya pembelajaran ber-

langsung dengan baik dan memuaskan. 

 

 

          Semarang, 10 April  2013 

                Kolaborator, 

         

         Sumarni, S.Pd. 
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ANGKET RESPON SISWA MENGENAI PEMBELAJARAN MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA MELALUI  

PICTURE AND PICTURE DENGAN MEDIA GAMBAR SERI 

 

Nama Siswa : Ashe Hero 

Materi  : Menulis karangan sederhana 

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 April 2012 

Petujuk : Pilih salah satu jawaban yang sesuai menurutmu dengan memberi 

tanda silang (x) pada huruf! 

 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran menulis karangan sederhana tadi? 

a. ya 

b. tidak 

2. Apakah gambar seri yang digunakan tadi menarik bagi kalian? 

a. ya 

b. tidak 

3. Apakah dengan model  pembelajaran dan media gambar seri yang digunakan 

oleh guru tadi materi lebih mudah dipahami? 

a. ya 

b. tidak 

4. Apakah pembelajaran menulis karangan sederhana kali ini terasa menyenang-

kan? 

a. ya 

b. tidak 

5. Apakah kalian setuju jika pembelajaran dilakukan dengan cara seperti ini? 

a. ya 

b. tidak 
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ANGKET RESPON SISWA MENGENAI PEMBELAJARAN MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA MELALUI  

PICTURE AND PICTURE DENGAN MEDIA GAMBAR SERI 

 

Nama Siswa : Nina Aulia 

Materi  : Menulis karangan sederhana 

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 April 2012 

Petujuk : Pilih salah satu jawaban yang sesuai menurutmu dengan memberi 

tanda silang (x) pada huruf! 

 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran menulis karangan sederhana tadi? 

a.ya 

b.tidak 

2. Apakah gambar seri yang digunakan tadi menarik bagi kalian? 

a.ya 

b.tidak 

3. Apakah dengan model  pembelajaran dan media gambar seri yang digunakan 

oleh guru tadi materi lebih mudah dipahami? 

a.ya 

b.tidak 

4. Apakah pembelajaran menulis karangan sederhana kali ini terasa menyenang- 

kan? 

a.ya 

b.tidak 

5. Apakah kalian setuju jika pembelajaran dilakukan dengan cara seperti ini? 

a.ya 

b.tidak 
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ANGKET RESPON SISWA MENGENAI PEMBELAJARAN MENULIS 

KARANGAN SEDERHANA MELALUI  

PICTURE AND PICTURE DENGAN MEDIA GAMBAR SERI 

 

Nama Siswa : Nikita Cantika 

Materi  : Menulis karangan sederhana 

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 April 2013 

Petujuk : Pilih salah satu jawaban yang sesuai menurutmu dengan memberi 

tanda silang (x) pada huruf! 

 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran menulis karangan sederhana tadi? 

a. ya 

b.tidak 

2.Apakah gambar seri yang digunakan tadi menarik bagi kalian? 

a. ya 

b. tidak 

3.Apakah dengan model  pembelajaran dan media gambar seri yang digunakan 

oleh guru tadi materi lebih mudah dipahami? 

a. ya 

b. tidak 

4.Apakah pembelajaran menulis karangan sederhana kali ini terasa menyenang-

kan? 

a. ya 

b. tidak 

5. Apakah kalian setuju jika pembelajaran dilakukan dengan cara seperti ini? 

a. ya 

b.tidak 
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LAMPIRAN 6. 

Hasil Karangan Siswa 
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Gambar 1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dalam kegiatan apersepsi 

 

 

Gambar 2. Siswa berdiskusi dalam kegiatan kelompok 

 
 

Gambar 3. Guru memberi penjelasan dari gambar seri yang telah diurutkan siswa 
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Gambar 4. Siswa membuat kalimat bedasarkan gambar seri yang telah diurutkan 

di papan tulis 

 

 
 

Gambar 5. Perwakilan siswa membacakan hasil karangan mereka 

 

 
 

Gambar 7. Siswa menempelkan hasil kerja kelompok mereka di papan pintar 

LAMPIRAN 7 

DOKUMENTASI 
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Gambar 8. Guru memberikan konfirmasi mengenai hasil kegiatan kelompok 

 

 
 

Gambar 9. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

 

        

    Gambar 3. Siswa maju untuk mengurutkan gambar seri 
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DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN 

1. Jessi Kusuma Nur Faris 

2. Andaru Abisatya Usmar 

3. Andrea Prima Gracia 

4. Anggita Dewi Prabandari 

5. Annisa Latifa Ulya Abdillah 

6. Arina Risti Azhari 

7. Ashe Hero Senle 

8. Bagus Wijaya 

9. Carrissa Diva Aghista Nanda 

10. Cikal Sylvia Nada Gita 

11. Gilby Wahyu Pratama 

12. Lailly Sekar Hayyu 

13. Lovita Winanti 

14. Ludfi Wahid Saka Hidayat 

15. M. Raffi Kurnia Ramadhan 

16. Maya Kumala Sari 

17. Nikita Cantika Putri 

18. Nina Aulia Nugraheni 

19. Novelia Rachma Pratiwi 

20. Ovy Salina Aziza 

21. Raista Sekar Dyah Pramesti 

22. Saripa Tenry Padria Saiol 

23. Sheillawati 

24. Shinta Ayu Febriana 

25. Faris 

 

LAMPIRAN 9 

DAFTAR NAMA SUBJEK 

PENELITIAN 



277 
 

 

 

 

LAMPIRAN 10 

SURAT-SURAT PENELITIAN 



278 
 

 

 


