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ABSTRAK 

 

Aryaningsih,Istiqomah. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan 

Melalui Metode Sugesti-Imajinasi Menggunakan Gambar Seri pada Siswa Kelas V 

SDN Patemon 01 Semarang. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Nugraheti Sismulyasih SB, S.P.d, 

M.Pd., Pembimbing II Deasylina da Ary, S.Pd., M.Sn., 227 halaman. 

Berdasarkan observasi awal di SDN Patemon 01 Semarang ditemukan masalah 

dalam pembelajaran di kelas V. Siswa merasa cepat bosan, meskipun guru telah mampu 

menguasai materi dengan baik. Selain itu siswa juga merasa kurang bersemangat dalam 

pembelajaran meski guru telah membuat pembelajaran yang cukup menarik bagi siswa, 

pemahaman siswa terhadap materi menulis laporan pengamatan rendah. tingkat keaktifan dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut juga rendah, serta ketuntasan hasil belajar 

klasikal hanya mencapai 40,47%. Guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tersebut 

peneliti menerapkan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu apakah metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri dapat 

meningkatkan  keterampilan guru, aktivitas siswa,  keterampilan menulis laporan pengamatan 

siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas melalui  penerapan 

metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri yang terdiri atas dua siklus. Setiap siklus 

terdiri atas dua kali pertemuan tatap muka serta terdapat empat tahapan yang dilalui yaitu 

perencanaan, pelaksanakan, pengamantan dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas V SDN Patemon 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, metode wawancara, metode tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskripstif kualitatif.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1)  Keterampilan guru memperoleh skor 29  

kategori baik pada siklus I dan meningkat menjadi 37 dan kategori sangat baik  pada siklus II 

(2) Aktivitas siswa siklus I mendapatkan skor 31,95  kategori baik dan meningkat pada siklus 

II menjadi 39,61 kategori sangat baik (3) keterampilan menulis siswa siklus I mendapatkan 

skor 15,02  kategori baik dan meningkat pada siklus II memperoleh skor 18,2  kategori sangat 

baik, ketuntasan belajar klasikal siswa siklus I 76,19 % meningkat pada siklus II menjadi 

85,72 %. 

Simpulan penelitian ini adalah melalui penerapan metode sugesti-imainasi 

menggunakan gambar seri dapat meningkatkan  ketrampilan menulis siswa  meliputi  

aktivitas siswa dan keterampilan menulis laporan pengamatan siswa. Hendaknya metode 

sugesti-imaijinasi menggunakan gambar seri diterapkan dan dikembangkan karena dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, dan keterampilan menulis siswa. 

 

Kata kunci: Keterampilan Menulis , Laporan Pengamatan, Metode Sugesti-Imajinasi, 

Gambar Seri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Bahasa memiliki peran sentral dalam pendidikan khususnya pembelajaran 

bahasa yang amat penting bagi perkembangan pembelajaran peserta didik. Seperti 

yang dituliskan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa bahasa memiliki peran sentral 

dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 

diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang 

lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia (BSNP, 

2006:119).
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Pembelajaran bahasa Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa dan bersastra. dan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

dan bernalar serta kemampuan memperluas wawasan. Seperti yang ditulisakan dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasinalk Tahun  2003, selain itu pembelajara 

bahasa Indonesia, juga diarahkan untuk mempertajam perasaan siswa. Siswa tidak 

hanya diharapkan mampu memahami informasi yang disampaikan secara lugas atau 

Iangsung, tetapi juga yang disampaikan secara terselubung atau secara tidak 

Iangsung. Siswa tidak hanya pandai dalam bernalar, tetapi memiliki kecakapan di 

dalam interaksi sosial dan dapat menghargai perbedaan balk di dalam hubungan 

antarindividu maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, yang berlatar dengan 

berbagai budaya dan agama. ( Depdiknas: 2003: 4). 

Menurut Tarigan (2008:1) keterampilan berbahasa mempunyai empat 

komponen yaitu: 1) keterampilan menyimak (listening skills); 2) keterampilan 

berbicara (speaking skills); 3) keterampilan membaca (reading skills); 4) 

keterampilan menulis (writing skills) dan setiap keterampilan itu erat sekali 

berhubungan dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. 

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, manusia biasanya melalui urutan yang 

teratur: mula-mula pada masa kecil, belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, 

sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara dipelajari 

sebelum memasuki sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 

merupakan satu kesatuan, merupakan catur tunggal.  



3 

 

 

Salah satu keterampilan berbahasa yang dipelajari di sekolah yakni 

keterampilan menulis. Menurut Suparno (2007:1.3) menulis merupakan kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Yunus (2007:1.4) menyatakan bahwa sebenarnya begitu banyak manfaat yang 

dapat dipetik dari menulis. Kemanfaatan itu di antaranya dalam hal: 1) peningkatan 

kecerdasan; 2) pengembangan daya inisiatif dan kreativitas; 3) penumbuhan 

keberanian; dan 4) pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 

Oleh karena itu keterampilan menulis dapat mulai dikembangkan sejak anak 

memasuki usia dini.  

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang perlu dimiliki oleh 

setiap orang termasuk dalam pembelajaran di sekolah. Ketika seseorang tidak dapat 

menyampaikan pesan secara lisan dalam pembelajaran maka penyampaian secara 

tertulislah yang dapat dijadikan alat komunikasi. Selain itu menulis juga amat 

dibutuhkan ketika pembelajaran tersebut memang ditujukan untuk mengasah 

keterampilan siswa dalam mengungkapkan hasil pembelajaran dalam bentuk tertulis, 

misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menuntut siswa untuk dapat 

menulis surat, cerita pendek, laporan pengamatan dan lain sebagainya.  

Salah satu bentuk dari tulisan yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah dasar ialah menulis laporan pengamatan. Menurut Burhan 

(1980:77) menyatakan bahwa laporan pengamatan biasa juga disebut hasil observasi. 

Isi laporan berupa uraian atau pemberitahuan tentang apa yang dihayatinya itu 
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sehingga orang lain tahu atau ikut merasakan apa yang dialami dan dihayatinya., 

untuk memberikan laporan yang baik dan lengkap, maka si pelapor harus mengamati 

objek itu dengan teliti dan memerlukan latar belakang pengetahuan yang memadai 

tentang ojyek itu. 

Seperti yang dikemukakan oleh Trimantara (2005:2) bahwa keterampilan 

menulis dibutuhkan diberbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi, dan pembelajaran menulis telah lama menjadi satu masalah dalam 

sistem pembelajaran bahasa Indonesia. Masalah yang dapat terjadi diantaranya ialah 

rendahnya tingkat penguasaan kosa kata sebagai akibat rendahnya minat baca, 

kurangnya penguasaan keterampilan mikrobahasa seperti penggunaan tanda bahasa 

kaidah-kaidah penulisan, penggunaan kelompok kata, penyusunan klausa dan kalimat 

dengan struktur yang benar, sampai penyusunan paragraf. Selain itu kesulitan 

menemukan metode pembelajaran menulis yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan siswa serta ketiadaan atau keterbatasan media pembelajaran menulis 

yang efektif menjadi salah satu masalah yang amat sering ditemukan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia.  

Masalah di atas, juga terjadi pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 

Patemon 01 Semarang khususnya pada materi  menulis laporan  pengamatan yang 

diberikan pada siswa kelas V semester II. Khususnya pada kompetensi dasar yakni 

menulis laporan pengamatan/kunjungan berdasar tahapan (catatan, konsep awal, 

perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan, pada materi ini siswa 
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juga mengalami kesulitan untuk memahami materi tersebut, ini dikarenakan siswa 

kurang tertarik dengan materi tersebut.  

 Permasalahan pembelajaran dalam pembuatan laporan pengamatan  di SDN 

Patemon 01 Semarang ini didukung oleh data kuantitatif siswa kelas V tahun ajaran 

2011/2012 dapat diketahui bahwa  hanya 17 anak (40,47%) yang mendapatkan nilai 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah yakni 65, sedangkan 25 anak 

(59,52%) belum memenuhi kriteria tersebut. Selain itu berdasarkan dokumen data 

nilai siswa, nilai tertinggi yang bias dicapai oleh siswa ialah 85 sedangkan nilai 

terendahnya ialah 58.  

Selain permasalahan di atas, berdasarkan data kualitatif berupa analisis data 

wawancara serta catatan lapangan yang dilakukan saat peneliti melakukan Praktik 

Pengalaman Lapangan serta menunjukkan beberapa kendala dalam pembelajaran 

bahasa khususnya pada keterampilan menulis laporan pengamatan. Di antaranya ialah 

siswa merasa cepat bosan, meskipun guru telah mampu menguasai materi dengan 

baik. Selain itu siswa juga merasa kurang bersemangat dalam pembelajaran meski 

guru telah membuat pembelajaran yang cukup menarik bagi siswa. Pemahaman siswa 

terhadap materi menulis laporan pengamatan rendah. Serta tingkat keaktifan dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut juga rendah.  

Melihat permasalahan pembelajaran berdasarkan di atas, maka peneliti bersama 

tim kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif pemecahan masalah di atas guna 

meningkatkan keterampilan menulis khususnya pada menulis laporan pengamatan. 

Dalam hal ini peneliti memilih metode sugesti-imajinasi serta menggunakan media 
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gambar seri yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis laporan 

pengamatan pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang.  

Menurut Trimantara (2005:3) metode sugesti-imajinasi adalah metode 

pembelajaran menulis dengan cara memberikan sugesti lewat lagu untuk merangsang 

imajinasi siswa. Dalam hal ini, lagu yang digunakan sebagai pencipta suasana 

sugestif, stimulus dan sekaligus menjadi jembatan bagi siswa untuk membayangkan 

atau menciptakan gambaran dan kejadian berdasarkan tema lagu. Respons yang 

diharapkan muncul dari para siswa berupa kemampuan melihat gambaran-gambaran 

kejadian tersebut dengan imajinasi-imajinasi dan logika yang dimiliki lalu 

mengungkapkan  kembali dengan menggunakan simbol-simbol verbal.  

Adapun kelebihan metode sugesti-imajinasi ialah sebagai berikut: 1) pemilihan 

lagu yang bersyair puitis membantu para siswa memperolah model dalam 

pembelajaran kosakata; 2) pemberian apersepsi tentang keterampilan mikrobahasa 

yang dilanjutkan dengan pembelajaran menulis menggunakan metode sugesti-

imajinasi dapat diserap dan dipahami dengan lebih baik oleh para siswa; 3) sugesti 

yang diberikan melalui pemutaran lagu merangsang dan mengkondisikan siswa 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat memberikan respons spontan yang positif; 4) 

peningkatan penguasaan kosakata, pemahaman konsep-konsep dan teknik menulis, 

serta imajinasi yang terbangun baik berkorelasi dengan peningkatan kemampuan 

siswa dalam membuat variasi kalimat. 

Dalam pembelajaran peran media menjadi sangat penting dalam membantu 

meningkatkan minat siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan senang hati, 
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dalam pemecahan masalah ini media yang digunakan peneliti ialah gambar seri. 

Menurut Soeparno (1988:18-19) media ini disebut juga flow chart atau gambar susun, 

media ini terbuat dari kertas manila lebar yang berisi beberapa buah gambar. Gambar-

gambar tersebut berhubungan satu dengan yang lain sehingga merupakan rangkaian 

cerita. Setiap gambar diberi nomor urut sesuai dengan urut-urutan jalan ceritanya.  

Media gambar seri ini sangat sesuai untuk melatih keterampilan ekspresi tulis 

(mengarang) dan keterampilan ekspresi lisan (berbicara dan cerita). Dengan 

mengamati gambar yang dibentangkan didepan kelas, para siswa diharapkan dapat 

memperoleh konsep tentang topik tertentu. Melalui gambar ini siswa juga akan 

merasa lebih tertarik dengan penyajian gambar yang menarik untuk diamati oleh para 

siswa. 

Beberapa penelitian yang mendukung di antaranya penelitian yang dilakukan 

oleh Shabrina, Rizky Hardiati pada tahun 2011 dengan  judul penelitiannya 

Peningkatan Ketrampilan Menulis Karangan Deskripsi melalui Metode Sugesti-

Imajinasi dengan Media Gambar berbasis Komputer pada siswa kelas IV SD Negeri 

Dukuh Tengah Kabupaten Brebes tahun ajaran 2010/2011. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil tes awal atau prasiklus masuk kategori cukup, yaitu 

menunjukkan skor rata-rata klasikal 62,67. Pada  siklus I mengalami peningkatan 

3,97% menjadi 65,16. Selanjutnya, pada siklus II terjadi  peningkatan 13,7% menjadi 

74,09.  

Dan penelitian yang dilakukan oleh  Setyawati, Ragil Asri pada tahun 2009 

dengan judul penelitiannya ialah Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 
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Narasi melalui Media Gambar Seri Pada Siswa Kelas III SD Negeri 11 Kebondalem 

Kabupatan Pemalang. Hasil penelitiannya ialah media gambar seri dapat 

meningkatkan ketrampilan menulis narasi setelah dilakukan tindakan siklus I 

mencapai 67,80. Pada siklus II meningkat 10,52 menjadi 78,33 dari siklus I. selain itu 

perubahan tingkah laku diantaranya ilah para siswa tampak senang, lebih semangat, 

aktif mengikuti pembelajaran dan menjasi senang dengan kegiatan menulis serta 

perilaku yang kurang baik (seperti mengantuk pada saat pembelajaran, jalan-jalan dan 

gaduh) dapat dikurangi.  

Penerapan metode sugesti-imajinasi yang dipadukan dengan penggunaan media 

gambar seri akan membuat pembelajaran semakin menarik bagi siswa serta inovatif 

bagi guru. Dengan adanya lagu yang diputar pada awal pembelajaran sebagai pemicu 

motivasi serta minat siswa akan menjadikan pembelajaran tersebut semakin bermakna 

baik bagi siswa maupun bagi guru. Selain itu, media gambar seri yang digunakan 

guru untuk menyampaikan materi yang ada akan semakin membuat siswa menjadi 

mudah dalam memahami materi menulis laporan pengamatan.  

Dari beberapa penelitian di atas, dapat jadikan sebagai pendukung penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tindakan 

kelas guna meningkatkan keterampilan menulis laporan pengamatan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang. 

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji 

penelitian tindakan kelas dengan judul  “Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan 
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Pengamatan melalui Metode Sugesti-Imajinasi menggunakan Gambar Seri pada 

Siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang”.  

 

1.2  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka 

peneliti memfokuskan perumusan masalah pada : apakah metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri dapat meningkatkan keterampilan menulis laporan 

pengamatan pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang? 

Adapun rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri  dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang ? 

b. Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan dengan penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang? 

c. Apakah penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis langkah-langkah laporan pengamatan pada 

siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang?  
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan alternatif 

pemecahan masalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan 

metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. Adapun langkah-langkah 

penerapan metode sugesti-imajinasi menurut Trimantara (2005:5) adalah sebagai 

berikut: 

a. guru memberikan pretest sebelum pembelajaran dimulai; 

b. guru menyampaikan tujuan pembelajaran;  

c. guru memberikan apersepsi; 

d. guru memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

metode sugesti-imajinasi; 

e. guru memutarkan lagu yang ada hubungannya dengan materi; 

f. siswa menuliskan gagasan yang muncul saat menikmati lagu dan sesudahnya; 

g. guru menunjukkan gambar seri; 

h. siswa menyusun kerangka karangan; 

i. penilaian kelompok; 

j. pascates yakni siswa menulis karangan tanpa didahului dengan kegiatan 

mendengarkan lagu namun tetap melihat gambar seri; 

k. evaluasi; 

l. penutup. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini ialah untuk meningkatkan keterampilan menulis 

laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri 

pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang. 

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan melalui penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri. 

b. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam menulis laporan pengamatan 

melalui penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. 

c. Meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis langkah-langkah laporan 

pengamatan melalui penerapan sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

Melalui penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar  seri ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat dijadikan 

acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. 

1.4.2  Manfaat Praktis  

1.4.2.1  Manfaat Bagi Siswa 
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a) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

b) Menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

c) Menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya dalam keterampilan menulis laporan pengamatan. 

d) Melalui penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri 

ini dapat meningkatkan keterampilan serta hasil belajar siswa dalam 

menulis laporan pengamatan. 

1.4.2.2  Manfaat Bagi guru 

a) Memberikan pengalaman baru sehingga guru dapat lebih 

mengembangkan model-model ataupun metode pembelajaran yang lebih 

kreatif. 

b) Guru mendapatkan pengetahuan baru tentang penerapan media 

pembelajaran yang menarik. 

c) Guru dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif bagi 

para siswa. 

1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah 

a) Dapat digunakan untuk bahan pertimbangan agar memotivasi guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. 

b) Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif 

padakualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KERANGKA TEORI 

2.1.1 Hakikat Bahasa 

2.1.1.1 Pengertian Bahasa 

Bahasa menurut Soetarno (1979:5) ialah ucapan pikiran dan perasaan 

manusia secara teratur, yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya.  Izzan (2010:2) 

menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem lambang-lambang (simbol-simbol) 

berupa bunyi yang digunakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi.   

Sedangkan Brown (dalam Tarigan, 1993:3) menyatakan bahwa bahasa ialah 

suatu sistem yang sistematis, barangkali juga untuk sistem regeneratif dan merupakan 

seperangkat lambang-lambang mana suka atau simbol-simbol arbitrer yang 

dipergunakan untuk alat komunikasi. 

Berdasarkan tiga pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa bahasa adalah seperangkat simbol-simbol yang diucapkan melalui perasaan 

dan pikiran manusia yang berguna sebagai alat komunikasi atau interaksi. 

2.1.1.2 Fungsi Bahasa 

 Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk bekerjasama atau 

berkomunikasi dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi dapat 
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juga digunakan cara lain, misalnya isyarat, lambang-lambang gambar atau kode-kode 

tertentu lainnya (Chaer, 2006:2).  

Masimambow (1988:9) menyatakan bahwa fungsi bahasa pada umumnya 

dapat dibedakan sedikit-dikitnya empat jenis yang saling berkaitan diantaranya 

mengungkapkan pengetahuan, perasaan dan kemauan; mengadakan komunikasi 

dengan pihak kedua berkenaan dengan pengetahuan, perasaan, dan kemauan tersebut; 

menyatakan kedudukan dalam struktur sosial; serta menyatakan identitas diri sebagai 

warga suatu kelompok atau golongan.  

Sedangkan menurut Izzan (2010:4-5) bahasa memiliki fungsi sebagai 

berikut: a) bahasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencapai 

maksud-maksudnya serta berbagai kepentingannya dalam rangka aktualisasi diri; b) 

bahasa adalah alat  berpikir; c) bahasa merupakan alat komunikasi seseorang dengan 

bahasa lain, dan menjadi media penghubung antara masyarakat suatu bangsa satu 

dengan bangsa lain; d) bahasa menjadi pendukung utama dan mutlak bagi seluruh 

pengetahuan manusia.  

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat komunikasi bagi seseorang 

untuk dapat menyampaikan pesan dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam 

kehidupan sehari-hari. alat komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. 
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2.1.2  Keterampilan Berbahasa 

2.1.3 Menurut Tarigan (2008:1) keterampilan berbahasa mempunyai empat 

komponen yaitu: 1) keterampilan menyimak (listening skills); 2) keterampilan 

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

4) keterampilan menulis (writing skills), dan setiap keterampilan itu erat sekali 

berhubungan dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. 

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, manusia biasanya melalui urutan yang 

teratur: mula-mula pada masa kecil, belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, 

sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara dipelajari 

sebelum memasuki sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 

merupakan satu kesatuan, merupakan catur tunggal. Keterampilan tersebut hanya 

dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak pelatihan. 

Selanjutnya setiap keterampilan itu erat pula hubungannya dengan proses-

proses yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin 

terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas jalan pikirannya. Keterampilan 

hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak pelatihan. 

Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. 

Suparno (2007:1.6-1.10) menyatakan bahwa keempat komponen berbahasa 

mencakup empat komponen yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis, 

keempat komponen itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Melalui menyimak 

seseorang dapat memperoleh ide  atau informasi tentang apa yang ingin 

dibicarakannya. Adapun keterampilan berbicara yang merupakan keterampilan yang 
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bersifat aktif produktif dimana seseorang sebagai penyampai ataupun pengirim pesan 

kepada pihak lain yang membutuhkan keterampilan membaca sebagai bahan acuan 

untuk penyampaian pesan yang digunakan. Selain itu, dalam penyampaian pesan 

tersebut seseorang juga dimungkinkan untuk dapat berkomunikasi secara tidak 

langsung melalui bentuk tulisan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbahasa meliputi empat aspek yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca 

dan menulis. Dan keempat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. 

2.1.2.1 Keterampilan Menulis 

Tarigan (2008:3) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

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

produktif dan ekspresif, sedangkan menurut Suparno (2007:1.3) menulis dapat 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Menurut Junaidi (2011) menulis merupakan sebuah proses kreatif 

menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis untuk tujuan, misalnya memberi 

tahu, meyakinkan, atau menghibur.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menulis ialah 

suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung melalui bentuk tulisan atau bahasa tulis. 
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2.1.4 Hakikat Laporan 

2.1.4.1 Pengertian Laporan 

Keraf (1984:284) menyatakan bahwa laporan adalah suatu cara komunikasi 

di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering 

mengambil bentuk tertulis , maka dapat pula dikatakan bahwa laporan merupakan 

suatu macam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah 

yang telah atau tengah diselidiki, dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada 

pemikiran dan tindakan yang diambil. 

Sedangkan Mulyati (2000:7.13) menyatakan bahwa laporan adalah segala 

sesuatu yang dilaporkan. Sedangkan menurut Faizul (2012) laporan adalah bentuk 

penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang 

disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan ialah 

salah satu bentuk penyajian penyampaian informasi tentang fakta-fakta yang ada 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada penulis laporan tersebut. 

2.1.4.2 Macam-macam Laporan 

Menurut Keraf (1984:287-290) laporan-laporan umum dapat dibagi-bagi lagi 

sesuai bentuk dan maksudnya diantaranya ialah:  
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a. laporan berbentuk formulir lisan;  

Laporan semacam ini biasanya bersifat rutin, dan seringkali berbentuk angka-

angka. Walaupun laporan berbentuk angka-angka itu bukan merupakan tulisan, 

namun semua angka itu harus dilakukan dengan secermat-cermatnya. 

b. laporan berbentuk surat;  

Laporan yang mengambil bentuk ini tidak jauh berbeda dengan sebuah surat 

biasa, kecuali bahwa ada sesuatu subyek yang ingin disampaikan agar dapat 

diketahui oleh penerima laporan. 

c. laporan berbentuk memorandum;  

Laporan berbentuk ini biasanya dipergunakan untuk suatu laporan yang singkat 

dalam bagian-bagian suatu organisasi, atau antara atasan dan bawahan dalam 

suatu hubungan kerja. 

d. laporan perkembangan dan keadaan;  

Laporan perkembangan adalah suatu macam laporan yang bertujuan untuk 

menyampaikan perkembangan, perubahan, atau tahap mana yang sudah dicapai 

dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. 

Sedangkan laporan keadaan mengandung konotasi bahwa tujuan dari laporan itu 

adalah menggambarkan kondisi yang ada pada saat laporan itu dibuat. 

e. laporan berkala;  

Laporan semacam ini selalu dibuat dalam jangka waktu tertentu. Dari bentuk 

yang sederhana ini dapat diadakan penyempurnaan sehingga dapat diperoleh 

bentuk yang jauh lebih kompleks berupa laporan tahunan. 
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f. laporan laboratories; 

Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil dari percobaan atau kegiatan 

yang dilakukan dalam laboratoria.  

g. laporan formal dan semi-formal. 

Laporan formal adalah laporan yang memenuhi persyaratan tertentu sedangkan 

nadanya impersonal dan materinya disajikan dalam suatu pola struktur seperti 

yang terdapat dibuku-buku. Sedangkan laporan semi-formal adalah jika salah 

satu atau dua syarat yang tidak dipenuhi dalam penulisan laporan.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

pengamatan termasuk pada laporan semi-formal, yaitu laporan yang memenuhi 

beberapa syarat laporan formal yang tidak dipenuhi dalam penulisan laporan. 

2.1.5 Pengertian Laporan Pengamatan 

Menurut Burhan (1980:77) laporan pengamatan biasa juga disebut hasil 

observasi. Isi laporan berupa uraian atau pemberitahuan tentang apa yang dihayatinya 

itu sehingga oranglain tahu atau ikut merasakan apa yang dialami dan dihayatinya., 

untuk memberikan laporan yang baik dan lengkap, maka si pelapor harus mengamati 

obyek itu dengan teliti dan memerlukan latar belakang pengetahuan yang memadai 

tentang obyek itu. 

Sedangkan Nurgiyantoro (2001:302-303) menyatakan bahwa ada berbagai hal 

yang dapat dijadikan bahan penulisan laporan, selain laporan buku misalnya, laporan 

kegiatan perjalanan darmawisata. Penyusunan laporan darmawisata atau pengamatan 
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adalah laporan peninjauan ke obyek-obyek tertentu. Menurut Yuna (2011) laporan 

pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau 

suatu pekerjaan. Isi laporan ialah hal-hal penting yang berkaitan langsung dengan 

tanggung jawab yang dibebankan kepada si pembuat laporan. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

pengamatan ialah suatu bentuk tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu 

obyek yang diamati secara teliti oleh si pembuat laporan. 

2.1.4.1  Langkah-langkah Menulis Laporan Pengamatan 

Mulyati (2000:7.13) menyatakan dalam menulis sebuah laporan, kita dapat 

mengikuti langkah-langkah berikut: a) menentukan topik/tema laporan; b) 

merumuskan tujuan yang akan dicapai; c) melakukan pengamatan; dan d) membuat 

rincian atau gambaran yang dilakukan. Sedangkan menurut Rudiansyah (2012) 

langkah-langkah dalam menulis laporan pengamatan ialah sebagai berikut: a) 

melakukan pengamatan data terhadap suatu objek; b) mencatat dan mengumpulkan 

data terhadap objek yang diamati; c) membuat kerangka laporan; d) mengembangkan 

kerangka laporan menjadi laporan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Sedangkan menurut Yuna (2011) langkah-langkah dalam menulis laporan 

pengamatan ialah sebagai berikut: a) buatlah contoh pertanyaan tentang hal yang 

perlu kamu ketahui; b) buatlah buram awal dengan menjawab pertanyaan itu. Buram 

awal ialah bentuk kasar dari sesuatu yang dikerjakan, seperti rancangan atau konsep 

sebuah laporan; c) setelah itu susun laporan yang memuat judul, waktu pengamatan, 
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tempat atau lokasi pengamatan, dan hal yang diamati, nama pengamat dan deskripsp 

penjelasan pengamatan. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah menulis laporan pengamatan ialah sebagai berikut: a) melakukan pengamatan 

terhadap obyek (melakukan pengamatan dengan tertib,membuat daftar pertanyaan 

tentang obyek pengamatan, mengamati obyek dengan seksama dan mencatat hal-hal 

yang telah ditulis dalam daftra pengamatan); b) mencatat dan mengumpulkan data 

pengamatan (mencatat data pengamatan, tulisan mudah dibaca, catatan sesuai dengan 

petunjuk pengamatan, mengumpulkan data dengan tertib); c) membuat pertanyaan 

tentang hal yang ingin diketahui (pertanyaan mengandung unsure 5W 1H, pertanyaan 

mudah dipahami, tulisan mudah dibaca, pertanyaan sesuai dengan obyek 

pengamatan); d) membuat kerangka karangan (sesuai tema, runtut, mudah dipahmi 

dan kalimat jelas, mudah dipahami); e) mengembangkan kerangka laporan menjadi 

laporan dengan bahasa yang baik dan benar (ada identitas, isi laporan sesuai 

kerangka, tulisan mudah dibaca, bahasa mudah dipahami). 

2.1.6 Metode Pembelajaran Bahasa 

2.1.5.1. Pengertian Metode Pembelajaran Bahasa 

Metode dalam pengajaran bahasa menurut Richards. dkk. (1985:176) adalah 

cara mengaiarkan suatu bahasa vane didasarkan kepada prinsip dan prosedur vane 

sistematis tujuan pengajaran, (d) jenis silabus yang digunakan; (e) peran guru, pelajar, 

dan materi pembelajaran. dan (f) teknik dan prosedur yang digunakan. Richards & 

Rodgers (1982, 1986), mengajukan hasil kajian mereka yang merumuskan kembali 
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konsep metode. Istilah Anthony,  approach, method dan technique dilabel menjadi 

approach, design dan procedure secara berturut-turut dengan payung istilah method 

yang menjelaskan proses tiga-langkah ini. Sedangkan Menurut Richards & Rodgers 

(1982:154). Metode adalah "istilah yang memayungi spesifikasi dan hubungan antara 

teori dan praktik." Approach adalah asumsi, keyakinan, dan teori mengenai hakikat 

bahasa dan belajar bahasa. Dan, Procedures merupakan teknik dan praktik yang 

diturunkan dari approach dan design. 

Edward M. Anthony (dalam H. Allen and Robert, 1972: 32) menjelaskan 

bahwa istilah metode dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berarti perencanaan 

secara menyeluruh untuk menyajikan materi pelajaran bahasa secara teratur. Istilah 

ini lebih bersifat prosedural dalam arti penerapan suatu metode dalam pembelajaran 

bahasa dikerjakan dengan melalui langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap, 

dimulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses 

belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. Sedangkan menurut Salamun (2002), 

metode pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah cara untuk 

perencanaan secara utuh dalam menyajikan materi pelajaran secara teratur dengan 

cara yang berbeda-beda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah 

kondisi yang berbeda. 
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2.1.5.2. Jenis-Jenis Metode Pembelajaran Bahasa 

 Menurut Purwo (1989:40) terdapat enam jenis metode pembelajaran bahasa, 

yaitu: 

a. Metode Audiolingual 

Metode audiolingual sangat mengutamakan drill (pengulangan). Metode itu 

muncul karena terlalu lamanya waktu yang ditempuh dalam belajar bahasa target. 

Padahal untuk kepentingan tertentu, perlu penguasaan bahasa dengan cepat. 

Dalam audiolingual yang berdasarkan pendekatan struktural itu, bahasa yang 

diajarkan dicurahkan pada lafal kata, dan pelatihan pola-pola kalimat berkali-kali 

secara intensif. Guru meminta siswa untuk mengulang-ulang sampai tidak ada 

kesalahan.   

b. Metode Komunikatif 

Desain yang bermuatan komunikatif harus mencakup semua keterampilan 

berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap 

pembelajaran dispesifikkan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk 

akhir. Sebuah produk di sini dimaksudkan sebagai sebuah informasi yang dapat 

dipahami, ditulis, diutarakan, atau disajikan ke dalam nonlinguistis. Sepucuk 

surat adalah sebuah produk. Demikian pula sebuah perintah, pesan, laporan, atau 

peta, juga merupakan produk yang dapat dilihat dan diamati. Dengan begitu, 

produk-produk tersebut dihasilkan melalui penyelesaian tugas yang berhasil.   
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c.  Metode Produktif 

Metode produktif diarahkan pada berbicara dan menulis. Siswa harus banyak 

berbicara atau menuangkan gagasannya. Dengan menggunakan metode produktif 

diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke 

dalam keterampilan berbicara dan menulis secara runtun. Semua gagasan yang  

disampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang dimaksud 

dengan komunikatif di sini adalah adanya respon dari lawan bicara. Bila kita 

berbicara lawan bicara kita adalah pendengar, bila kita menulis lawan bicara kita 

adalah pembaca. 

d. Metode Langsung 

Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar yang 

langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Tujuan metode 

langsung adalah penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi 

secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat.  Siswa diberi 

latihan-latihan untuk mengasosiasikan kalimat dengan artinya melalui 

demonstrasi, peragaan, gerakan, serta mimik secara langsung. 

e.  Metode Partisipatori 

Metode pembelajaran partisipatori lebih menekankan keterlibatan siswa secara 

penuh. Siswa dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa didudukkan 

sebagai subjek belajar. Dengan berpartisipasi aktif, siswa dapat menemukan hasil 

belajar. Guru hanya bersifat sebagai pemandu atau fasilitator.  Dalam metode 

partisipatori siswa aktif, dinamis, dan berlaku sebagai subjek. Namun, bukan 
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berarti guru harus pasif, tetapi guru juga aktif dalam memfasilitasi belajar siswa 

dengan suara, gambar, tulisan dinding, dan sebagainya. Guru berperan sebagai 

pemandu yang penuh dengan motivasi, pandai berperan sebagai moderator dan 

kreatif. Konteks siswa menjadi tumpuan utama. 

f. Metode Sugestopedia 

Metode sugestopedia yaitu metode dimana suatu konsep yang menyuguhkan 

suatu pandangan bahwa manusia bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan 

kita memberikan sugesti. Pikiran harus dibuat setenang mungkin, santai dan 

terbuka sehingga bahan-bahan yang merangsang saraf penerimaan bisa dengan 

mudah diterima dan dipertahankan untuk jangka waktu lama, salah satu stimulus 

yang diberikan yaitu melalui lagu. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode sugesti-

imajinasi dilandasi oleh metode sugestopedia yaitu metode pembelajaran bahasa 

dimana siswa dirangsang dengan menggunakan suatu stimulus berupa sugesti, salah 

satunya melalui lagu untuk dapat memahami materi pembelajaran. 

2.1.7 Metode Sugesti-Imajinasi 

2.1.7.1 Pengertian metode Sugesti-Imajinasi 

Metode ini dilandasi oleh sebuah metode yakni suggestopedy, Lozanov 

(dalam Purwo, 1989:62) menerapkan sugesti ini digunakan pada bahasa. Dalam 

pembelajaran bahasa suasana tenang ini dicapai dengan memakai berbagai macam 

cara, salah satu caranya ialah melalui yoga. Dan pada tiap peelajaran diberikan pula 

latar belakang music yang sesuai dengan jiwa bahan yang diberikan. 
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Tarigan (1991:91) menyatakan bahwa Sugestopedia, metode pengajaran 

bahasa yang dikembangkan oleh lozanov, juga didasarkan pada prinsip rekonstruktif 

selama teks sumber kebayakan berbentuk dialog, sesudah diserap oleh pembelajar, 

membangun dasar bagi semua kegiatan produktif. 

Yang kemudian dikembangkan oleh Trimantara (2005:3) menyatakan bahwa 

sugesti-imajinasi adalah metode pembelajaran menulis dengan cara memberikan 

sugesti lewat lagu untuk merangsang imajinasi siswa. Dalam hal ini, lagu yang 

digunakan sebagi pencipta suasana sugestif, stimulus dan sekaligus menjadi jembatan 

bagi siswa untuk membayangkan atau menciptakan gambaran dan kejadian 

berdasarkan tema lagu. Respons yang diharapkan muncul dari para siswa berupa 

kemampuan melihat gambaran-gambaran kejadian tersebut dengan imajinasi-

imajinasi dan logika yang dimiliki lalu mengungkapkan  kembali dengan 

menggunakan simbol-simbol verbal.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

sugesti-imajinasi merupakan sebuah metode pembelajaran dalam menulis yang 

merangsang imajinasi siswa dimulai dengan pemutaran lagu pada awal pembelajaran, 

melalui rangsang lagu diharapkan siswa dapat memperluas kosakata yang dimiliki 

dan lebih santai dalam pembelajaran.  

2.1.7.2 Langkah-langkah Metode Sugesti-Imajinasi 

Menurut Trimantara (2005:3-5) langkah-langkah dalam metode sugesti-

imajinasi ialah sebagai berikut: 
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a. Tahap perencanaan 

Ada tiga kegiatan prapembelajaran yang harus dilakukan guru. Pertama, 

penelaahan materi pembelajaran. Kedua, pemilihan lagu sebagai media 

pembelajaran. Ketiga, penyusunan rancangan pembelajaran. 

b. Tahap pelaksanaan 

Pada pelaksanaan pembelajaran terdapat enam langkah yakni: pretes, penyampaian 

tujuan pembelajaran, apersepsi, penjelasan praktik pembelajaran dengan media 

lagu (pemutaran lagu, penulisan gagasan yang muncul saat menikmati lagu dan 

sesudahnya, pengendapan atau pengelompokan gagasan, penyusunan kerangka 

karangan, penyusunan karangan, penilaian kelompok) , praktik pembelajaran, serta 

pascates.  

c. Tahap evaluasi 

Pada tahap ini guru harus bias melihat keberhasilan dan kekurangan yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada pembelajaran menulis laporan pengamatan langkah-langkah penggunaan 

metode sugesti-imajinasi ialah guru memberikan pretest sebelum pembelajaran 

dimulai, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberikan apersepsi, guru 

memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode 

sugesti-imajinasi, siswa menuliskan gagasan yang muncul saat menikmati lagu dan 

sesudahnya, siswa menyusun kerangka karangan, penilaian kelompok, pascates yakni 

siswa menulis karangan tanpa didahului dengan kegiatan mendengarkan lagu, 

evaluasi, dan penutup. 
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2.1.7.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode Sugesti-Imajinasi 

 Trimantara (2005:12-13) menyatakan bahwa ada empat faktor yang 

memberikan konstribusi bagi peningkatan kualitas pembelajaran menulis dengan 

metode sugesti-imajinasi, diantaranya ialah: 

a. pemilihan lagu yang bersyair puitis membantu para siswa memperoleh model 

dalam pembelajaran kosakata; 

b. pemberian apersepsi tentang keterampilan mikrobahasa yang dilanjutkan dengan 

pembelajaran menulis menggunakan metode sugestiimajinasi dapat diserap dan 

dipahami dengan lebih baik oleh para siswa; 

c. sugesti yang diberikan melalui pemutaran lagu merangsang dan mengkondisikan 

siswa sedemikian rupa sehingga siswa dapat memberika respons spontan yang 

bersifat positif. Dalam hal ini, respons yang diharapkan muncul dari para siswa 

berupa kemampuan menggali pengalaman hidup atau mengingat kembali fakta-

fakta yang pernah mereka temui, mengorganisasikannya, dan memberikan 

tanggapan berupa ide-ide atau konsep-konsep baru mengenai pengalaman atau 

fakta-fakta tertentu; 

d. peningkatan penguasaan kosakata, pemahaman konsep-konsep dan teknik menulis, 

serta imajinasi yang terbangun baik berkorelasi dengan peningkatan kemampuan 

siswa dalam membuat variasi kalimat. 

Sedangkan kelemahan dari metode sugesti-imajinasi ini ialah: 

a. penggunaan metode sugesti-imajinasi tidak cukup efektif bagi kelompok siswa 

dengan tingkat keterampilan menyimak yang rendah; 
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b. metode ini sulit digunakan bila siswa cenderung pasif. 

Untuk mengatasi kelemahan dari metode ini maka guru dapat membentuk 

kelompok siswa secara heterogen sehingga jika ada siswa dengan kemampuan 

menyimak rendah dapat dibantu oleh siswa lain yang memiliki keterampilan 

menyimak cukup baik. Sedangkan untuk siswa yang cenderung pasif maka guru 

dapat merangsang siswa untuk dapat lebih aktif dalam pembelajaran, salah satunya 

dengan memberikan perhatian lebih kepada siswa yang kurang aktif tersebut. 

2.1.8 Media Pembelajaran 

2.1.8.1 Pengertian Media  

Kata media menurut Heinich (dalam Winataputra, 1997:5.3) berasal dari 

bahasa Latin, merupakan  bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah 

berarti “perantara” (between) yaitu perantara sumber pesan (source) dengan penerima 

pesan. 

Soeparno (1988:1) menyatakan bahwa media adalah suatu alat yang dipakai 

sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi 

dari suatu sumber kepada penerimanya. Media menurut Hamdani (2011:72) adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media ialah alat 

penyampai pesan dari pengirim kepada penerima pesan tersebut. 

2.1.8.2 Pengertian Media Pembelajaran 

Winataputra (1997:5.4) menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan 

wahana dari pesan/informasi yang oleh sumber pesan (guru) ingin diteruskan kepada 
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penerima pesan (siswa). Pesan atau bahan ajar yang disampakan adalah pesan/materi 

pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar pada diri 

siswa. 

Menurut Sudjana (1991:1) media pengajaran ialah alat bantu mengajar ada 

dalam komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh 

guru. Sedangkan Ismawati (2011:133) menyatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan perpaduan antara hardware (perangkat keras) dan software (perangkat 

lunak) yang berupa suatu program yang diisikan hardware. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran ialah alat bantu penyampaian pesan yang berupa materi 

pembelajaran dari guru kepada peserta didik atau siswa. 

2.1.8.3 Manfaat Media Pembelajaran    

Sudjana (1991:2) menyatakan bahwa manfaat media pengajaran dalam proses 

belajar siswa antara lain: a) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar; b) bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oelh para siswa, dan memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pengajaran lebih baik; c) metode mengajar akan lebih bervariasi, 

tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru 

mengajar untuk setiap jam pelajaran; d) siswa lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 
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Menurut Soeparno (1988:6) penggunaan media diharapkan dapat 

memperkonkret informasi yang dikomunikasikan sehingga informasi tersebut 

diharapkan dapat diserap semaksimal mungkin oleh si penerima pesan. Begitu juga 

dalam pembelajaran, media dapat bermanfaat untuk memperjelas penyampaian pesan 

oleh guru kepada peserta didik. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media 

sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran dapat membuat pembelajaran tersebut jauh lebih menarik bagi peserta 

didik serta dapat mempermudah guru dalam pemyampaian materi kepada peserta 

didik. 

2.1.8.4 Jenis Media Pembelajaran 

 Ada lima jenis media menurut J.Kemp (dalam Ismawati (2011:137-139) 

yaitu: 

a. Permainan dan Simulasi 

Pada prinsipnya permainan bahasa merupakan media pengajaran bahasa yang 

dipakai untuk meningkatkan kadar CBSA dalam PBM. Termasuk dalam 

permainan ini ialah bisik berantai, somon says,sambung suku, id kata, berburu 

kata, mengarang bersama, ambil-ambilan. Sedangkan yang termasuk dalam 

simulasi yakni bermain peran, sosiodrama, sandiwara bonek, permainan simulasi.  

b. Media Pandang 

Media ini dibagi menjadi dua, yakni media pandang berproyeksi dan nonproyeksi. 

Termasuk media pandang nonproyeksi misalnya: papan tulis, papan tali, papan 



32 

 

 

flannel, papan magnetis, papan selip, wall chart (cerita bergambar atau gambar 

sistematis), flow card (gambar seri atau rangkaian cerita yang menggunakan 

gambar memonis), flashcard, serta kubus struktur. 

c. Media Dengar 

Termasuk dalam media ini ialah radio, rekaman dan PH. 

d. Media Pandang Dengar 

Termasuk media ini antara lain: slide suara, film, TV dan VTR. Media ini 

mempunyai derajat kemediaan tinggi. 

e. Media Rasa 

Termasuk media ini ialah rasa, raba, bau dan keseimbangan. 

2.1.8.5 Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010:4) dalam memilih media untuk 

kepentingan pembelajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan; 

b. dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang bersifat fakta, 

prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih 

mudah dipahami siswa; 

c. kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, 

setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar; 

d. keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang diperlukan 

syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pengajaran. Nilai 
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dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari 

penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi belajar siswa dengan 

lingkungannya; 

e. tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat 

bagi siswa selama pengajaran berlangsung; 

f. sesuai dengan taraf berpikir siswa, memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuia dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang 

terkandung didalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

Sedangkan Soeparno (1988:10) menyatakan bahwa dalam memilih media 

hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. hendaknya mengerti karakteristik setiap media, sehingga dapat mengetahui 

kesesuaian media tersebut dengan pesan atau informasi yang akan 

dikomunikasikan; 

b. hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; 

c. hendaknya memilih media sesuai dengan metode yang akan dipergunakan; 

d. hendaknya memilih media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan; 

e. hendaknya sesuai dengan keadaan siswa baik ditinjau dari segi jumlahnya, 

usianya, maupun tingkat pendidikannya; 

f. hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan setempat; 

g. hendaknya sesuai dengan kreatifitas guru. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memilih 

media hendaknya harus memperhatikan tujuan, materi/isi pembelajaran, kondisi 
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siswa, metode yang digunakan, keterampilan guru, kondisi lingkungan setempat serta 

waktu yang memadai. 

2.1.9 Gambar Seri 

2.1.9.1 Pengertian Gambar Seri 

 Gambar seri sering disebut juga dengan flow chard atau gambar susun. Media 

ini terbuat dari kertas manila lebar berisi beberapa buah gambar. Gambar-gambar 

tersebut berhubungan satu dengan yang lain sehingga merupakan rangkaian cerita. 

Setiap gambar diberi nomor urut sesuai dengan urut-urutan jalan ceritanya (Soeparno, 

1988:19). 

Ismawati (2011:145) menyatakan bahwa jenis gambar untuk media ini adalah 

gambar mnemonis yakni suatu gambar yang dapat menimbulkan suatu ingatan pada 

suatu rangkaian kejadian tertentu. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gambar seri 

ialah suatu bentuk rangkaian gambar yang disusun menjadi suatu cerita tentang 

sebuah peristiwa atau kejadian. 

2.1.9.2 Kelebihan dan Kekurangan Gambar Seri 

Soeparno (1988:19) menyatakan bahwa media gambar seri sangat sesuai 

(berbicara, bercerita). Dengan mengamati gambar yang dibentangkan di depan kelas, 

para siswa diharapkan dapat memperoleh konsep tentang topik tertentu. 

Kelebihan gambar seri ialah sebagai berikut: 

a. sifatnya konkret, gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan 

denganmedia verbal semata; 
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b. gambarnya dapat membatasi batas ruang waktu. Tidak semua benda, objek atau 

pariwisatadapat dibawa ke kelas, dan tidak semua anak-anak dibawa ke 

objek/pariwisata tersebut; 

c. media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita; 

d. media gambar dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan 

kesalahpahaman; 

e. harganya murah dan digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. 

Sedangkan kelemahan gambar seri ialah sebagai berikut: 

a. gambar hanya menekankan persepsi indra mata; 

b. gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran; 

c. ukurannya sangat terbatas untuk kompleks besar; 

d. pada umumnya hanya dua dimensi yang nampak pada satu gambar, sedang 

dimensi yang lainnya tidak terlalu jelas; 

e. tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan utuh suatu gambar kecuali jika 

menampilkan sejumlah gambar dalam suatu urutan peristiwa. 

Gambar seri yang dapat menarik motivasi siswa terhadap pembelajaran karena 

gambar yang dapat menceritakan rangkaian peristiwa sehingga mempermudah siswa 

untuk mengamati, memperjelas serta mengembangkan imajinasi siswa. Namun, 

dibalik kelebihannya, gambar seri memiliki kelemahan diantaranya gambar tersebut 

hanya dapat menekankan persepsi penglihatan saja, serta ukurannya yang terbatas ini 
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dapat disiasati guru dengan menampilkna gambar yang dapat menjelaskan peristiwa 

secara utuh dan menarik. 

2.1.10 Keterampilan  Guru 

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu karakteristik umum dari 

seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan 

melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah berupa bentuk-

bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru 

sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara 

terencana dan professional (Rusman 2012: 80).  

Berikut Indikator keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru 

menurut Hasibuan dan Moedjiono (2010: 58). 

a. Keterampilan memberi penguatan 

Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon 

secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku 

tersebut timbul kembali. Beberapa komponen keterampilan memberi penguatan 

antara lain: (a) penguatan verbal; (b) penguatan gestural; (c) penguatan dengan cara 

mendekati; (d) penguatan dengan sentuhan; (e) penguatan dengan memberikan 

kegiatan yang menyenangkan; dan (f) penguatan berupa tanda atau benda. 

b. Keterampilan bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari seseorang yang 

dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan ha-hal 

yang merupakan hasil pertimbangan. Adapun komponen keterampilan dasar bertanya 
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meliputi: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) pemberian acuan 

supaya siswa dapat menjawab dengan tepat; (3) pemusatan ke arah jawaban yang 

diminta; (4) pemindahan giliran menjawab agar tidak didominasi oleh beberapa orang 

siswa saja; (5) penyebaran pertanyaan, pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu 

setelah itu pertanyaan disebar untuk memberikan kesempatan pada semua siswa; (6) 

pemberian waktu berpikir; dan (7) pemberian tuntunan bagi siswa yang mengalami 

kesukaran dalam menjawab pertanyaan. 

c. Keterampilan menggunakan variasi 

Komponen keterampilan menggunakan variasi meliputi: (a) variasi dalam gaya 

mengajar guru; (b) variasi penggunaan media dan bahan-bahan pengajaran; dan (c) 

variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Penerapan keterampilan mengadakan 

variasi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, materi dan latar belakang sosial 

budaya serta kemampuan siswa, berlangsung secara berkesinambungan, serta 

dilakukan secara wajar dan terencana. 

d. Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara 

sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan penjelasan 

adalah penalaran siswa. Dalam garis besarnya komponen keterampilan menjelaskan 

meliputi: (1) merencanakan penjelasan; (2) menyajikan penjelasan. 

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada apa yang 



38 

 

 

akan dipelajari. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan 

inti pelajaran. Komponen keterampilan adalah sebagai berikut: (1) membuka 

pelajaran (menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan 

membuat kaitan); (2) menutup pelajaran (meninjau kembali dengan cara merangkum 

inti pelajaran  dan mengevaluasi dengan berbagai bentuk evaluasi) 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil diartikan sebagai perbuatan guru dalam 

konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3 – 8 siswa untuk kelompok kecil dan 

hanya seorang untuk perorangan. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan terdiri dari: (1) keterampilan mengadakan pendekatan pribadi; (2) 

keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; (3) keterampilan 

membimbing dan memberi kemudahan belajar; dan (4) keterampilan merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya ke 

kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun 

melakukan kegiatan remedial. Komponen-komponen dalam mengelola kelas adalah: 

(1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, 

menegur dan memberi penguatan; (2) keterampilan yang berhubungan dengan 
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pengembalian kondisi belajar yang optimal, seperti modifikasi tingkah laku, 

pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah. 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan 

berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu 

masalah. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

meliputi: (1) pemusatan perhatian; (2) memperjelas permasalahan; (3) menganalisa 

pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan pikiran siswa; (5) menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi; dan (6) menutup diskusi. 

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan keterampilan 

mengajar guru adalah seperangkat kemampuan/kecakapan guru dalam 

melatih/membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya 

berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, indikator untuk mengetahui keterampilan guru 

dalam menggunakan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri adalah (1) 

melaksanakan kegiatan pra pembelajaran; (2) membuka pelajaran dengan apersepsi; 

(3) menyampaikan tujuan pembelajaran; (4) menjelaskan materi pembelajaran yang 

akan dipelajari menggunaka metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri; (5) 

guru memutarkan lagu yang ada hubunganya dengan materi; (6) guru menunjukkan 

gambar seri; (7) membimbing kegiatan diskusi dan presentasi; (8) memberikan 
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penguatan kepada siswa; (9) memberikan kesimpulan pembelajaran; dan (10) 

memberikan evaluasi dan tindak lanjut. 

2.1.11 Aktivitas Siswa 

Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan. Tidak pula pernah sepi dari 

berbagai aktivitas. Tidak pernah terlihat orang belajar tanpa melibatkan aktivitas 

raganya. Apalagi bila aktivitas belajar itu berhubungan dengan masalah belajar 

menulis, mencatat, memandang, membaca, mengingat, berpikir, latihan atau praktek, 

dan lain sebagainya (Djamarah, 2008:38).  

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang 

lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Paul B. Diedrich  (dalam Sardiman,  

2011:101)  membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok antara lain dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya,member saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

music, piano. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita,karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities, yang termasuk di dalamnya; menggambar,membuat grafik, 

peta, diagram. 
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f. Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi bermain, berkebun, berternak.  

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya:menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Pada penelitian ini aktivitas siswa yang akan diobservasi meliputi kesiapan 

siswa dalam melakukan pengamatan terhadap obyek, mencatat data pengamatan, 

membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diamati, kesiapan  siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru mengenai pembelajaran menggunakan metode sugesti-

imajinasi, menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya, 

menyusun kerangka karangan, kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat 

mengenai kerangka karangan, menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik 

dan benar, menilai pekerjaan kelompok, dan mengerjakan soal evaluasi. 

2.1.12 Penerapan metode sugeti-imajinasi menggunakan gambar seri pada 

Pembelajaran Menulis Laporan Pengamatan 

Dalam penelitian ini peneliti mengombinasikan metode sugesti imajinasi 

dengan penggunaan media gambar seri. Peneliti menerapkan pembelajaran klasikal 

dengan pemberian materi yang didahului dengan ceramah yang kemudian siswa 

diajak untuk mendengarkan lagu untuk kemudian siswa  dapat mengembangkan 
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imajinasinya. Setelah itu guru menampilkan media gambar seri kepada siswa untuk 

dapat menambah ingatan serta ketertarikan siswa terhadap pembelajaran.  

Penggabungan Sintaks metode sugesti-imajinasi menggunakan  gambar seri  

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Sintaks Metode Sugesti-Imjinassi menggunakan Gambar Seri 

 

Sintaks Metode Sugesti-

Imajinasi 

Sintaks Penggunaan 

Gambar Seri 

Sintaks Metode Sugesti-

Imajinasi menggunakan 

Gambar Seri 

1) Tahap perencanaan 

Ada tiga kegiatan pra 

pembelajaran yang harus 

dilakukan guru yakni: 

a) penelaahan materi 

pembelajaran; 

b) pemilihan lagu 

sebagai media 

pembelajaran; 

c) penyusunan 

rancangan 

pembelajaran. 

1. Guru 

menyiapkan 

gambar seri. 

2. Guru 

menunjukkan 

gambar seri. 

3. Siswa 

mengamati 

gambar seri. 

4. Siswa 

menuangkan 

gagasan tulis. 

1. Guru memberikan 

pretest sebelum 

pembelajaran dimulai. 

2. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan 

apersepsi. 

4. Guru memberikan 

penjelasan tentang 

pelaksanaan 

pembelajaran 

menggunakan metode 
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2) Tahap pelaksanaan 

Pada pelaksanaan pem 

belajaran terdapat enam 

langkah yakni:  

a) pretes; 

b) penyampaian tujuan 

pembelajaran; 

c) apersepsi; 

d) penjelasan praktik 

pembelajaran 

dengan media lagu 

yakni: 

 pemutaran lagu, 

penulisan gagasan 

yang muncul saat 

menikmati lagu dan 

sesudahnya; 

 pengendapan atau 

pengelompokan 

gagasan; 

 penyusunan 

sugesti-imajinasi. 

5. Guru memutarkan 

lagu yang ada 

hubungannya dengan 

materi. 

6. Siswa menuliskan 

gagasan yang muncul 

saat menikmati lagu 

dan sesudahnya. 

7. Guru menunjukkan 

gambar seri. 

8. Siswa menyusun 

kerangka karangan. 

9. Pascates yakni siswa 

menulis karangan 

tanpa didahului 

dengan kegiatan 

mendengarkan lagu 

namun tetap melihat 

gambar seri. 

10. Evaluasi. 
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kerangka karangan; 

 penyusunan 

karangan; 

 praktik 

pembelajaran; 

 pascates.  

3) Tahap evaluasi 

Pada tahap ini guru harus 

bisa melihat keberhasilan 

dan kekurangan yang terjadi 

selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

11. Penutup. 

 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Beberapa penelitian yang mendukung dintaranya penelitian yang dilakukan 

oleh Rizky Hardiati Shabrina pada tahun 2011 dengan  judul penelitiannya 

“Peningkatan Ketrampilan Menulis Karangan Deskripsi melalui Metode Sugesti-

Imajinasi dengan Media Gambar berbasis Komputer pada siswa kelas IV SD Negeri 

Dukuh Tengah Kabupaten Brebes tahun ajaran 2010/2011”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil tes awal atau prasiklus masuk kategori cukup, yaitu 
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menunjukkan skor rata-rata klasikal 62,67. Pada  siklus I mengalami peningkatan 

3,97% menjadi 65,16. Selanjutnya, pada siklus II terjadi  peningkatan 13,7% menjadi 

74,09.  

Dan penelitian yang dilakukan oleh Asri Ragil Setyawati pada tahun 2009 

dengan judul penelitiannya ialah “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Narasi melalui Media Gambar Seri Pada Siswa Kelas III SD Negeri 11 Kebondalem 

Kabupatan Pemalang”. Hasil penelitiannya ialah media gambar seri dapat 

meningkatkan ketrampilan menulis narasi setelah dilakukan tindakan siklus I 

mencapai 67,80. Pada siklus II meningkat 10,52 menjadi 78,33 dari siklus I. selain itu 

perubahan tingkah laku diantaranya ilah para siswa tampak senang, lebih semangat, 

aktif mengikuti pembelajaran dan menjasi senang dengan kegiatan menulis serta 

perilaku yang kurang baik (seperti mengantuk pada saat pembelajaran, jalan-jalan dan 

gaduh) dapat dikurangi.  

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Catur Subiyanti pada tahun 

2010 dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan 

melalui Pembelajaran Konstektual pada siswa kelas V SDN 01 Mongori Pemalang 

Tahun Pelajaran 2009/2010”. Hasil penelitian ini ialah melalui pembelajaran 

konstekstual pada siklus I nilai rata-rata kelas menjadi 70,64. Dari keseluruhan siklus 

yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru telah mampu meningkatkan motivasi 

dan pemahaman konsep keterampilan menulis laporan pengamatan. Setiap siklus 

selalu membawa dampak positive ke arah peningkatan hasil belajar siswa kelas V 

SDN 01 Mongori Pemalang tahun ajaran 2009/2010. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Suatu kegiatan pembelajaran dikelas dapat berlangsung secara optimal apabila 

faktor-faktor yang mendukung kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan optimal 

pula. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajaran tersebut ialah metode dan 

media yang digunakan oleh guru dalam proses penyampaian materi kepada siswa. 

Dengan penggunaan metode dan media yang tepat maka siswa akan merasa tertarik 

untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dari awal hingga akhir kegiatan dengan 

penuh semangat. Dengan situasi dan kondisi yang optimal baik guru maupun siswa 

dalam pembelajaran maka tujuan pembelajaran tersebut juga akan tercapai secara 

optimal. 

Namun situasi dan kondisi pembelajaran tersebut belum terlaksana secara 

optimal saat pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam menulis laporan 

pengamatan di kelas V SDN Patemon 01 Semarang. Metode yang digunakan oleh 

guru dalam mengajar kurang bervariasi dan monoton sehingga siswa merasa cepat 

bosan, meskipun guru telah mampu menguasai materi dengan baik. Selain itu guru 

juga kurang memaksimalkan pemakaian alat peraga atau media dalam pembelajaran. 

Akibatnya siswa merasa kurang bersemangat dalam pembelajaran. Pemahaman siswa 

terhadap materi menulis laporan pengamatan rendah. Serta tingkat keaktifan dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut juga rendah. Sehingga hanya 17 siswa 

dari 42 siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM sekolah yakni 65.  
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Dengan adanya permasalahan tersebut penerapan metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis laporan pengamatan. Melalui sugesti yang diberikan guru lewat lagu 

diharapkan dapat mengembangkan imajinasi siswa dalam menulis karangan tentang 

laporan tersebut. Selain itu pemberian lagu pada awal pembelajaran dapat 

merangsang motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain itu 

pemberian media gambar seri dapat semakin meningkatkan daya imajinasi dan 

ingatan siswa terhadap peristiwa yang akan ditulis dalam bentuk karangan laporan 

pengamatan tersebut. Sehingga aktivitas siswa tidak hanya mendengarkan, namun 

juga melihat dan mengembangkan kreativitas siswa dalam menulis. Sehingga siswa 

dapat menulis langkah-langkah laporan pengamatan dengan tepat dan untuk 

selanjutnya siswa dapat menguasai materi menulis laporan pengamatan dengan baik. 

Skema kerangka berpikir penelitian ini ialah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan  Kerangka Berpikir 

Keterampilan siswa dalam menulis laporan 

pengamatan : 

1. Keterampilan guru kurang 

2. Aktivitas siswa kurang 

3. Keterampilan siswa  kurang 

 

Kondisi Awal 

Tindakan 

Guru 

menerapkan 

metode sugesti-

imajinasi 

menggunakan 

gambar seri 

 

 

Langkah-langkah metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri: 

a. guru memberikan pretest sebelum 

pembelajaran dimulai; 

b. guru menyampaikan tujuan pembelajaran;  

c. guru memberikan apersepsi; 

d. guru menjelaskan pembelajaran 

menggunakan mtode sugesti-imajinasi 

dengan gambar seri 

e. guru memberikan memutarkan lagu yang ada 

hubungannya dengan materi; 

f. siswa menuliskan gagasan yang muncul saat 

menikmati lagu dan sesudahnya; 

g. guru menunjukkan gambar seri yang 

berhubungan dengan materi; 

h. siswa menyusun kerangka karangan; 

i. penilaian kelompok 

j. pascates yakni siswa menulis karangan tanpa 

didahului dengan kegiatan mendengarkan 

lagu namun tetap melihat gambar seri; 

k. evaluasi; 

l. penutup. 
 

Kondisi Akhir 

 

 Keterampilan 

guru dalam 

menulis laporan 

pengamatan 

meningkat 

 Aktivitas siswa 

dalam menulis 

laporan 

pengamatan 

meningkat 

 Keterampilan 

siswa menulis 

laporan 

pengamatan 

meningkat 
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2.4  HIPOTESIS TINDAKAN 

Melalui penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri maka 

keterampilan  guru, aktivitas siswa serta keterampilan siswa kelas V SDN Patemon 

01 Semarang dalam menulis laporan pengamatan akan meningkat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah rancangan penelitian 

tindakan kelas yang meliputi siklus-siklus. Dalam siklus-siklus tersebut terdapat 

langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas berupa perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan serta refleksi (Arikunto , 2006:16). Gambar skema lengkap 

penelitian ialah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Bagan Alur langkah-langkah PTK (Arikunto, 2009:16).  
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Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama 

(Arikunto,2010:138). 

Dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahapan penting, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Keempatnya harus terencana sebaik 

mungkin agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dan mendapat hasil yang sesuai 

dengan keinginan peneliti. Adapun tahapannya sebagai berikut : 

3.1.1 Perencanaan 

Menurut Arikunto (2010: 138) perencanaan menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan itu dilaksanakan. Dalam 

tahap perencanaan ini peneliti melakukan kegiatan perencanaan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Peneliti bersama tim kolaborasi menelaah materi pembelajaran menulis laporan 

pengamatan kelas V semester 2 yang akan dilakukan tindakan penelitian dengan 

menentukan SK dan KD serta indikator mata pelajaran. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang telah 

ditetapkan. 

c. Menyiapkan media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. 

d. Menyiapkan lembar observasi dan berbagai instrumen pengumpul data yang akan 

digunakan dalam penelitian 

e. Menyiapkan alat evaluasi yang berupa soal-soal tes serta lembar kerja siswa. 
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3.1.1. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan dikelas. Hal 

yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap kedua ini pelaksana guru harus ingat 

dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula 

berlaku wajar, tidak dibuat-buat  (Arikunto, 2006:18) 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini akan direncanakan dalam 2 siklus. 

Dimana setiap siklus akan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan tatap muka. 

3.1.2 Observasi 

Guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat agar melakukan pengamatan 

balik terhadap apa yang yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan 

pengamatan balik ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi 

agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya (Arikunto, 

2006:19). 

Kegiatan observasi penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru 

pengamat untuk mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan melalui penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. 

3.1.3 Refleksi 

Dalam tahap ini guru sebagai pelaksana sedang memantulkan pengalamannya 

pada peneliti yang baru saja mengamati kegiatannya dalam tindakan.Inilah inti dari 

penelitian tindakan, yaitu ketika guru pelaku tindakan siap mengatakan kepada 

peneliti pengamat tentang hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian 
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mana yang belum. Dengan kata lain, guru pelaksana sedang melakukan evaluasi diri. 

Apabila guru pelaksana juga berstatus sebagai pengamat, yaitu mengamati apa yang 

ia lakukan, maka refleksi dilakukan terhadap diri sendiri (Arikunto : 2006 : 20). 

Pada kegiatan refleksi ini peneliti mengkaji pelaksanaan pembelajaran menulis 

laporan pengamatan meliputi keterampilan siswa, aktivitas siswa serta hasil belajar 

siswa pada materi tersebut.  Hal tersebut ditandai dengan ketercapaian indikator 

kinerja pada siklus pertama. Selain itu, peneliti juga mengkaji kekurangan dan 

permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan pada siklus pertama. Peneliti 

kemudian menetapkan rancangan kegiatan perbaikan untuk siklus kedua. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) materi pelajaran 

dengan materi menulis laporan pengamatan/kunjungan. 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa lagu serta gambar 

seri. 

c. Menyiapkan  lembar observasi dan alat pengumpul data lainnya yang akan 

digunakan dalam penelitian. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pada siklus ini peneliti menggunakan metode sugesti-imajinasi menggunakan 

gambar seri. Pelaksanaannya dilakukan selama dua pertemuan. Prosedur 

pelaksanaannya adalah : 

3.2.1.2.1 Pertemuan pertama: 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

d. Guru menunjukkan contoh laporan pengamatan berdasarkan kunjungan  kepada 

siswa. 

e. Siswa membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengamati perpustakaan 

sekolah. 

f. Guru bersama siswa mengunjungi perpustakaan sekolah. 

g. Guru menjelaskan materi tentang langkah-langkah membuat laporan pengamatan 

berdasarkan kunjungan ke perpustakaan sekolah. 

h. Guru menjelaskan pembelajaran dengan metode sugesti-imajinasi. 

i. Guru memperdengarkan lagu tentang kunjungan ke perpustakaan sekolah. 

j. Siswa mendengarkan lagu dengan seksama. 

k. Siswa mengerjakan soal dalam lembar kerja siswa berdasarkan isi lagu. 

l. Guru menunjukkan gambar seri tentang cerita pengamatan kunjungan ke 

perpustakaan sekolah. 
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m. Guru membimbing siswa untuk dapat membuat kerangka karangan laporan 

pengamatan berdasarkan kunjungan ke perpustakaan sekolah melalui lagu serta 

gambar seri. 

n. Siswa menukarkan pekerjaannya untuk dinilai oleh siswa lain. 

o. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya. 

p. Siswa bersama guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran. 

q. Guru memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut berupa menganjurkan 

siswa untuk mempelajari materi laporan pengamatan. 

3.2.1.2.2 Pertemuan kedua 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

d. Guru menjelaskan tentang cara menulis laporan pengamatan kunjungan 

berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat. 

e. Guru memperdengarkan lagu kepada siswa. 

f. Siswa mendengarkan lagu dengan seksama. 

g. Guru menunjukkan gambar seri tentang kunjungan ke perpustakaan sekolah. 

h. Siswa mencoba untuk membuat karangan laporan tentang kunjungan ke 

perpustakaan sekolah.  

i. Salah satu siswa membacakan hasil karangannya didepan kelas. 

j. Siswa menanggapi hasil karya siswa lain.  

k. Siswa bersama guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran. 
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l. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

m. Guru memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut dengan memberikan 

pekerjaan rumah.  

3.2.1.3 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu peneliti dan 

pengamat melihat dan mengamati secara langsung kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran. Kegiatan yang diamati adalah 

aktivitas belajar yang dilakukan siswa selama proses pembelaran menulis laporan 

pengamatan menggunakan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Menganalisis hasil observasi pada siklus I. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I 

c. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus I. 

d. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

e. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Mengidentifikasi suatu topik dan membuat sasaran pembelajaran. 

b. Mengembangkan skenario pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri. 

c. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

d. Menyiapkan media yang akan digunakan. 
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e. Menyiapkan lembar observasi, catatan lapangan, dan instrumen lain yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

3.2.2.2.1  Pertemuan pertama 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru memberikan motivasi. 

d. Siswa membuat daftar pertanyaan tentang hal yang ingin diamati di taman sekolah. 

e. Guru bersama siswa mengunjungi taman sekolah. 

f. Guru menanyakan tentang catatan yang diperoleh setelah siswa mengunjungi 

taman sekolah.  

g. Guru memberikan penjelasan kembali tentang menulis laporan pengamatan. 

h. Guru memberikan penjelasan tentang pembelajaran melalui metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri. 

i. Guru memperdengarkan lagu tentang kunjungan ke taman sekolah kepada siswa. 

j. Siswa mendengarkan dengan seksama. 

k. Siswa mencoba menuliskan ide-ide berdasarkan lagu yang telah diperdengarkan. 

l. Guru menunjukkan gambar seri tentang kunjungan pengamatan ke taman  sekolah. 

m. Siswa mencoba untuk membuat kerangka karangan berdasarkan lagu, pengalaman 

dan gambar seri tentang kunjungan ke taman sekolah. 

n. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada guru. 

o. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. 
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p. Guru memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut. 

3.2.2.2.2 Pertemuan kedua 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

d. Guru memberikan pengantar materi. 

e. Guru bersama siswa mengulas kembali langkah-langkah menulis laporan 

pengamatan. 

f. Guru menjelaskan bahwa pembelajaran akan menggunakan metode sugesti-

imajinasi. 

g. Guru memperdengarkan lagu tentang kunjungan ke taman sekolah. 

h. Siswa mencoba untuk mengingat kembali kunjungan pengamatan ke taman 

sekolah. 

i. Guru menunjukkan gambar seri. 

j. Siswa mencoba untuk membuat karangan berdasarkan kerangka karangan serta 

pengamatan yang dilakukan. 

k. Siswa menunjukkan hasil karya didepan kelas. 

l. Siswa  menanggapi hasil karya siswa lainnya. 

m. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

n. Guru memberikan evaluasi berupa penugasan pembuatan laporan dengan tidak 

memaparkan lagu serta gambar seri. 

o. Guru memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut. 
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3.2.2.3 Observasi 

a. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran  

b. Memantau diskusi/kerja sama antar siswa. 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus II. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus III (apabila diperlukan). 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Patemon 01 Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang dengan subjek penelitian adalah siswa kelas V sebanyak 42 siswa 

yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Patemon 01 Semarang Tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Keterampilan siswa dalam menulis langkah-langkah laporan pengamatan melalui 

metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. 

b. Aktivitas siswa dalam menulis laporan pengamatan. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1  Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. (Arikunto, 2009:131).  Dalam penelitian ini data kuantitatif  berupa hasil 

belajar berupa keterampilan menulis laporan pengamatan. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Dalam penelitian ini data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan 

terhadap keterampilan dan aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan dengan 

penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri.  

3.6.2  Sumber Data 

Arikunto (2006:129) menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah 

subyek dari mana dapat diperoleh. Adapun sumber dalam peneltian ini ialah: 

a. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara sistematik 

selama pelaksanaan siklus pertama, sampai siklus kedua, hasil evaluasi dan hasil 

angket respon siswa yang oleh observer. 
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b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru oleh obsever. 

c. Data dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan, catatan 

lapangan selama proses pembelajaran dan hasil foto. 

d. Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran baik pada siklus 1 maupun siklus 2. 

3.6.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik tes, teknik nontes dan dokumentasi. 

3.6.3.1 Teknik Tes  

Menurut Poerwanti (2008:1-5) tes adalah seperangkat tugas yang harus 

dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk 

mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sedangkan Arikunto 

(2010:193) menyatakan bahwa  tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. 

Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis 

laporan pengamatan pada penelitian ini adalah pre-test digunakan untuk mengetahui 
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kemampuan awal siswa terhadap materi tersebut. Serta tes unjuk kerja guna 

mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi keterampilan menulis laporan 

pengamatan. Adapun aspek yang dinilai dalam tes unjuk kerja ini ialah keterampilan 

siswa dalam menuliskan laporan pengamatan sesuai langkah-langkah yang benar. 

3.6.3.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat 

pengumpulan data berupa observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan angket. 

3.6.3.2.1 Observasi 

 Menurut Kurnia (2007:4-3) observasi merupakan teknik untuk merekam data 

atau keterangan atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara langsung 

atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga 

diperoleh data tingkah laku seseorang yang menampak. Sedangkan menurut Hsksasi 

(2007:22) observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja dengan menggunakan alat indera (terutama mata) dan 

pencatatan terhadap gejala perilaku yang diselidiki. 

Teknik observasi ini digunakan untuk mengetahui gambaran aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui penerapan metode sugeti-

imajinasi menggunakan gambar seri, yang dapat diukur melalui lembar pengamatan 

terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran menulis laporan pengamatan 

berlangsung.  
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3.6.3.2.2 Dokumentasi 

Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa daftar nilai siswa, foto, dan video yang diambil saat penelitian berlangsung. 

3.6.3.2.3 Angket ( Kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan adalah serangkaian pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban 

secara tertulis pula. Pertanyaan/pernyataan dalam angket tergantung pada maksud 

serta tujuan yang ingin dicapai (Kurnia, 2007:4-15). Sedangkan menurut Haksasi 

(2011:61) angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tentang respon siswa mengenai pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui 

metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. 

3.6.3.2.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung apabila 

ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk 

memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam 

melakukan refleksi.  
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Pada penelitian ini, data dianalisis dengan teknik analisis data secara kuantitatif 

dan kualitatif. Data tes dianalisis dengan teknik kuantitatif, sedangkan data nontes 

dianalisis dengan teknik kualitatif. 

3.7.1 Kuantitatif 

Data ini berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa dalam hal 

keterampilan menulis laporan pengamatan berdasarkan metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri. Data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif dengan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP). Dalam Poerwanti dkk 

(2008: 6.14-6.16) pendekatan PAP berarti membandingkan skor-skor hasil tes peserta 

didik dengan kriteria atau patokan yang secara absolute/ mutlak telah ditetapkan oleh 

guru. Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 

a. Menentukan skor berdasarkan teoritis 

Nilai =  x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%) 

(Poerwanti, 2008: 6-15) 

 Dimana:  

B = jumlah skor  

 = skor teoriti 

b. Menentukan rata-rata kelas menggunakan rumus: 

      (Aqib, dkk, 2010 : 40) 
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Keterangan: 

x    : Rata-rata hasil belajar 

 : Jumlah nilai seluruh siswa 

 : Jumlah seluruh siswa 

c. Menghitung ketuntasan hasil belajar secara klasikal menggunakan rumus : 

P =  (Aqib, 2010:41) 

Keterangan : 

P : Presentase siswa yang tuntas 

Untuk kemudian hasil dari penghitungan tersebut disesuaikan dengan kriterian 

ketuntasan minimal (KKM) SDN Patemon 01 Semarang dengan KKM Klasikal dan 

individual yang dikelompokkan ke dalam kategori yakni tuntas dan tidak tuntas, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

    Sumber: KKM SDN Patemon 01 Semarang 
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3.7.2  Kualitatif 

Dalam penelitian ini data kualitatif diperoleh melalui observasi terhadap 

ketrampilan dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan 

melalui penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri yang 

dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam 

kalimat yang dipisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif 

ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrumen pengamatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

Poerwanti dkk (2008:6.9) menjelaskan dalam bentuk contoh instrumen untuk 

mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat adalah 10 butir. Jika 

rentangan yang dipakai adalah 1-5 maka skor terendah adalah 10 dan skor tertinggi 

adalah 50. Dengan demikian mediannya adalah (10 + 50)/2 yaitu sebesar 30. Jika 

dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 termasuk tidak berminat, 21 – 30 

kurang berminat, 31 – 40 berminat dan skala 41 – 50 sangat berminat.   

Maka dari contoh tersebut  untuk menentukan skor dalam 4 kategori, langkah 

langkah yang ditempuh yaitu: 

a. menentukan skor maksimal dan skor minimal; 

b. menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan; 

c. membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang). 

Jika: 

M   = Skor Maksimal 

R    = Skor Minimal  
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n     = Banyaknya data  

Mencari n = (M - K) + 1 

Berdasarkan Herryanto dan Hamid (2008: 5.3) untuk menentukan kuartil 

menggunakan rumus: 

Letak Q1 =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  untuk data ganjil. 

Letak Q4 = skor maksimal, maka kriteria ketuntasan dapat dilihat seperti dalam tabel 

berikut 

Tabel 3.2 

Kategori Kriteria Ketuntasan 

Kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2 ≤ skor <Q3 Baik 

Q1 ≤ skor <Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

0≤ skor < R  Sangat kurang 
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3.8  INDIKATOR KEBERHASILAN  

Indikator keberhasilan pembelajaran keterampilan menulis laporan pengamatan 

melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri ialah sebagai berikut: 

a. Aktivitas siswa dalam menulis laporan pengamatan memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan sekurang-kurangnya baik, skor antara 13 ≤ sampai < 17 

b. Keterampilan siswa dalam menulis laporan pengamatan mengalami ketuntasan 

klasikal ≥80% dan tiap-tiap aspek memenuhi kriteria sekurang-kurangnya baik, 

skor antara 27 ≤ sampai < 35. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan siswa 

dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan pada siswa kelas V SDN Patemon 

01 Semarang. menggunakan. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil observasi 

pembelajaran menulis laporan pengamatan yaitu pada aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis laporan pengatamatan. 

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh siswa kelas V SDN Patemon 01 

Semarang. Jumlah siswa yang diamati pada penelitian ini ialah 42 siswa yang terdiri 

dari 18 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Peneliti bersama guru kelas V SDN 

Petemon 01 yakni Ibu Munawaroh, S.Pd sebagai kolaborator yang membantu selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Peneliti juga dibantu observer dalam mengamati 

aktivitas  siswa dan keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan, yaitu pada hari Selasa, 23 

April 2013 dan hari Jum’at, 26 April 2013 dengan alokasi waktu 4x35 menit. 
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Pembelajaran yang dilakukan pada siklus I yaitu pembelajaran sesuai dengan langkah 

pembelajaran metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. Berikut adalah 

uraian pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

4.1.1.1 Deskripsi Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.1.1 Hasil Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I yaitu 

pada pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metode Sugesti-Imajinasi 

menggunakan gambar seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 

Skor yang 

dicapai Skor  

1 2 3 4 

1. 
Melaksanakan kegiatan 

prapembelajaran 
   √ 4 

2. 
Membuka pelajaran dengan apersepsi 

   √ 4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

4. 
Menyampaikan pembelajaran 

menggunakan metode sugesti-imajinasi 
  √  3 

5. 
Memutarkan lagu yang ada 

hubungannya dengan materi 
 √   2 

6. Menunjukkan gambar seri   √  3 

7. 
Membimbing siswa diskusi dan 

presentasi hasil diskusi  
  √  3 

8. Memberikan penguatan kepada siswa  √   2 

9 Melakukan kesimpulan pembelajaran  √   2 

10 Memberikan evaluasi dan tindak lanjut   √   3 

                     Jumlah skor 29 

                        Rata-rata 2,9 

                        Kategori Baik 
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Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru diperoleh jumlah skor 29 

dengan rata-rata 2,9. Hasil ini termasuk dalam kategori baik. Hasil observasi setiap 

indikator pada siklus I dipaparkan secara lebih jelas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan prapembelajaran dan pengkondisian kelas 

Kegiatan ini merupakan persiapan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 

oleh guru. Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 4, semua deskriptor 

muncul yaitu, memimpin do’a, presensi kehadiran siswa, mempersiapkan media 

yang digunakan dan memeriksa kesiapan siswa/pengkondisian.  

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab 

Kegiatan ini dilaksanakan setelah guru melakukan prapembelajaran, guru 

membuka pelajaran pada awal dimulainya kegiatan pembelajaran di kelas. Skor 

yang diperoleh guru adalah 4, semua deskriptor muncul yaitu, guru mengingatkan 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, melakukan apersepsi, 

menginformasikan materi yang akan dibahas dan memotivasi siswa.  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 3. Perolehan ini lebih baik dibandingkan dengan siklus I, 

ada tiga dari empat deskriptor yang muncul yaitu, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran dan menuliskan tujuan 

pembelajaran tersebut. Sedangkan deskriptor menyampaikan kegiatan 

pembelajaran belum dilakukan oleh guru. 

4. Menjelaskan pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi 
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Guru menjelaskan pembelajaran mengunakan gambar seri Guru menjelaskan 

materi menggunakan media flashcard supaya siswa lebih mudah memahami 

materi yang diberikan. Pada indikator ini skor yang diperoleh guru adalah 3. 

Deskriptor yang muncul, yaitu menjelaskan materi yang dipelajari, menjelaskan 

sintasks pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi dan menjelaskan 

kembali materi yang sulit dipahami siswa. Deskriptor  yang tidak muncul adalah 

menjelaskan materi dari hasil kegiatan tanya jawab dengan siswa. 

5. Memutarkan lagu yang ada hubungannya dengan materi 

Pada indikator ini skor yang diperoleh adalah 2. Ada 2 deskriptor yang 

muncul pada indikator ini, lagu sesuai tema dan lirik lagu sesuai tema. Sedangkan 

deskriptor lagu terdengar jelas dan guru membantu siswa dalam mengapresiasi dan 

menuliskan gagasan saat mendengarkan lagu belum nampak. 

6. Menunjukkan gambar seri 

Skor yang diperoleh guru pada indikator mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok adalah 3. Ada 3 deskriptor yang muncul, yaitu gambar seri mudah 

dipahami, guru menjelaskan isi gambar seri, guru memberikan umpan balik. 

Sedangkan deskriptor yang tidak muncul  yaitu suara guru jelas dan lantang 

sehingga siswa dapat mendengar dari belakang. 

7. Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil diskusi 

Guru membimbing pelaksanaan diskusi kelompok supaya pelaksanaan diskusi 

kelompok berjalan lancar dan kondusif. Diskusi dilakukan dalam kelompok sesuai 

waktu yang telah ditentukan guru kemudian diadakan presentasi hasil diskusi. 
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Skor yang diperoleh pada indikator membimbing siswa diskusi dan presentasi 

hasil diskusi adalah 3. Deskriptor yang muncul yaitu guru memberi waktu pada 

siswa untuk berdiskusi dan presentasi hasil diskusi, mengawasi jalannya diskusi 

dan presentasi hasil diskusi, serta membimbing diskusi dan presentasi hasil 

diskusi. Sedangkan deskriptor memberikan kesimpulan dan evaluasi terhadap 

presentasi siswa belum muncul. 

8. Memberikan penguatan kepada siswa 

Penguatan diberikan kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Skor untuk indikator 

memberi penguatan kepada siswa adalah 2. Masih sama seperti pada siklus I. Ada 

2 deskriptor yang muncul, yaitu memberikan penguatan verbal dan penguatan 

gestural. Sedangkan deskriptor yang belum muncul adalah memberi penguatan 

dengan sentuhan dan memberi penguatan berupa tanda/benda. 

9. Melakukan kesimpulan pembelajaran 

Kegiatan menyimpulkan materi yang telah diajarkan dilakukan oleh guru 

bersama-sama dengan siswa pada akhir pembelajaran. Skor untuk indikator 

melakukan kesimpulan pembelajaran adalah 2. Masih sama seperti pada siklus I. 

Ada 2 deskriptor yang muncul, yaitu melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan secara keseluruhan hasil 

pembelajaran. Sedangkan deskriptor yang belum muncul adalah mengulas pokok-

pokok penting dalam materi pembelajaran dan mengulas materi yang sulit 

dipahami siswa. 
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10. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

Evaluasi yang diberikan berupa lembar soal yang terdiri dari 10 soal esai. Soal 

evaluasi dikerjakan pada akhir pembelajaran dan dikerjakan secara individual. 

Skor yang diperoleh untuk indikator ini adalah 3. Perolehan ini lebih baik 

dibandingkan dengan siklus I, deskriptor yang muncul yaitu memberikan petunjuk 

mengerjakan soal evaluasi, memberikan soal evaluasi kepada siswa dan 

mengawasi pengerjaan soal evaluasi. Deskriptor yang tidak muncul yaitu 

memberikan tindak lanjut. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan mendapatkan 

kategori ketuntasan baik. 

4.1.1.1.2 Hasil Aktivitas Siswa  

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I disajikan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil observassi aktivitas siswa dalam menulis laporan pengamatan siklus I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator  yang di 

amati 

Jumlah siswa yang mendapatkan 

skor 
Jumlah 

skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4)46 

0 

(x0) 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1. Kesiapan siswa 

dalam melakukan 

pengamatan terhadap 

obyek 

0 2 4 19 17 135 3,21 

2. Mencatat data 

pengamatan, 

membuat pertanyaan 

tentang hal yang 

ingin diamati 

0 0 9 15 18 135 3,21 

3. Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

0 0 2 24 16 140 3,33 

4. Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran 
0 8 8 24 2 104 2,47 

5. Perhatian siswa 

terhadap penjelasan 

guru mengenai 

pembelajaran 

menggunakan 

metode sugesti-

imajinasi 

0 1 8 28 5 121 2,88 

6. Menuliskan gagasan 

yang sesuai saat 

menikmati lagu dan 

sesudahya 

0 1 19 10 12 117 2,78 

7. Meyusun kerangka 

karangan 
0 2 11 15 14 125 2,97 

8. Kemampuan siswa 

dalam 

menyampaikan 

pendapat mengenai 

kerangka karangan 

0 6 12 22 2 104 2,42 

9. Menilai pekerjaan 

kelompok lain 
0 3 16 21 2 106 2,52 

10. Menyusun kerangka 

laporan menjadi 

laporann yang baik 

dan benar 

0 0 7 19 16 135 3,21 

11. Mengerjakan soal 

evaluasi 
0 0 10 28 4 120 2,85 

 Jumlah 1342 

Rata-rata skor 31,95 

Kategori Baik 

Presentase keberhasilan 72,61% 
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Keterangan: 35 ≤ skor ≤ 44: sangat baik; 27 ≤ skor < 35: baik; 19 ≤ skor < 27: cukup; 11≤ skor < 19: 

kurang; 0 ≤ skor < 11: sangat  kurang. 

Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Diagram Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus I 

Indikator aktivitas siswa yang diamati paada siklus I ialah kesiapan siswa dalam 

melakukan pengamata terhadap obyek, mencatat data pengamatan membuat 

pertanyaan tentang hal yang ingin diamati, kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru mengenai pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi, 
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menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya, menyusun 

kerangka karangan, kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat mengenai 

kerangka karangan, menilai pekerjaan kelompok lain, menyusun kerangka laporan 

menjadi laporan yang baik dan benar, mengerjakan soal evaluasi. Skor setiap 

indikator akan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa dalam melakukan pengamatan terhadap obyek  

Selama proses pembelajaran siklus I dalam penelitian dengan metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri terlihat deskriptor yang muncul pada 

indikator kesiapan siswa dalam melakukan pengamatan antara 1 sampai 4 

deskriptor. Terdapat 2 siswa yang mendapat skor 1 serta 4 siswa yang mendaptkan 

skor 2, ini menunjukkan bahwa anak tersebut belum sepenuhnya siap melakukan 

pengamatan. Siswa yang mendapatkan skor 3 ada 19 anak, ini menunjukkan jika 

anak tersebut sudah siap melakukan pengamatan hanya saja belum maksimal. 

Adapun 17 siswa mendapat skor 4, hal ini berarti siswa tersebut telah benar-benar 

siap melakukan pengamatan. Indikator ini memperoleh jumlah total skor 135 

dengan rata-rata skor 3,21. 

2) Mencatat data pengamatan, membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diamati 

Indikator mencatat data pengamatan serta membuat pertanyaan tentang hal 

yang ingin diamati ini mendapatkan total skor 135 dengna rata-rata skor 3,21. Pada 

umumnya siswa sudah baik dalam hal mencatat data dan membuat pertanyaan ini 

ditunjukkan dengan tidak adanya siswa yang mendapatkan skor 1. Ada 9 siswa 

yang mendapatkan skor 2, 15 siswa mendapatkan skor 3 dan 18 siswa 
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mendapatkan skor 4. Siswa telah bersungguh-sungguh dalam mencatat data 

pengamatan, hanya saja ketika melakukan pengamatan ada beberapa sisw ayang 

tidak melakukan pengamatan secara seksama.  

3) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembalajaran 

Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran  memperoleh jumlah 

skor 140 dengan rata-rata 3,33. Siswa telah siap dalam melakukan pembelajaran 

hanya saja ada beberapa siswa yang belum datang tepat waktu. Hal ini dapat 

dilihat dengan tidak ada siswa yang mendapatkan skor 1, 2 siswa mendapatkan 

skor 2, 24 siswa mendapatkan skor 3 serta ada 16 siswa yang memperoleh skor 4. 

4) Keterlibatan siswa pembelajaran  

Indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran mendapatkan jumlah skor 

104 dengan rata-rata skor 2,47. Siswa masih membutuhkan umpan untuk berani 

menanyakan materi yang belum diapahminya. Ada 8 siswa yang mendapatkan 

skor 1, 8 siswa mendapatkan skor 2, 24 siswa mendapatkan skor 3 serta hanya 2 

siswa yang mendapatkan skor 4.  

5) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru mengenai pembelajaran menggunakan 

metode sugesti-imajinasi 

Indikator ini pada siklus I mendapatkan jumlah skor  121 dengan rata-rata 

skor 2,88. Rata-rata siswa sudah memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 

hanya saja siswa masih malu-malu apabila ingin menanyakan hal yang belum jelas 

mengenai praktik pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dengan hanya 1 siswa yang 
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mendapatkan skor 1, 8 siswa mendapatkan skor 2, sedang 28 siswa mendapatkan 

skor 3 serta 5 siswa mendapatkan skor 4. 

6) Menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya 

Indikator menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan 

sesudahnya mendapatkan jumlah skor 117 dengan rata-rata skor 2,78. Terdapat 1 

siswa yang mendapatkan skor 1, 19 siswa mendapatkan skor 2, 10 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 12 siswa mendapatkan skor 4. Masih banyak siswa yang 

belum menuliskan gagasan yang muncul seusai lagu diputar. 

7) Menyusun kerangka karangan 

Indikator menyusun kerangka karangan  pada siklus I memperoleh jumlah 

skor 125 dengan rata-rata skor 2,97. Siswa telah dapat menyusun kerangka sesuai 

dengan tema, hanya saja ada beberapa siswa yang belum dapat menuliskan 

kerangka karangan dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ada 2 siswa 

yang memperoleh skor 1, 11 siswa mendapatkan skor 2, 15 siswa mendapatkan 

skor 3 serta 14 siswa mendapatkan skor 4. 

8) Kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat mengenai kerangka karangan 

Indikator ini pada siklus I memperoleh total skor 104 dengan rerata 2,47. 

Banyak siswa yang sudah berani menyampaikan pendapat tentang kerangka 

karangan siswa lain hanya saja siswa masih kurang dalam menyampaikan 

pendapat dengan suara yag keras dan jelas. Hal ini ditunjukkan dengan ada 6 siswa 

yang mendapatkan skor 1, 12 siswa mendapatkan skor 2, 22 siswa mendapatkan 

skor 3 serta hanya 2 siswa yang mendapatkan skor 4. 
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9) Menilai pekerjaan kelompok lain 

Indikator menilai pekerjaan kelompok lain mendapatkan jumlah skor 106 

dengan rerata sko 2,52. Siswa telah dapat menilai pekerjaan kelompok lian hanya 

saja siswa kurang dapat menyampaikan penilaian dengan suara lantang. Hal ini 

dapat dilihat dengan ada 3 siswa yang mendapatkan skor 1, 16 siswa mendapatkan 

skor 2, 21 siswa mendpatkan skor 3 serta hanya 2 siswa yang memperoleh skor 4. 

10) Menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar 

Indikator menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar 

mendapatkan jumlah skor 135 dengan rerata 3,21. Banyak siswa yang telah dapat 

menyusun kerangka karangan menjadi laporan yang baik dan benar, hanya masih 

ada beberapa siswa yang menulis dengan tulisan yang agak sulit dibaca. Hal ini 

dapat dilihat dengan hasil skor siswa, ada 7 siswa yang mendapatkan skor 2, 19 

siswa mendapatkan skor 3 dan 16 siswa mendapatkan skor 4 serta tidak ada siswa 

yang mendapatkan skor 1. 

11) Mengerjakan soal evaluasi  

Indikator mengerjakan soal evaluasi pada siklus I ini mendapatkan jumlah 

skor 120 dengan rerata skor 2,85. Siswa telah dapat mengerjakan evaluasi dengan 

baik, hanya saja siswa masih belum bisa menyelesaikan soal evaluasi tepat waktu. 

Ada 10 siswa yang mendapatkan skor 2, 28 siswa mendapatkan skor 3 serta 4 

siswa mendapatkan skor 4 dengan tidak ada siswa yang mendapatkan skor 1.  

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi 
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menggunakan gambar seri pada siklus I diperoleh skor rata-rata 31,95 dan termasuk 

dalam kategori baik. 

4.1.1.1.3 Hasil Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan 

Berikut hasil keterampilan menulis Laporan Pengamatan pada Siklus I. 

Tabel 4.3 

Hasil  Keterampilan Menulis Siswa Siklus  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 17  ≤  skor ≤ 20 : sangat baik; 13 ≤  skor < 17: baik; 9 ≤  skor < 13: cukup; 5  ≤  skor < 9: 

kurang; 0 ≤ skor < 5: sangat kurang. 

 

 

No. Indikator  yang di 

amati 

Jumlah siswa yang 

mendapatkan skor 
Jumlah 

skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4)2

5 0 

(x0) 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1. Melakukan 

pengamatan 

terhadap obyek 

0 2 9 12 19 132 3,14 

2. Mencatat dan 

mengumpulkan 

data pengamatan 

0 1 13 23 5 116 2,76 

3. Membuat 

pertanyaan tentang 

hal yang ingin 

diketahui 

0 0 12 21 9 123 2,92 

4. Membuat kerangka 

karangan 
0 2 11 15 14 125 2,97 

5. Mengembangkan 

kerangka laporan 

menjadi laporan 

yang baik dan benar 

0 0 7 19 16 135 3,21 

 Jumlah 631 

 Rata-rata skor 15,02 

 Kategori Baik 

 Presentase keberhasilan 75,1% 
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Berdasarkan tes keterampilan menulis laporan pengamatan melalui metode 

sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01 

pada siklus I sebagai berikut. 

1) Melakukan pengamatan terhadap obyek 

Dalam keterampilan menulis aspek melakukan pengamatan pada siklus I ini 

memperoleh total skor 132 dengan rerata skor 3,14. Siswa telah mampu 

melakukan pengamatan dengan baik, namum ada beberapa siswa yang belum bisa 

melakukan pengamatan dengan tertib. Ada siswa yang masih berlari-lari atau 

mengganggu temannya. Hal ini dapat dilihat dalam perolehan skor siswa, ada 2 

siswa yang mendapatkan 1 skor, 9 siswa yang mendapatkan 2 skor, 12 siswa yang 

mendapatkan skor 3 serta 19 siswa telah mendapatkan skor 4. 

2) Mencatat dan mengumpulkan data pengamatan 

Dalam penilaian keterampilan menulis pada aspek mencatat dan 

mengumpulkan data pengamatan ini memperoleh jumlah skor 116 dengan rerata 

skor 2,76. Pada indikator ini banyak siswa yang telah mampu mencatat dan 

mengumpulkan data dengan baik, hanya saja ada beberapa siswa yang mencatat 

namun tulisan dalam catatannya belum muudah untuk dibaca dan dipahami.  

3) Membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 123 dengan rerata skor ialah 2,92. 

Umumnya siswa telah dapat membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diamati 

dengan baik, namun ada beberapa siswa yang masih belum dapat menulis dengan 

tulisan yang mudah dibaca. Hal ini dapat dilihat dalam perolehan skor siswa, 12 
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siswa mendapatkan skor 2, 21 siswa mendapatkan skor 3 dan 9 siswa 

mendapatkan skor 4 dengan tidak adanya siswa yang mendapatkan skor 1. 

4) Membuat kerangka karangan 

Aspek membuat kerangka karangan pada siklus I ini memperoleh total skor 

125 dengan rerata skor 2,97. Siswa telah dapat menyusun kerangka sesuai dengan 

tema, hanya saja ada beberapa siswa yang belum dapat menuliskan kerangka 

karangan dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ada 2 siswa yang 

memperoleh skor 1, 11 siswa mendapatkan skor 2, 15 siswa mendapatkan skor 3 

serta 14 siswa mendapatkan skor 4. 

5) Mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan bahasa yang baik dan 

benar 

Indikator menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar 

mendapatkan jumlah skor 135 dengan rerata 3,21. Banyak siswa yang telah dapat 

menyusun kerangka karangan menjadi laporan yang baik dan benar, hanya masih 

ada beberapa siswa yang menulis dengan tulisan yang agak sulit dibaca. Hal ini 

dapat dilihat dengan hasil skor siswa, ada 7 siswa yang mendapatkan skor 2, 19 

siswa mendapatkan skor 3 dan 16 siswa mendapatkan skor 4 serta tidak ada siswa 

yang mendapatkan skor 1. 

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa masih ada aspek yang belum 

mengalami belum maksimal yaitu aspek mencatat dan mengumpulkan data 

pengamatan serta pada indikator tulisan mudah dibaca masih ada beberapa siswa 
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yang masih butuh perbaikan. Maka masih diperlukan siklus selanjutnya untuk 

memperbaiki hasil keterampilan menulis siswa agar lebih baik lagi.  

Berdasarkan observasi hasil keterampilan menulis siswa data hasil keterampilan 

menulis laporan pengamatan siswa pada siklus I memperoleh jumlah skor 631, 

dengan rata-rata skor 15,1 sehingga termasuk dalam kategori baik. Data tersebut 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 
 

Diagram 4.2 Data Hasil Keterampilan Menulis Siklus I 
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Berdasarkan data hasil observasi siswa dalam keterampilan menulis laporan 

pengamatan pada siklus I  memperoleh skor yang digunakan sebagai hasil belajar 

kognitif siswa dalam pembelajaran menulis siswa. Adapun dalam memperoleh nilai 

hasil tes keterampilan menulis siswa yaitu dengan mem-perhatikan lima aspek yaitu 

aspek melakukan pengamatan terhadap obyek, mencatat dan mengumpulkan data 

pengamatan, membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui, membuat 

kerangka karangan, mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan 

bahasa yang baik dan benar. Dimana untuk memperoleh nilai akhir yaitu dengan  

membagi skor yang diperoleh dengan skor maksimal kemudian dikalikan seratus 

persen seperti berikut:  

Nilai =  × 100  

Sehingga diperoleh data hasil keterampilan menulis siswa sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa Siklus I 

 

No. 
Nama 

Siswa 
Nilai Siklus I Kategori 

1 R-01 64 TIDAK TUNTAS 

2 R-02 64 TIDAK TUNTAS 

3 R-03 64 TIDAK TUNTAS 

4 R-04 80 TUNTAS 

5 R-05 75 TUNTAS 

6 R-06 60 TIDAK TUNTAS 

7 R-07 75 TUNTAS 

8 R-08 75 TUNTAS 

9 R-09 80 TUNTAS 

10 R-10 75 TUNTAS 

11 R-11 85 TUNTAS 

12 R-12 75 TUNTAS 

13 R-13 80 TUNTAS 

14 R-14 80 TUNTAS 

15 R-15 80 TUNTAS 

16 R-16 85 TUNTAS 

17 R-17 75 TUNTAS 

18 R-18 75 TUNTAS 

19 R-19 80 TUNTAS 

20 R-20 75 TUNTAS 

21 R-21 85 TUNTAS 

22 R-22 85 TUNTAS 

23 R-23 80 TUNTAS 

24 R-24 85 TUNTAS 

25 R-25 63 TIDAK TUNTAS 

26 R-26 80 TUNTAS 

27 R-27 80 TUNTAS 

28 R-28 80 TUNTAS 

29 R-29 63 TIDAK TUNTAS 

30 R-30 80 TUNTAS 

31 R-31 80 TUNTAS 

32 R-32 64 TIDAK TUNTAS 

33 R-33 80 TUNTAS 

34 R-34 64 TIDAK TUNTAS 

35 R-35 75 TUNTAS 

36 R-36 85 TUNTAS 

37 R-37 80 TIDAK TUNTAS 

38 R-38 63 TIDAK TUNTAS 

39 R-39 80 TUNTAS 

40 R-40 80 TUNTAS 

41 R-41 62 TIDAK TUNTAS 

42 R-42 75 TUNTAS 

JUMLAH 3172 
TUNTAS 

RATA-RATA 75,52 



87 

 

 

Kriteria:  

Tuntas  = Nilai rata-rata di atas KKM 

Tidak Tuntas = Nilai rata-rata di bawah KKM 

Persentase Ketuntasan= x 100% = 76,19 % 

Persentase Ketidaktuntasan= x 100% = 23,80% 

Berikut perbandingan hasil tes keterampilan menulis pada prasiklus dan 

siklus I. 

Tabel 4.5 

Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Prasiklus dan Siklus I 

 

No Pencapaian Data awal Data Siklus I 

1 Nilai terendah 58 62 

2 Nilai tertinggi 85 85 

3 Rata-rata 64 75,52 

4 Ketuntasan Klasikal 40,47% 76,19% 

 

Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

 
Diagram 4.3  Hasil Tes Keterampilan Menulis Prasiklus dan Siklus I 
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Berdasarkan data hasil tes keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri pada siklus I menunjukkan bahwa dari 42 siswa, sebanyak 32 siswa tuntas 

sedangkan 10 siswa tidak tuntas. Rata-rata nilai hasil menulis siswa pada siklus I 

yaitu 75,52 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 62. Pada siklus I mengalami 

peningkatan baik dengan peningkatan rata-rata hasil keterampilan menulis yang pada 

prasiklus hanya 64 menjadi 75,52. Ketuntasan klasikal kelas juga mengalami 

peningkatan dari 40,47% menjadi 76,19%. Namun presentase ketuntasan klasikal 

tersebut belum mencapai batas ketuntasan minimal klasikal dalam indikator 

keberhasillan penelitian yaitu 80% sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil nontes terdiri dari analisis hasil dokumentasi, catatan lapangan, dan 

angket. Berikut akan diuraikan analisis hasil nontes siklus I yaitu. 

4.1.1.2.1 Hasil Dokumentasi  

Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa daftar nilai siswa, foto, dan video yang diambil saat penelitian berlangsung. 

Dokumen dalam penelitian ini berupa foto dan video sebagai bukti visual 

kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. Dokumentasi ini difokuskan 
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pada hal-hal yang terjadi pada saat pembelajaran menulis laporan pengamatan 

melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri ini baik pada aktivitas 

siswa maupun ketrampilan siswa dalam membuat laporan pengamatan. 

Dalam proses pengambilan foto selama penelitian, peneliti dibantu teman 

sejawat. Adapun aktivitas yang didokumentasikan antara lain: kegiatan siswa 

dalam mengamati obyek penelitian dan ketrampilan menulis laporan pengamatan. 

Adapun hasil dokumnetasi dapat dilahat pada gambar dibawah ini:  

 

Gambar 4.1 Kegiatan Mengamati Obyek  

Gambar 4.1 menunjukkan siswa sedang mengamati obyek pengamatan, 

adapun siswa melakukan pengamatan dengan menjawab pertanyaan yang dibuat 

sebelum melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya dibuku mereka masing-

masing. Adapun guru juga membimbing jalannya pengamatan, dengan membantu 

siswa yang masih membutuhkan bimbingan dalam hal menjawab pertanyaan dan 

mencatatnya dibuku tugas. 
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Gambar 4.2 Kegiatan Menulis Laporan Pengamatan 

Gambar 4.2 menunjukkan kegiatan menulis siswa. Siswa sedang membuat 

laporan pengamatan sesuai dengan kerangka karangan yang telah ia buat sebelumnya. 

Siswa dapat menulis laporan pengamatan dengan tenang dan seksama dengan 

bimbingan guru.   

4.1.1.2.2 Hasil Catatan Lapangan  

Catatan lapangan berupa data kualitatif yang berisi catatan guru selama 

pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. Catatan 

lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting yang terjadi sehubungan 

dengan tindakan yang dilakukan oleh guru maupun siswa pada saat pembelajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri. 
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Berdasarkan catatan lapangan pada siklus I ini, siswa sudah merasa tertarik 

dengan pembelajaran karena adanya lagu yang dibawakan oleh guru. Namun, masih 

ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, hal ini terlihat 

dari masih sedikitnya siswa yang berani bertanya kepada guru jika ada hal yang 

belum dimengerti serta hanya beberapa siswa saja yang berani mengungkapkan 

pendapat dan menanggapi pertanyaan yang guru berikan. 

Pada saat siswa melakukan pengamatan masih ada siswa yang kurag tertib 

dalam melakukan pengamatan, masih ada siswa yang mengganggu temannya saat 

melakukan pengamatan serta berlarin kesana kemari di perpustakaan. Pada kegiatan 

akhir siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan melakukan refleksi. 

Terdapat beberapa siswa yang tidak aktif ikut dalam menyimpulkan pembelajaran. 

Dan ada beberapa siswa yang kurang tepat waktu dalam mengumpulkan hasil tes 

keterampilan menulis siswa. 

4.1.1.2.3 Hasil Angket 

Angket respon siswa merupakan cara untuk mengetahui bagaimana tanggapan 

siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan respon siswa. Angket 

diberikan kepada seluruh siswa setelah kegiatan pem-belajaran pada siklus I selesai 

dilaksanakan. Data hasil angket respon siswa berdasarkan angket yang telah diisi 

siswa adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Data Angket Respon Siswa Siklus I 

 

No Pertanyaan 

Jumlah Jawaban 

Siswa 

Ya Tidak  

1. 
Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti yang telah 

kita lakukan tadi? 
32 10 

2. 
Apakah kalian lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan dengan pembelajaran seperti tadi? 
32 10 

3. 
Apakah kalian mengalami kesulitan selama mengikuti 

pembelajaran seperti tadi? 
8 34 

4. 
Apakah pembelajaran tadi membuat kalian lebih semangat 

belajar? 
34 8 

5. 
Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 

tadi lagi? 
34 8 

 

Berdasarkan angket respon siswa tersebut dapat diketahui bahwa penerapan 

metode sugesti imainasi menggunakan gambar seri mendapatkan respon yang baik 

dari para siswa. Hal ini dapat dilihat dari perolehan hasil angket yang telah diisi oleh 

para siswa, 32 siswa menjawab “Ya” dan 10 siswa menjawab “Tidak” pada 

pertanyaan pertama.  

Pada pertanyaan kedua yakni kemudahan siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan dengan pembelajaran melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan 

gambar seri, ada 32 siswa yang menjawab “Ya” dan 10 siswa yang menjawab 

“Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri mempermudah siswa dalam memhami materi menulis laporan pengamatan.  

Pada pertanyaan ketiga yakni kesulitan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri, ada 34 siswa yang menjawab “Ya” dan 8 siswa yang menjawab “Tidak”. Hal ini 
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menunjukkan bahwa metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri tidak 

membuat siswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran menulis laporan 

pengamatan. 

Pada pertanyaan keempat yakni semangat siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri, ada 34 siswa yang menjawab “Ya” dan 8 siswa yang 

menjawab “Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri membuat siswa bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

Pada pertanyaan kelima yakni kesediaan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri dilain waktu, ada 34 siswa yang menjawab “Ya” dan 8 siswa yang menjawab 

“Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa siswa bersedia mengikuti pembelajaran metode 

sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri pada pembelajaran menulis laporan 

pengamatan pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metodes usgesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri dapat meningkatkan inat, kemudahan dalam memahami 

materi, semangat, dan kesediaan siswa dalam memahami materi menulis laporan 

pengamatan tersebut. 
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4.1.1.3 Refleksi 

Permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia aspek keterampilan 

menulis pada siklus I sudah baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi, 

diantaranya:  

a. Pada saat siswa melakukan pengamatan terhadap obyek masih ada siswa yang 

belum berkelompok dengan tertib. 

b. Pada saat siswa akan mengikuti pembelajaran masih ada siswa yang belum 

sepenuhnya siap mengikuti pembelajaran, yakni masih ada siswa yang datang 

tidak tepat waktu memasuki kelas sebelum pembelajaran dimulai. 

c. Masih ada siswa yang belum berani menanyakan materi yang belum dipahami. 

d. Masih ada siswa pula yang menulis dengan tulisan yang kurang dapat dibaca oleh 

guru. 

e. Serta pada saat mengerjakan evaluasi masih ada siswa yang menyelesaikan sal 

evaluasi tidak tepat waktu. 

f. Pada hasil tes keterampilan menulis siswa diperoleh rata-rata 75,52 dan ke-

tuntasan klasikal 76,19% sebanyak 32 dari 42 siswa sudah mengalami ke-tuntasan 

belajar namun masih ada siswa yang belum tuntas dalam pem-belajaran, dan masih 

perlu ditingkatkan lagi dan diperbaiki pada aspek melakukan pengamatan terhadap 

obyek, mencatat dan mengumpulkan data pengamatan, membuat pertanyaan 

tentang hal yang ingin diketahui, membuat kerangka karangan serta 

mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan bahasa yang baik dan 

benar.  
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Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar masih belum 

mencapai standar yang telah ditentukan. Dari berbagai permasalahan yang muncul 

pada pelaksanaan tindakan siklus I maka perlu diadakan perbaikan selanjutnya pada 

siklus II. 

4.1.1.4 Revisi  

Berdasarkan temuan permasalahan yang terdapat pada siklus I maka perlu 

untuk diadakan revisi. Perbaikan untuk siklus II adalah sebagai berikut 

a. Sebelum dan saat melakukan pengamatan guru harus megkondisikan siswa agar 

dapat melakukan pengamatan dengan tertib. 

b. Guru seharusnya melakukan kesepakatan dengan siswa agar esok tidak ada yang 

terlambat masuk kelas sebelum pelajaran dimulai. 

c. Guru seharusnya dapat memotivasi siswa agar berani mengemukakan pendapat 

termasuk bertanya megenai materi yang belum jelas. 

d. Guru dapat membimbing siswa agar siswa menulis dengan rapi sehingga tulisan 

siswa mudah dibaca oleh oranglain. 

e. Guru dapat memberikan waktu lebih banyak untuk siswa mengerjakan soal 

evaluasi. 

Dari perolehan data Siklus I dapat dilihat pada rekap sebagai berikut. 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Perolehan Data Siklus I 

No. Pencapaian Siklus I 

1 Aktivitas Siswa 72,61% 

2 Keterampilan menulis Laporan Pengamatan 75,1% 

3 Nilai Hasil Keterampilan Menulis 76,19% 
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Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.4 Rekapitulasi Perolehan Data Siklus I 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Penelitian siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan, yaitu pada hari Rabu, 

01 Mei 2013 dan hari Jum’at, 03 Mei 2013 dengan alokasi waktu 4x35 menit. 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II yaitu pembelajaran sesuai dengan 

langkah pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri. Berikut adalah uraian pelaksanaan penelitian 

yang telah dilakukan. 
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4.1.2.1 Deskripsi Pembelajaran Siklus II 

4.1.2.1.1 Hassil Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus II yaitu 

pada pembelajaran menulis laporan melalui metode Sugesti-Imajinasi menggunakan 

gambar seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Semarang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator 

Skor yang 

dicapai Skor  

1 2 3 4 

1. 

Melaksanakan kegiatan 

prapembelajaran dan pengkondisian 

kelas 

   √ 4 

2. 
Membuka pelajaran dengan apersepsi 

dan tanya jawab 
   √ 4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

4. 
Menjelaskan pembelajaran 

menggunakan metode sugesti-imajinasi 
  √  3 

5. 
Memutarkan lagu yang ada 

hubungannya dengan materri 
   √ 4 

6. Menunjukkan gambar seri    √ 4 

7. 
Membimbing siswa diskusi dan 

presentasi hasil diskusi  
   √ 4 

8. Memberikan penguatan kepada siswa    √ 4 

9 Melakukan kesimpulan pembelajaran    √ 4 

10 Memberikan evaluasi dan tindak lanjut   √   3 

                     Jumlah skor 37 

                        Rata-rata 3,7 

                        Kategori Sangat baik 
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Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru di atas diperoleh jumlah 

skor 37 dengan rata-rata 3,7. Hasil ini termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil 

observasi setiap indikator pada siklus II dipaparkan lebih rinci sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan prapembelajaran dan pengkondisian kelas 

Kegiatan prapembelajaran dan pengkondisian kelas merupakan persiapan 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru. Skor yang diperoleh guru pada 

siklus II adalah 4, semua deskriptor muncul yaitu, memimpin do’a, presensi 

kehadiran siswa, mempersiapkan media yang digunakan dan memeriksa kesiapan 

siswa/pengkondisian. Perolehan skor ini sama dengan skor pada pertemuan 

sebelumnya. 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab 

Kegiatan ini dilaksanakan setelah guru melakukan prapembelajaran, guru 

membuka pelajaran pada awal dimulainya kegiatan pembelajaran di kelas. Skor 

yang diperoleh guru adalah 4, semua deskriptor muncul yaitu, guru mengingatkan 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, melakukan apersepsi, bertanya tentang 

materi yang akan dibahas dan memotivasi siswa. Perolehan skor ini sama dengan 

skor pada pertemuan sebelumnya. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada indikator ini adalah 3. Deskriptor yang muncul 

yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan menuliskan tujuan pembelajaran tersebut. Deskriptor yang tidak muncul 
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adalah menyampaikan kegiatan pembelajaran. Hasil ini sama dengan hasil pada 

siklus I. 

4. Menjelaskan pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi 

Pada indikator ini skor yang diperoleh guru adalah 3. Deskriptor yang muncul, 

yaitu menjelaskan materi yang dipelajari, menjelaskan sintasks pembelajaran 

menggunakan metode sugesti-imajinasi dan menjelaskan kembali materi yang sulit 

dipahami siswa. Deskriptor  yang tidak muncul adalah menjelaskan materi dari 

hasil kegiatan tanya jawab dengan siswa. Hasil ini sama dengan hasil pada siklus I. 

5. Menunjukkan gambar seri 

Pada indikator menyampaikan permasalahan yang menjadi bahan kajian, skor 

yang diperoleh adalah 4. Semua deskriptor muncul yaitu suara guru lantang, 

gambar seri mudah dipahami, menjelaskan isi gambar seri, dan memberikan 

umpan balik atas penjelasannya. 

6. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

Skor yang diperoleh guru pada indikator mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok adalah 4. Semua deskriptor muncul pada siklus II ini, yaitu guru 

membagi siswa dalam beberapa kelompok, memberi waktu pada siswa untuk 

berkelompok, mengawasi siswa dalam dalam membentuk kelompok, dan 

membimbing siswa berkelompok.  
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7. Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil diskusi 

Guru membimbing pelaksanaan diskusi kelompok supaya pelaksanaan diskusi 

kelompok berjalan lancar dan kondusif. Diskusi dilakukan dalam kelompok sesuai 

waktu yang telah ditentukan guru kemudian diadakan presentasi hasil diskusi. 

Skor yang diperoleh pada indikator membimbing siswa diskusi dan presentasi 

hasil diskusi adalah 4. Semua deskriptor muncul yaitu guru memberi waktu pada 

siswa untuk berdiskusi dan presentasi hasil diskusi, mengawasi jalannya diskusi 

dan presentasi hasil diskusi, membimbing diskusi dan presentasi hasil diskusi, 

serta memberikan kesimpulan dan evaluasi terhadap presentasi siswa. 

8. Memberikan penguatan kepada siswa 

Penguatan diberikan kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Skor untuk indikator 

memberi penguatan kepada siswa adalah 4. Semua deskriptor yang muncul pada 

siklus II ini. Guru memberikan penguatan verbal, penguatan gestural,  memberi 

penguatan dengan sentuhan dan penguatan berupa tanda/benda. 

9. Melakukan kesimpulan pembelajaran 

Kegiatan menyimpulkan materi yang telah diajarkan dilakukan oleh guru 

bersama-sama dengan siswa pada akhir pembelajaran. Skor untuk indikator 

melakukan kesimpulan pembelajaran pada siklus II adalah 4. Guru melakukan 

tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang telah dipelajari dan mengulas 

pokok-pokok penting dalam materi pembelajaran. Guru juga mengulas materi 
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yang sulit dipahami siswa kemudian menyimpulkan secara keseluruhan hasil 

pembelajaran. 

10. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

Evaluasi yang diberikan berupa lembar soal yang terdiri dari 10 soal esai. Soal 

evaluasi dikerjakan pada akhir pembelajaran dan dikerjakan secara individual. 

Skor yang diperoleh untuk indikator ini adalah 3. Deskriptor yang muncul yaitu 

memberikan petunjuk mengerjakan soal evaluasi, memberikan soal evaluasi 

kepada siswa dan mengawasi pengerjaan soal evaluasi. Deskriptor yang tidak 

muncul yaitu memberikan tindak lanjut. Hasil ini sama dengan hasil pada siklus I. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan mendapatkan 

kategori ketuntasan sangat baik. 

4.1.2.1.2 Hasil Aktivitas Siswa 

Hasil aktivitas siswa pada siklus II disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Aktivitas Siswa siklus II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 35 ≤ skor ≤ 44: sangat baik; 27 ≤ skor < 35: baik; 19 ≤ skor < 27: cukup; 11≤ skor < 19: 

kurang; 0 ≤ skor < 11: sangat  kurang. 

 

No. Indikator  yang di 

amati 

Jumlah siswa yang mendapatkan 

skor Jumlah skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4)25 

0 

(x0) 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1. Kesiapan siswa dalam 

melakukan 

pengamatan terhadap 

obyek 

0 0 0 3 39 165 3,92 

2. Mencatat data 

pengamatan, 

membuat pertanyaan 

tentang hal yang ingin 

diamati 

0 0 0 6 36 162 3,85 

3. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

0 0 0 15 27 153 3,64 

4. Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran 
0 1 5 20 16 135 3,21 

5. Perhatian siswa 

terhadap penjelasan 

guru mengenai 

pembelajaran 

menggunakan metode 

sugesti-imajinasi 

0 0 1 17 24 149 3,54 

6. Menuliskan gagasan 

yang sesuai saat 

menikmati lagu dan 

sesudahya 

0 0 2 4 36 160 3,8 

7. Meyusun kerangka 

karangan 
0 0 1 8 33 158 3,76 

8. Kemampuan siswa 

dalam menyampaikan 

pendapat mengenai 

kerangka karangan 

0 0 4 23 15 137 3,26 

9. Menilai pekerjaan 

kelompok lain 
0 0 4 23 15 137 3,26 

10. Menyusun kerangka 

laporan menjadi 

laporann yang baik 

dan benar 

0 0 0 6 36 162 3,85 

11. Mengerjakan soal 

evaluasi 
0 0 2 18 22 146 3,47 

 Jumlah 1664 

 Rata-rata skor 39,61 

 Kategori Sangat baik 

 Presentase keberhasilan 89,34% 
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Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

 

Diagram 4.5 Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus II 

Indikator aktivitas siswa yang diamati paada siklus II ialah kesiapan siswa 

dalam melakukan pengamata terhadap obyek, mencatat data pengamatan membuat 

pertanyaan tentang hal yang ingin diamati, kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru mengenai pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi, 

menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya, menyusun 

kerangka karangan, kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat mengenai 
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kerangka karangan, menilai pekerjaan kelompok lain, menyusun kerangka laporan 

menjadi laporan yang baik dan benar, mengerjakan soal evaluasi. Skor setiap 

indikator akan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa dalam melakukan pengamatan terhadap obyek  

Selama proses pembelajaran siklus II dalam penelitian dengan metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri terlihat deskriptor yang muncul pada 

indikator kesiapan siswa dalam melakukan pengamatan ialah deskriptor 3 dan 4. 

Hal ini menunjukkan jika siswa sudah siap dalam melakukan pengamatan. 

Terdapat 3 siswa yang mendapatkan skor 3 dan 39 siswa sudah mendapatkan skor 

4. Indikator ini memperoleh jumlah total skor 165 dengan rata-rata skor 3,92. 

2) Mencatat data pengamatan, membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diamati 

Indikator mencatat data pengamatan serta membuat pertanyaan tentang hal 

yang ingin diamati ini mendapatkan total skor 162 dengna rata-rata skor 3,85. 

Siswa sudah baik dalam hal mencatat data dan membuat pertanyaan ini 

ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang mendapatkan skor 4 yakni 36 siswa 

dan hanya 6 siswa yang mendapatkan skor 3, dengan tidak adanya siswa yang 

mendapatkan skor 1 ataupun 2.  

3) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembalajaran 

Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran  memperoleh jumlah 

skor 153 dengan rata-rata 3,64. Siswa telah siap dalam melakukan pembelajaran 

dan siswa yang terlambat saat pembelajaran dimulai sudah berkurang.  Hal ini 
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dapat dilihat dengan tidak ada siswa yang mendapatkan skor 1 dan 2, 15 siswa 

mendapatkan skor 3 serta ada 27 siswa yang memperoleh skor 4. 

4) Keterlibatan siswa pembelajaran  

Indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran mendapatkan jumlah skor 

135 dengan rata-rata skor 3,21. Siswa sudah banyak yang berani menanyakan 

materi yang belum dipahami. Ada 1 siswa yang mendapatkan skor 1, 5 siswa 

mendapatkan skor 2, 20 siswa mendapatkan skor 3 serta 16 siswa yang 

mendapatkan skor 4.  

5) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru mengenai pembelajaran menggunakan 

metode sugesti-imajinasi 

Indikator ini pada siklus II mendapatkan jumlah skor  149 dengan rata-rata 

skor 3,54. Rata-rata siswa sudah memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 

hanya saja dan siswa sudah tidak malu-malu menanyakan materi yang belum jelas. 

Hal ini dapat terlihat dengan hanya 1 siswa mendapatkan skor 2, sedang 17 siswa 

mendapatkan skor 3 serta 24 siswa mendapatkan skor 4. 

6) Menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya 

Indikator menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan 

sesudahnya mendapatkan jumlah skor 160 dengan rata-rata skor 3,8. Sudah banyak 

siswa yang mencatat gagasannya saat menikmati lagu maupun sesudahnya. Hal ini 

dibuktikan dengan hanya 2 siswa yang mendapatkan skor 2, 17 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 24 siswa mendapatkan skor 4. 
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7) Menyusun kerangka karangan 

Indikator menyusun kerangka karangan  pada siklus II memperoleh jumlah 

skor 158 dengan rata-rata skor 3,76. Siswa telah dapat menyusun kerangka sesuai 

dengan tema serta siswa telah dapat menuliskan kerangka karangan dengan 

kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ada 1 siswa yang memperoleh skor 2, 8 

siswa mendapatkan skor 3 serta 33 siswa mendapatkan skor 4. 

8) Kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat mengenai kerangka karangan 

Indikator ini pada siklus II memperoleh total skor 137 dengan rerata 3,26. 

Banyak siswa yang sudah berani menyampaikan pendapat tentang kerangka 

karangan siswa lain namun masih ada siswa yang menyampaikan pendapat dengan 

suara yang kurang keras dan jelas. Hal ini ditunjukkan dengan ada 4 siswa yang 

mendapatkan skor 2, 23 siswa mendapatkan skor 3 serta 15 siswa yang 

mendapatkan skor 4. 

9) Menilai pekerjaan kelompok lain 

Indikator menilai pekerjaan kelompok lain mendapatkan jumlah skor 137 

dengan rerata skor 3,26. Siswa telah dapat menilai pekerjaan kelompok lain namun 

ada beberapa yang siswa kurang dapat menyampaikan penilaian dengan suara 

lantang. Hal ini dapat dilihat dengan ada 4 siswa yang mendapatkan skor 2, 23 

siswa mendpatkan skor 3 serta 15 siswa yang memperoleh skor 4. 
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10) Menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar 

Indikator menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar 

mendapatkan jumlah skor 162 dengan rerata 3,85. Banyak siswa yang telah dapat 

menyusun kerangka karangan menjadi laporan yang baik dan benar, hanya masih 

ada beberapa siswa yang menulis dengan tulisan yang agak sulit dibaca. Hal ini 

dapat dilihat dengan hasil skor siswa, 6 siswa yang mendapatkan skor 3 dan 36 

siswa mendapatkan skor 4 serta tidak ada siswa yang mendapatkan skor 1 dan 2. 

11) Mengerjakan soal evaluasi  

Indikator mengerjakan soal evaluasi pada siklus II ini mendapatkan jumlah 

skor 146 dengan rerata skor 3,47. Siswa telah dapat mengerjakan evaluasi dengan 

baik, hanya masih ada sedikit siswa kurang bisa menyelesaikan soal evaluasi tepat 

waktu. Ada 2 siswa yang mendapatkan skor 2, 18 siswa mendapatkan skor 3 serta 

4 siswa mendapatkan skor 22 dengan tidak ada siswa yang mendapatkan skor 1.  

Berdasarkan hasil observasi keaktivan siswa dalam pembelajaran keterampilan 

menulis kembali laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan 

gambar seri  pada siklus II mengalami peningkatan diperoleh skor rata-rata adalah 

39,61 dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

4.1.2.1.3 Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil keterampilan menulis Laporan Pengamatan siswa pada siklus II 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.10 

Hasil Keterampilan Menulis Siswa Siklus II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 17  ≤  skor ≤ 20 : sangat baik; 13 ≤  skor < 17: baik; 9 ≤  skor < 13: cukup; 5  ≤  skor < 9: 

kurang; 0 ≤ skor < 5: sangat kurang. 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia  

melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri pada  siswa kelas V SDN 

Patemon 01 pada siklus II adalah sebagai berikut. 

1) Melakukan pengamatan terhadap obyek 

Dalam keterampilan menulis aspek melakukan pengamatan pada siklus II ini 

memperoleh total skor 153 dengan rerata skor 3,64. Siswa telah mampu 

melakukan pengamatan dengan baik serta bisa melakukan pengamatan dengan 

tertib. Hal ini dapat dilihat dalam perolehan skor siswa, ada 15 siswa yang 

No. Indikator  yang di 

amati 

Jumlah siswa yang 

mendapatkan skor 
Jumlah 

skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4)2

5 0 

(x0) 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1. Melakukan 

pengamatan 

terhadap obyek 

0 0 0 15 27 153 3,64 

2. Mencatat dan 

mengumpulkan 

data pengamatan 

0 0 2 25 15 139 3,3 

3. Membuat 

pertanyaan tentang 

hal yang ingin 

diketahui 

0 0 1 14 27 152 3,61 

4. Membuat kerangka 

karangan 
0 0 1 8 33 158 3,76 

5. Mengembangkan 

kerangka laporan 

menjadi laporan 

yang baik dan benar 

0 0 0 6 36 162 3,85 

 Jumlah 764 

 Rata-rata skor 18,2 

 Kategori Sangat Baik 

 Presentase keberhasilan 91% 
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mendapatkan skor 3, 27 siswa telah mendapatkan skor 4 serta tidak ada yang 

mendapatkan skor 1 ataupun 2. 

2) Mencatat dan mengumpulkan data pengamatan 

Dalam penilaian keterampilan menulis pada aspek mencatat dan 

mengumpulkan data pengamatan ini memperoleh jumlah skor 139 dengan rerata 

skor 3,3. Pada indikator ini banyak siswa yang telah mampu mencatat dan 

mengumpulkan data dengan baik, namun ada beberapa siswa yang masih menulis 

dengan tulisan yang kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan ada 2 siswa yang 

mendapatkan skor 2, 25 siswa mendapatkan nilai 3 dan 15 siswa mendapatkan 

skor 4. 

3) Membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui 

Indikator ini memperoleh jumlah skor 152 dengan rerata skor ialah 3,61. 

Umumnya siswa telah dapat membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diamati 

dengan baik, namun ada beberapa siswa yang masih belum dapat menulis dengan 

tulisan yang mudah dibaca. Hal ini dapat dilihat dalam perolehan skor siswa, 1 

siswa mendapatkan skor 2, 14 siswa mendapatkan skor 3 dan 27 siswa 

mendapatkan skor 4 dengan tidak adanya siswa yang mendapatkan skor 1. 

4) Membuat kerangka karangan 

Indikator menyusun kerangka karangan  pada siklus II memperoleh jumlah 

skor 158 dengan rata-rata skor 3,76. Siswa telah dapat menyusun kerangka sesuai 

dengan tema serta siswa telah dapat menuliskan kerangka karangan dengan 
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kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ada 1 siswa yang memperoleh skor 2, 8 

siswa mendapatkan skor 3 serta 33 siswa mendapatkan skor 4. 

5) Mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan bahasa yang baik dan 

benar 

Indikator menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar 

mendapatkan jumlah skor 162 dengan rerata 3,85. Banyak siswa yang telah dapat 

menyusun kerangka karangan menjadi laporan yang baik dan benar, hanya masih 

ada beberapa siswa yang menulis dengan tulisan yang agak sulit dibaca. Hal ini 

dapat dilihat dengan hasil skor siswa, 6 siswa yang mendapatkan skor 3 dan 36 

siswa mendapatkan skor 4 serta tidak ada siswa yang mendapatkan skor 1 dan 2. 

Berdasarkan observasi hasil keterampilan menulis siswa data hasil 

keterampilan menulis laporan pengamatan pada siklus II memperoleh jumlah rata-

rata skor 18,2 dengan kategori sangat baik (A) dan persentase yang diperoleh 

sebesar 91%. Data tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.  
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Diagram  4.6 Hasil Keterampilan Menulis Siklus II 

 Berdasarkan data hasil observasi siswa dalam keterampilan menulis 

Laporan Pengamatan pada siklus II memperolehskor yang digunakan sebagai hasil 

belajar kognitif siswa dalam pembelajaran menulis siswa. Adapun dalam mem-

peroleh nilai hasil tes keterampilan menulis siswa yaitu dengan memperhatikan 

lima aspek yaitu aspek isi, mekanik, organisasi isi, kosakata, dan pengembang-an 

bahasa. Dimana untuk memperoleh nilai akhir guru membagi skor yang di-peroleh 

dengan skor maksimal kemudian dikalikan seratus persen. 

Sehingga diperoleh data hasil keterampilan menulis siswa sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Data Hasil tes Keterampilan Menulis Siswa Siklus II 

No. 
Nama 

Siswa 
Nilai Siklus II Kategori 

1 R-01 64 TIDAK TUNTAS 

2 R-02 70 TUNTAS 

3 R-03 70 TUNTAS 

4 R-04 85 TUNTAS 

5 R-05 85 TUNTAS 

6 R-06 64 TIDAK TUNTAS 

7 R-07 80 TUNTAS 

8 R-08 85 TUNTAS 

9 R-09 90 TUNTAS 

10 R-10 80 TUNTAS 

11 R-11 90 TUNTAS 

12 R-12 85 TUNTAS 

13 R-13 80 TUNTAS 

14 R-14 90 TUNTAS 

15 R-15 90 TUNTAS 

16 R-16 85 TUNTAS 

17 R-17 85 TUNTAS 

18 R-18 90 TUNTAS 

19 R-19 85 TUNTAS 

20 R-20 85 TUNTAS 

21 R-21 85 TUNTAS 

22 R-22 85 TUNTAS 

23 R-23 85 TUNTAS 

24 R-24 90 TUNTAS 

25 R-25 64 TIDAK TUNTAS 

26 R-26 85 TUNTAS 

27 R-27 85 TUNTAS 

28 R-28 80 TUNTAS 

29 R-29 70 TUNTAS 

30 R-30 85 TUNTAS 

31 R-31 90 TUNTAS 

32 R-32 64 TIDAK TUNTAS 

33 R-33 90 TUNTAS 

34 R-34 64 TIDAK TUNTAS 

35 R-35 85 TUNTAS 

36 R-36 80 TUNTAS 

37 R-37 90 TUNTAS 

38 R-38 70 TUNTAS 

39 R-39 85 TUNTAS 

40 R-40 85 TUNTAS 

41 R-41 64 TIDAK TUNTAS 

42 R-42 90 TUNTAS 

JUMLAH 3324 
TUNTAS 

RATA-RATA 79,14 
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Tuntas  = Nilai di atas KKM  Tidak Tuntas = Nilai di bawah KKM 

Persentase Ketuntasan = x 100% = 72% 

Persentase Ketidaktuntasan= x 100% = 28 % 

Berikut perbandingan hasil tes keterampilan menulis pada prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. 

Tabel 4.12 

Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa PraSiklus, Siklus I, dan II 

No Pencapaian Data awal Data Siklus I 
Data Siklus 

II 

1 Nilai terendah 58 62 64 

2 Nilai tertinggi 85 85 90 

3 Rata-rata 64 75,52 79,14 

4 Ketuntasan Klasikal 40,47% 76,19% 85,72% 

 

Data tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 

Diagram 4.7 Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Prasiklus, Siklus I, dan 

Siklus II 
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Berdasarkan data hasil tes keterampilan menulis siswa dalam pem-belajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan 

gambar seri pada siklus II ini menunjukkan bahwa dari 42 siswa, terdapat  36 

siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM atau tutas sedang 6 siswa tidak tuntas.  

Pada siklus II  ini  rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang cukup 

baik, pada siklus I rata-rata hasil keterampilan siswa yaitu 75,52  dan pada siklus II 

ini menjadi  79,14 dengan  nilai tertinggi 90 dan terendah  64.  Ketuntasan  

klasikal kelas  juga mengalami peningkatan dari 76,19 % pada siklus I menjadi  

85,72% . Persentase ketuntasan klasikal tersebut telah mencapai batas ketuntasan 

minimal yang ditentukan dalam indikator keberhasilan penelitian yaitu 80% 

sehingga penelitian berhenti sampai pada siklus II. 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil nontes terdiri dari analisis hasil dokumentasi, catatan lapangan, dan 

angket. Berikut akan diuraikan analisis hasil nontes siklus II yaitu. 

4.1.2.2.1 Hasil Dokumentasi  

Pada siklus II ini berupa foto masih digunakan. Dokumentasi ini 

digunakan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama penelitian. 

Pengambilan dokumentasi berupa foto difokuskan selama proses kegiatan 

pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri. 
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Adapun aktivitas yang didokumentasikan antara lain: kegiatan siswa saat 

mempraktekkan keterampilan menulis laporan pengamatan. Adapun hasil 

dokumentasi tersebut seperti gambar dan pemaparan dibawah ini. 

 

Gambar 4.3 Kegiatan Melakukan pengamatan 

Gambar 4.3 menunjukkan siswa sedang mengamati obyek pengamatan, 

mejawab dan mencatat data pengamatan sesuai dengan pertanyaan yang siswa 

buat.pada siklus II ini siswa sudah dapat melakukan pengamatan dengan tertib dan 

seksama. Siswa pun dapat mengumpulkan data dengan baik.  

 

Gambar 4.4 Kegiatan Menulis Laporan Pengamatan 
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Gambar 4.4 menunjukkan kegiatan menulis siswa. Siswa sedang 

membuat laporan pengamatan sesuai dengan kerangka karangan yang telah ia buat 

sebelumnya. Siswa telah dapat menulis laporan pengamatn sesuai denga kerangka 

karangn yang telah dibuat sebelumnya. Siswa juga telah dapat membuat laporan 

pengamatan dengan baik dan benar.  

4.1.2.2.2 Hasil Catatan Lapangan  

Catatan  lapangan berupa data kualitatif  yang berisi catatan guru selama 

pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. Catatan 

lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting yang terjadi sehubungan 

dengan tindakan yang dilakukan oleh guru maupun siswa pada saat pembelajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri. 

Berdasarkan catatan lapangan yang dilakukan pada siklus II ini, siswa semakin 

tertarik dengam pembelajaran menulis melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri. Siswa sudah banyak yang antusias terhadap pembelajaran 

ini. Siswa juga menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Para siswa juga telah dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib, baik pada 

saat melakukan pengamatan maupun pada saat menulis laporan pengamatan. Siswa 

juga telah dapat menulis laporan pengamatan sesuai dengan kerangka laporan yang 
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dibuat sebelumya dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa hasil aktivitas 

dan keterampilan siswa sudah mengalami peningkatan  pada siklus II ini. 

4.1.2.2.3 Hasil Angket 

Pada siklus  sebelumnya siswa telah mengisi angket respon siswa yang 

diberikan oleh guru, maka pada siklus ini pun siswa juga tetap mengisi angket 

respon untuk mengetahui seberapa baik respon siswa terhadap pembelajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan 

gambar seri ini. 

Berdasarkan hasil angket respon siswa terlihat bahwa pembelajaran ini 

mendapatkan respon positif dari para siswa. Hal ini dapat terlihat dari tabel yang 

disajikan dibawah ini. 

Tabel 4.13 

Data Angket Respon Siswa Siklus II 

No Pertanyaan 

Jumlah Jawaban 

Siswa 

Ya Tidak  

1. 
Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti 

yang telah kita lakukan tadi? 
37 5 

2. 
Apakah kalian lebih mudah memahami materi 

yang diajarkan dengan pembelajaran seperti tadi? 
38 4 

3. 
Apakah kalian mengalami kesulitan selama 

mengikuti pembelajaran seperti tadi? 
4 38 

4. 
Apakah pembelajaran tadi membuat kalian lebih 

semangat belajar? 
40 2 

5. 
Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran 

seperti tadi lagi? 
38 4 

 

Ada 37  siswa menjawab “Ya” dan hanya 5  siswa menjawab “Tidak” pada 

pertanyaan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah menyukai pembelajaran 
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menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri ini. 

Pada pertanyaan kedua yakni kemudahan siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan dengan pembelajaran melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan 

gambar seri, ada 38 siswa yang menjawab “Ya” dan 4 siswa yang menjawab “Tidak”. 

Hal ini menunjukkan bahwa metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri 

mempermudah siswa dalam memhami materi menulis laporan pengamatan.  

Pada pertanyaan ketiga yakni kesulitan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri, ada 38  siswa yang menjawab “Ya” dan 4 siswa yang menjawab “Tidak”. Hal ini 

menunjukkan bahwa metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri tidak 

membuat siswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran menulis laporan 

pengamatan. 

Pada pertanyaan keempat yakni semangat siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri, ada 40 siswa yang menjawab “Ya” dan 2 siswa yang 

menjawab “Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri membuat siswa bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran menulis laporan pengamatan. 

Pada pertanyaan kelima yakni kesediaan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri dilain waktu, ada 38  siswa yang menjawab “Ya” dan  4 siswa yang menjawab 
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“Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa siswa bersedia mengikuti pembelajaran metode 

sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri pada pembelajaran menulis laporan 

pengamatan pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri telah dapat membuat siswa antusias, bersemangat, dan  

mudah dalam memahami pembelajaran. Adapun perolehan skor pada siklus II ini 

mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I.  

4.1.2.3 Refleksi 

Refleksi yang dilaksanakan pada siklus II ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan guna memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya. 

Adapun hasil refleksi tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Masih ada beberapa siswa yang membutuhkan bimbingan guru agar tulisan dari 

siswa tersebut menjadi lebih rapi dan mudah untuk dibaca. 

b. Ketuntasan klasikal hasil keterampilan menulis siswa pada siklus II ini 

mencapai 91%. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut dapat disimpulkan bahawa 

pembelajaran  menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya pada aspek keterampilan menulis laporan pengamatan yang 

meliputi aspek aktivitas siswa dan keterampilan menulis siswa  dan  sesuai dengan 



120 

 

 

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sehingga peneliti menetapkan 

bahwa penelitian tindakan kelas ini dicukupkan pada siklus III. 

4.1.2.4 Revisi 

Pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri yang  diterapkan  oleh peneliti sudah berhasil dengan baik, 

namun perbaikan terhadap pembelajaran ini harus tetap dilakukan agar dapat 

berlangsung lebihbaik lagi. Perbaikan yang perlu dilakukan oleh guru yaitu 

membimbing siswa agar dapat menulis dengan rapi dan mudah dibaca oleh oranglain. 

4.1.2.5 Rekapitulasi Data Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

 Data aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II menunjukkan peningkatan 

jumlah rata-rata skor. Secara keseluruhan rekapitulasi hasil obserasi aktivitas siswa 

dari siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.14 

Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

 

No Indikator 
Rata-rata skor  

Siklus I Siklus II 

1. Kesiapan siswa dalam melakukan pengamatan 

terhadap obyek 
3,21 3,92 

2. Mencatat data pengamatan, membuat pertanyaan 

tentang hal yang ingin diamati 
3,21 3,85 

3. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 3,33 3,64 

4. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 2,47 3,21 

5. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru mengenai 

pembelajaran menggunakan metode sugesti-

imajinasi 

2,88 3,54 

6. Menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati 

lagu dan sesudahnya 
2,78 3,8 

7. Menyusun kerangka karangan 2,97 3,76 

8. Kemampuan siswa dalam  menyampaikan  pendapat 

mengenai kerangka karangan 
2,47 3,26 

9. Menilai pekerjaan kelompok lain 2,52 3,26 

10. Menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang 

baik dan benar 
3,21 3,85 

11. Mengerjakan soal evaluasi 2,85 3,47 

Rata-rata 31,95 39,61 

Prosentase 72,61% 89,34% 

Kategori Baik 
Sangat 

baik  

Keterangan: 35 ≤ skor ≤ 44: sangat baik; 27 ≤ skor < 35: baik; 19 ≤ skor < 27: cukup; 11≤ skor < 19: 

kurang; 0 ≤ skor < 11: sangat  kurang. 

Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I dan II disajikan dalam 

diagram sebagai berikut. 
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Keterangan: 

1. Kesiapan siswa dalam melakukan pengamatan tergadap obyek 

2. Mencatat data pengamatan, membuat pertanyaan tentang hal yang ingin 

diamati 

3. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

4. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

5. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru mengenai pembelajaran 

menggunakan metode sugesti-imajinasi 

6. Menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya 

7. Menyusun kerangka karangan 

8. Kemampuan siswa dalam  menyampaikan pendapat mengenai kerangka 

karangan 

9. Menilai pekerjaan kelompok lain 

10. Menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar 

11. Mengerjakan evaluasi 

 
Diagram 4.8 Diagram Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan  rekapitulasi data hasil aktivitas siswa dapat diketahui bahwa 

pada siklus II  jumlah rata-rata skor yang didapatkan adalah 39,61 dengan kategori 

baik. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I dan siklus II disajikan dalam diagram 

sebagai berikut. 
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Diagram 4.9 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

4.1.2.6 Rekapitulasi DataKeterampilan Menulis Laporan Pengamatan Siklus I dan 

Siklus II 

Data keterampilan menulis laporan  pengamatan siswa pada siklus I dan siklus 

II menunjukkan peningkatan jumlah rata-rata skor. Secara keseluruhan rekapitulasi 

hasil keterampilan menulis laporan pengamatan pada siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

No Aspek 
Rata-rata skor  

Siklus I Siklus II 

1. 
Melakukan pengamatan terhadap 

obyek 

3,14 3,64 

2. 
Mencatat dan mengumpulkan data 

pengamatan 

2,76 3,3 

3. 
Membuat pertanyaan tentang hal 

yang ingin diketahui 

2,92 3,61 

4. Membuat kerangka karangan 2,97 3,76 

5  

Mengembangkan kerangka 

laporan menjadi laporan dengan  

bahasa yang baik dan benar 

3,21 3,85 

Rata-rata skor 15,02 18,2 

Prosentase 75,1% 91% 

Kategori Baik Sangat Baik 



124 

 

 

Keterangan: 17  ≤  skor ≤ 20 : sangat baik; 13 ≤  skor < 17: baik; 9 ≤  skor < 13: cukup; 5  ≤  skor < 9: 

kurang; 0 ≤ skor < 5: sangat kurang. 

 Rekapitulasi hasil observasi keterampilan menulis laporan pengamatan 

siklus I dan siklus II disajikan dalam diagram berikut. 

 

Diagram 4.10  Rekapitulasi Hasil  Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil observasi keterampilan menulis laporan 

pengamatan dapat diketahui bahwa pada siklus I jumlah rata-rata skor yang 

didapatkan adalah 15,02 dengan kategori baik . Kemudian pada siklus II mengalami 

peningkatan dengan jumlah rata-rata skor 18,2  dengan kategori sangat baik. 



125 

 

 

Peningkatan keterampilan menulis laporan pengamatan dari siklus I dan siklus II 

disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.11 Peningkatan Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

Data nilai hasil keterampilan menulis pada siklus I dan siklus II menunjukkan 

adanya peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan klasikal. Data 

rekapitulasi nilai hasil keterampilan menulis disajikan dalam tabel berikut.  

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Nilai Hasil Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

 

No. Pencapaian Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 Nilai rata-rata 64 75,52 79,14 

2 Nilai terendah 58 62 64 

3 Nilai tertinggi 85 85 90 

4 Jumlah siswa tuntas 17 32 36 

5 Jumlah siswa tidak tuntas 25 10 6 

6 Persentase ketuntasan belajar klasikal 40,47% 76,19% 85,72% 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa data awal menunjuk-kan 

nilai rata-rata kelas yaitu 64. Nilai terendah 58 dan nilai tertinggi 85. Siswa yang 
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sudah tuntas yaitu 17 dan yang tidak tuntas yaitu 25. Persentase ketuntasan belajar 

klasikal yaitu 40,47%. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran pada siklus I, nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 75,52. Nilai terendah 62 dan nilai tertinggi 85. Siswa yang tuntas 

yaitu  32 dan yang tidak tuntas yaitu 10 . Persentase ketuntasan belajar  yaitu  76,19 

% dan belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan Psehingga penelitian 

dilanjutkan pada siklus II. 

Pada siklus II  nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 79,14 . Nilai terendah  

64 dan  nilai tertinggi  90. Siswa yang tuntas 36 dan yang tidak tuntas yaitu 6. 

Persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu 85,72 % dan telah  mencapai indikator  

keberhasilan yang diharapkan yaitu 80% sehingga penelitian berrhenti pada siklus II. 

Data tersebut diatas disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.12  Rekapitulasi NilaiHasil Tes Keterampilan Menulis Siklus I dan II 
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Berdasarkan rekapitulasi data tersebut, keterampilan menulis laporan 

pengamatan dan peningkatan aktivitas siswa pada prasiklus, siklus I, dan Siklus II 

disajikan dalam diagram berikut: 

 

Diagram 4.13 Rekapitulasi Aktivitas Siswa dan Hasil Tes Keterampilan Menulis Siklus I dan 

Siklus II 
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4.2 PEMBAHASAN  

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian  

Pembahasan ini didasarkan pada hasil observasi dan refleksi pada setiap 

siklusnya. Kegiatan pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui metode 

sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri adalah sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hasil Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran menulis laporan 

pengamatan melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri. Dari siklus 

I dan siklus III mengalami peningkatan. Secara lebih jelas, peningkatan tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

Pada indikator guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran, pada siklus I 

dan siklus II skor yang diperoleh guru ialah 4. Hal ini berdasarkan semua deskriptor 

yang tampak.   

Pada indikator guru membuka pelajaran dengan apersepsi, keterampilan guru 

memperoleh skor meningkat pada siklus II dan siklus III dengan perolehan skor 4. 

Hal ini berdasarkan semua deskriptor yang tampak. Pada saat kegiatan pembelajaran, 

guru selalu berusaha lebih memotivasi siswa, dan menginfomasikan materi pokok 

yang akan dibahas.  

Pada indikator guru menyampaikan tujuan pembelajaran, keterampilan guru 

pada siklus I dan siklus II guru memperoleh skor 3 berdasarkan 3 deskriptor yang 
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tampak yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan menuliskan tujuan pembelajaran tersebut. 

Pada indikator guru menjelaskan pembelajaran menggunakan metode sugesti-

imajinasi keterampilan gurupada siklus II dan siklus III, skor yang diperoleh guru 

yaitu 3. Deskriptor yang tampak yaitu lagu dapat didengar dengan jelas, lagu sesuai 

tema, lirik lagu sesuai tema. Deskriptor yang tidak tampak yaitu guru membantu 

siswa dalam mengapresiasi dan menuliskan gagasan saat pemutaran lagu. 

Pada indikator guru menunjukan gambar seri, keterampilan guru pada siklus I 

skor yang diperoleh tetap 2. Kemudian meningkat pada siklus II menjadi skor 4, 

berdasarkan semua deskriptor yang tampak yaitu suara guru jelas saat menjelaskan 

gambar seri, gambar mudah dipahami, menjelaskan isi gambar seri, dan memberikan 

umpan balik. 

Indikator selanjutnya dalam keterampilan guru adalah mengorganisasikan 

siswa dalam kelompok, keterampilan guru pada siklus I observer memberi skor 3 

berdasarkan 3 deskriptor yang tampak yaitu guru membentuk kelompok, memberi 

waktu pada siswa untuk berkelompok, mengawasi siswa dalam membentuk 

kelompok, dan membimbing siswa berkelompok. Sedangkan siklus II observer 

memberi skor 4 dengan semua deskriptor tampak. 

Pada indikator guru membimbing diskusi dan presentasi hasil diskusi, 

keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 3, dengan 3 deskriptor yang tampak 

yaitu memberi waktu pada siswa untuk berdiskusi dan presentasi, mengawasi 

jalannya diskusi dan presentasi, dan membimbing diskusi serta presentasi hasil 
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diskusi, kemudian meningkat pada siklus II menjadi skor 4, berdasarkan semua 

deskriptor yang tampak. 

Pada indikator keterampilan guru memberikan penguatan kepada siswa, 

keterampilan guru pada siklus I observer memberi skor 2 berdasarkan pada 2 

deskriptor yang muncul yaitu memberi penguatan verbal dan gestural, kemudian 

meningkat pada siklus II menjadi skor 4, berdasarkan semua deskriptor yang tampak 

yaitu memberi penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan sentuhan, dan 

penguatan berupa benda. 

Indikator selanjutnya dalam keterampilan guru adalah melakukan kesimpulan 

pembelajaran, keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 2 berdasarkan 2 

deskriptor yang tampak yaitu melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

yang telah dipelajari dan menyimpulkan secara keseluruhan hasil pembelajaran, 

kemudian meningkat pada siklus II menjadi skor 4, berdasarkan semua deskriptor 

yang tampak yaitu melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang telah 

dipelajari, mengulas pokok-pokok penting dalam materi pembelajaran, mengulas 

materi yang sulit dipahami siswa, dan menyimpulkan secara keseluruhan hasil 

pembelajaran. 

Indikator terakhir yaitu keterampilan guru dalam memberikan evaluasi dan 

tindak lanjut, guru pada siklus I memperoleh skor 3 berdasarkan 3 deskriptor tampak 

yaitu memberikan petunjuk mengerjakan evaluasi, memberikan soal evaluasi, dan 

mengawasi pengerjaan soal evaluasi. Pada siklus II  perolehan skor masih seperti 

siklus I yaitu 3 dengan 3 deskriptor tampak.  
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Sesuai data yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa keterampilan guru 

terus meningkat. Pada siklus I keterampilan guru 29 dengan kategori baik dan 

meningkat lagi dengan signifikan pada siklus II menjadi 37 dengan kategori sangat 

baik. Peningkatan tersebut terjadi karena guru melakukan perbaikan dari hasil refleksi 

dan revisi yang dilakukan pada tiap siklus.  

4.2.1.2 Hasil Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam aspek  menulis laporan pengamatan melalui metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 

Pada siklus I  keaktivan siswa mendapat  rata-rata skor  31,95, sedang pada siklus II 

mengalami peningkatan yaitu mendapatkan rata-rata skor 39,61.  

Aktivitas siswa dalam  pembelajaran menulis laporan pengamatan tersebut 

sangat erat kaitannya dengan kedelapan kelompok akivitas siswa berdasarkan 

pendapat Paul B. Diedrich ( dalam Sardiman, 2011:101)  yaitu , (1) Visual activities ( 

meliputi membaca, memperhatikan gabar demontrsai, dll) ; (2) Oral activities 

(meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, dll)); (3) Listening activities (meliputi 

mendangarka uraian, percakapan, diskusi,dll); (4) Writing activities (meliputi menulis 

cerita, karangan, laporan, dll); (5) Drawing activities (meliputi menggambar, 

membuat grafik, peta, dll); (6) Motor activities (meliputi melakukan percobaan, 

berkebun, berternak,dll); (7) Mental activities (meliputi menanggapi, mengingat,dll); 

(8) Emotional activities (meliputi menaruh minat, merasa bosan, dll), pada penelitian 

ini siswa telah melaksanakan kedelapan aktivitas tersebut. Hal ini terlihat dari adanya 
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deskriptor yang muncul pada setiap indikator keaktifan siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, dimana dalam  indikator tersebut telah dikaitkan dengan 

tahapan metode pembelajaran sugesti-imajinasi  (Trimantara, 2005:3) yang terdiri 

atas tahapan-tahapan sebagai berikut:  a) kesiapan siswa dalam melakukan 

pengamatan terhadap obyek, mencatat data pengamatan,  b) membuat pertanyaan 

tentang hal yang ingin diamati,  c) kesiapan  siswa dalam mengikuti pembelajaran, d) 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran, e) perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

mengenai pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi,  f) menuliskan 

gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya,  g) menyusun kerangka 

karangan,  h) kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat mengenai kerangka 

karangan,  i) menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar, j) 

menilai pekerjaan kelompok, dan k) mengerjakan soal evaluasi. 

Adapun rincian peningkatan dalam masing-masing siklus yang terjadi dalam  

indikator  kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada siklus I 

mendapat rata-rata skor 3,21. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu mendapat 

rata-rata skor 3,92. Hal ini karena siswa telah  siap dalam melakukan pengamatan 

terhadap obyek. 

Aspek mencatat data pengamatan, membuat pertanyaan tentang hal yang ingin 

diamati terjadi peningkatan pada masing masing siklus, yaitu pada siklus I mendapat 

rata-rata skor 3,21 dan pada siklus II menjadi 3,85.  Hal ini karena siswa telah mampu 

mencatat data pengamatan, membuat pertanyaan hal yang ingin diamati. 
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Aspek kesiapan  siswa dalam mengikuti pembelajaran juga terjadi 

peningkatan  pada siklus I mendapat  rata-rata skor  3,33 dan pada siklus II mendapat 

rata-rata skor  3,64. Hal ini karena siswa sudah siap dalam mengikuti pembelajaran. 

Aspek keterlibatan siswa dalam pembelajaran juga mengalami peningkatan 

pada siklus I mendapat rata-rata skor  2,47 sedang pada siklus II mendapat rata-rata 

skor  3,21.  Hal ini karena siswa sudah aktif dalam pembelajaran dan tidak malu 

bertanya. 

Aspek perhatian siswa terhadap penjelasan guru mengenai pembelajaran 

menggunakan metode sugesti-imajiasi juga mengalami peningkatan pada siklus I 

mendapat rata-rata skor2,88 sedang pada  siklus II mendapat rata-rata skor 3,54.  Hal 

ini karena siswa telah dapat memperhatikan pembelajaran dengann baik dan tertib.  

 Aspek menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya 

juga mengalami peningkatan pada  siklus I mendapat rata-rata skor 2,78 dan  pada 

siklus II menjadi  3,8. Hal ini karena guru yang membimbing siswa untuk menuliskan 

gagasan pada saat menikmati lagu. 

 Aspek menyusun kerangka karangan juga mengalami peningkatan, pada 

siklus I mendapatkan rata-rata skor 2,97 dan pada siklus II menjadi 3,76. Hal ini 

karena siswa merasa mudah dalam memahami pembelajaran dengan penerapan 

metode sugesti-imajinasi. 

 Aspek kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat mengenai kerangka 

karangan juga mengalami peningkatan, pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 2,47 
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dan pada siklus II menjadi 3,26. Hal ini karena siswa sudah tidak merasa malu dalam 

menyampaikan pendapat. 

 Aspek menilai pekerjaan kelompok lain juga mengalami peningkatan, pada 

siklus I mendapatkan skor 2,52 sedang pada siklus II menjadi 3,26. Hal ini karena 

siswa sudah dapat menilai secara objektif dengan baik dan benar. 

 Aspek menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar juga 

mengalami peningkatan, pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 3,21 dan pada 

siklus II menjadi 3,85. Hal ini karena bimbingan guru serta siswa yang merasa senang 

dengan penerapan pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri. 

 Aspek mengerjakan evaluasi juga mengalami peningkatan, pada siklus I 

mendapatkan rata-rata skor 2,85 dan pada siklus II menjadi 3,47. Hal ini karena siswa 

sudah dapat mengerjakan evaluasi dengan baik dan tepat waktu 

Berikut dari hal tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 
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Keterangan: 

1. Kesiapan siswa dalam melakukan pengamatan tergadap obyek 

2. Mencatat data pengamatan, membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diamati 

3. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

4. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

5. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru mengenai pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi 

6. Menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya 

7. Menyusun kerangka karangan 

8. Kemampuan siswa dalam  menyampaikan pendapat mengenai kerangka karangan 

9. Menilai pekerjaan kelompok lain 

10. Menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar 

11. Mengerjakan evaluasi 

 
Diagram 4.14 Peningkatan Ketercapaian Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

4.2.1.3 Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil tes keterampilan menulis laporan pengamatatan melalui metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri pada pembelajaran menulis ini  mengalami 

peningkatan yang baik dalam setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat dengan  perolehan 

rata-rata skor dalam indikator sesuai dengan istrumen penilaian  keterampilan 

menulis laporan pengamatan siswa pada siklus I yaitu 15,02 dan pada siklus II 

mengalami kenaikan sebanyak 3,18 poin menjadi 18,2.  

Indikator penilaian keterampilan siswa dalam menulis laporan pengamatan ini 

ada kaitannya dengan langkah-langkah menulis laporan menurut Mulyati (2000:7.13) 
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yaitu : a) melakukan pengamatan terhadap obyek;  b) mencatat dan mengumpulkan 

data pengamatan;  c) membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui;  d) 

membuat kerangka karangan;  e) mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan 

dengan bahasa yang baik dan benar. 

Peningkatan terjadi pada masing-masing siklus di setiap aspek dalam 

keterampilan menulis. Aspek melakukan pengamtan terhadap obyek mengalami 

peningkatan, pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 3,14 sedangkan pada siklus II 

menjadi 3,64. Hal ini karena siswa telah mampu melakukan pengamatan dengan 

tertib dan seksama. 

Aspek mencatat dan mengumpulkan data pengamatan juga mengalami 

peningkatan, pada siklus I mendapatkan rata-rata skor sebesar 2,76 dan pada siklus II 

menjasi 3,3. Hal ini karena siswa mendapatkan bimbingan guru sehingga siswa dapat 

melakukan pengamatan dengan baik dan tertib. 

Aspek membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui juga meningkat, 

pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 2,92 sedangkan pada siklus II menjadi 3,61. 

Hal ini karena siswa sudah mampu membuat pertanyaan sesuai dengan obyek yang 

hendak diamati sesuai dengan bimbingan guru. 

Aspek menyusun kerangka karangan juga mengalami peningkatan, pada siklus 

I mendapatkan rata-rata skor 2,97 dan pada siklus II menjadi 3,76. Hal ini karena 

siswa merasa mudah dalam memahami pembelajaran dengan penerapan metode 

sugesti-imajinasi. 
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Aspek menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan benar juga 

mengalami peningkatan, pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 3,21 dan pada 

siklus II menjadi 3,85. Hal ini karena bimbingan guru serta siswa yang merasa senang 

dengan penerapan pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri. 

Hal tersebut di sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.15  Peningkatan Hasil Keterampilan Menulis Siswa Siklus I dan Siklus II 

Dari hasil tes keterampilan menulis tersebut dihasilkan nilai melalui 

pengolahan skor dibagi skormaksimal dikalikan seratus persen (Purwanti, 2008:6.4) 

maka diperoleh data hasil nilai keterampilan menulis siswa. 

Pada evaluasi hasil nilai keterampilan siswa mengalami peningkatan pada 

masing-masing siklus. Pada siklus I rata-rata nilai siswa 75,52  meningkat menjadi  

79,14  pada siklus II . Ketuntasan klasikal juga meningkat dari siklus pertama  

76,19% menjadi 85,72 % pada siklus kedua. Peningkatan hasil keterampilan  menulis 
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siswa mengalami peningkatan yang cukup baik karena dalam  penelitian  ini guru 

selalu merefleksi pembelajaran  yang telah berlangsung dan selanjutnya 

melaksanakan perbaikan dalam pembelajaranberdasarkan hasil refleksi tersebut. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan  keterampiln menulis 

laporan pengamatan pada  mata pelajaran bahasa Indonesia yang meliputi aktivitas 

siswa dan keterampilan menulis siswa melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri pada siswa kelas V SD N Patemon  01 Semarang.  

Adapun implikasi hasil penelitian ini ialah dilaksanakannya penelitian 

tindakan kelas sehingga pendidik dapat mengetahui kesulitan belajar siswa. Adanya 

penelitian ini maka pendidik dapat merancang strategi pembelajaran untuk dapat 

meningkatkan dan memperbaiki sistem pemeblajaran serta menawarkan  alternatif  

cara dan prosedur baru untuk meningkatkan dan memperbaiki inovasi dan kreativitas 

pendidik dalam proses belajar mengajar dikelas. Melalui  penerapan  metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada 

aspek keterampilan menulis laporan pengamatan dapat meningkatkan motivasi serta 

semangat belajar siswa dan mempermudah siswa memahami  materi yang diajarkan 

serta meningkatkan hasil belajar keterampilan menulis siswa. 

Aktivitas  siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia  melalui metode 

sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri diantaranya: kesiapan siswa dalam 

melakukan pengamatan terhadap obyek, mencatat data pengamatan, membuat 

pertanyaan tentang hal yang ingin diamati, kesiapan  siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru mengenai pembelajaran menggunakan metode sugesti-imajinasi, 

menuliskan gagasan yang sesuai saat menikmati lagu dan sesudahnya, menyusun 

kerangka karangan, kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat mengenai 

kerangka karangan, menyusun kerangka laporan menjadi laporan yang baik dan 

benar, menilai pekerjaan kelompok, dan mengerjakan soal evaluasi.  

 Terjadi peningkatan keterampilan guru dari siklus I dengan skor 29 menjadi 

37 pada siklus II,  aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui 

penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri, pada siklus I aktivitas 

siswa memperoleh rata-rata skor 31,95  dan pada siklus II meningkat menjadi 39,61.  

Peningkatan juga terjadi pada nilai hasil keterampilan menulis siswa. Pada siklus I 

rata-rata nilai hasil keterampilan menulis adalah 15,02 dengan  persentase ketuntasan  

klasikal sebesar  76,19 % dan  pada siklus II meningkat dengan  nilai rata-rata hasil 

keterampilan menulis  18,2 dengan persentase ketuntasan sebesar  85,72 %, 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian  pembelajaran bahasa Indonesia  aspek 

keterampilan menulis laporan pengamatan  melalui metode sugesti-imajinasi 

menggunakan gambar seri  yang telah dilaksanakan di kelas V SDN Patemon 01 

Semarang , maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri pada pembelajaran 

menulis laporan pengamatan di kelas V SDN Patemon 01 Semarang dapat 

meningkatkan keterampilan guru. Hal ini terlihat dari peningkatan yang diperoleh 

dari hasil observasi. Pada siklus I skor keterampilan guru 29 dengan kategori baik, 

dan pada siklus II skor keterampilan guru mencapai 37 dengan kategori sangat 

baik. 

b. Penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri pada pembelajaran 

menulis laporan pengamatan di  kelas V SDN Patemon 01 Semarang  dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengamatan 

aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I memperoleh skor  31,95 dengan 

prosentase perolehan skor sebesar 72,61%. Pada pelaksanaan tindakan siklus II 

diperoleh data aktivitas siswa dengan perolehan skor  39,61 dengan prosentase 
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perolehan skor sebesar 89,34%. Aktivitas siswa dalam penelitian ini telah 

mencapai indikator keberhasilan dengan kualifikasi sekurang-kurangnya baik. 

c. Penerapan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri pada pembelajaran 

bahasa Indonesi aspek keterampilan menulis laporan pengamatan di kelas V SDN 

patemon 01 Semarang  dapat meningkatkan keterampilan menulis kembali laporan 

pengamatan sesuai dengan langkah-langkahnya dengan baik dan benar. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan hasil keterampilan menulis  siswa kelas  V pada 

setiap siklusnya. Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 15,02 dengan prosentase 

rata-rata skor sebsar 75,1%, dengan hasil belajar siswa pada siklus I ini  nilai 

terendah yang disapat siswa ialah 62 serta nilai tertinggi 85, rata-rata kelas 75,52 

serta ketuntasan klasikal 76,19%.  Pada pelaksanaan siklus II memperroleh rata-

rata skor 18,2 dengan prosentase ketuntasan 91%, dengan hasil belajar siswa ialah 

nilai terendah  64, nilai tertinggi 90, rata-rata kelas 79,14 dan ketuntasan klasikal 

sebesar 85,72%. Dapat disimpulkan bahwa hasil keterampilan menulis siswa kelas 

V sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya baik dengan 

ketuntasan klasikal mencapai 80% (KKM Bahasa Indonesia  ≥65). 

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan 

gambar seri   terbukti dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa yang meliputi 

aktivitas siswa dan  hasil keterampilan menulis laporan pengamatan di kelas V SDN 

Patemon 01 Semarang. 
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5.2. SARAN 

Setelah dilakukan penelitian di kelas V SDN Patemon 01 Semarang melalui 

metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri untuk meningkatkan 

keterampilan menulis laporan pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

a. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran guru memerlukan persiapan serta 

persiapan yang matang. Perencaan dan persiapan yang dapat dialkuakn oleh guru 

diantaranya ialah : 1) memilih materi yang akan disampaikan; 2) memilih model 

ataupun metode yang  sesuai dengan materi serta dapat membangkitkan antusias 

dan semangat siswa; serta 3) menyiapkan media yang sesuai dengan materi serta 

yang dapat membangkitkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran.  

b. Guru dapat menerapakan metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri 

dalam pembelajaran  bahssa Indonesia  khususnya pada aspek keterampilan 

mendengarkan ataupun menyimak, karena dapat mempermudah siswa dalam 

memahami isi cerita melalui lagu yang diputar sebagai pembangkit motivasi siswa 

serta penyampaian ide yang mudah diterima. 

c. Penelitian tentang metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar seri ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut oleh pendidik maupun pengembang pendidikan 

lainnya. Dengan harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 
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Lampiran 1. Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

 
Keterampilan Guru Sintaks Pembelajaran Metode 

Sugesti-Imajinasi 

Menggunakan Gambar Seri 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam 

Pembelajaran Metode 

Sugesti-Imajinasi 

Menggunakan Gambar 

Seri  

a. Keterampilan memberi 

penguatan 

b. Keterampilan bertanya 

c. Keterampilan 

menggunakan variasi 

d. Keterampilan 

menjelaskan 

e. Keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran 

f. Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan 

g. Keterampilan 

mengelola kelas 

h. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

a. Guru memberikan pretest 

sebelum pembelajaran 

dimulai. 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

c. Guru memberikan apersepsi. 

d. Guru memberikan 

penjelasan tentang 

pelaksanaan  pembelajaran 

menggunakan metode 

sugesti-imajinasi. 

e. Guru memutarkan lagu yang 

ada hubungannya dengan 

materi. 

f. Siswa menuliskan gagasan 

yang muncul saat menikmati 

lagu dan sesudahnya. 

g. Guru menunjukkan gambar 

seri. 

h. Siswa menyusun kerangka 

karangan. 

i. Penilaian kelompok. 

j. Pascates yakni siswa 

menulis karangan tanpa 

didahului dengan kegiatan 

mendengarkan lagu namun 

tetap melihat gambar seri. 

k. Evaluasi. 

l. Penutup. 

 

a. Melaksanakan 

kegiatan 

prapembelajaran 

b. Membuka pelajaran 

dengan apersepsi 

c. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

d. Menjelaskan 

pembelajaran 

menggunakan metode 

sugesti-imajinasi 

e. Memutarkan lagu 

yang ada 

hubungannya dengan 

materi 

f. Guru menunjukkan 

gambar seri 

g. Membimbing 

kegiatan diskusi dan 

presentasi 

h. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa  

i. Memberikan 

kesimpulan  

pembelajaran 

j. Memberikan evaluasi 

dan tindak lanjut 
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Lampiran 2. Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

 

Aktivitas Siswa 

Keterampilan menulis laporan 

pengamatan melalui metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri 

Indikator aktivitas siswa 

keterampilan menulis laporan 

pengamatan melalui metode sugesti-

imajinasi menggunakan gambar seri 

2. Visual activities, misalnya:  
membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, percobaan. 

3. Oral activities, misalnya: 
bertanya, memberikan saran, 

mengeluarkan pendapat dan 

diskusi.  
4. Listening activities, misalnya:  

mendengarkan uraian, percakapan 

dalam diskusi 
5. Writing activities, misalnya:  

menulis laporan, menyalin. 

 
6. Drawing activities, misalnya:  

menggambar, membuat grafik, 

diagram.   
7. Motor activities, misalnya: 

melakukan percobaan, permainan 

8. Mental activities, misalnya:  
mengingat, menganalisis, 

mengambil keputusan, 

memecahkan soal   
9. Emotional activities, misalnya:  

gembira, berani, bergairah, 

semangat 

a. Guru memberikan pretest sebelum 
pembelajaran dimulai. 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
c. Guru memberikan apersepsi. 

d. Guru memberikan penjelasan tentang 

pelaksanaan  pembelajaran 
menggunakan metode sugesti-

imajinasi. 

e. Guru memutarkan lagu yang ada 
hubungannya dengan materi. 

f. Siswa menuliskan gagasan yang 

muncul saat menikmati lagu dan 
sesudahnya. 

g. Guru menunjukkan gambar seri. 

h. Siswa menyusun kerangka karangan. 
i. Penilaian kelompok. 

j. Pascates yakni siswa menulis 

karangan tanpa didahului dengan 
kegiatan mendengarkan lagu namun 

tetap melihat gambar seri. 

k. Evaluasi. 
l. Penutup. 

 

a. Kesiapan siswa dalam melakukan 
pengamatan terhadap obyek 

(aktivitas gerak dan emosional). 

b. Mencatat data pengamatan, 
membuat pertanyaan tentang hal 

yang ingin diamati (aktivitas 

menulis) 

c. Kesiapan  siswa dalam mengikuti 

pembelajaran (aktivitas 

emosional) 

d. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran, perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru 
mengenai pembelajaran 

menggunakan metode sugesti-

imajinasi (aktivitas lisan dan 
gerak). 

e. Menuliskan gagasan yang sesuai 

saat menikmati lagu dan 
sesudahnya (aktivitas 

mendengarkan dan menulis). 

f. Menyusun kerangka karangan 
(aktivitas menulis) 

g. Kemampuan siswa dalam 

menyampaikan pendapat 
mengenai kerangka karangan 

(aktivitas lisan). 

h. Menilai pekerjaan kelompok lain 
(aktivitas mental) 

i. Menyusun kerangka laporan 

menjadi laporan yang baik dan 
benar (aktivitas mental, aktivitas 

menulis) 

j. Mengerjakan soal 

evaluasi(aktivitas mental) 
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Lampiran 3. Kisi-kisi Instrumen 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : " Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan melalui 

Metode Sugesti-Imajinasi menggunakan Gambar Seri pada Siswa Kelas V SDN 

Patemon 01 Semarang” 

No. Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/Instrum

en 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

menulis laporan 

pengamatan 

melalui metode 

sugesti-imajinasi 

menggunakan 

gambar seri 

1. Melaksanakan kegiatan 

prapembelajaran 

2. Membuka pelajaran dengan 

apersepsi 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menjelaskan pembelajaran 

menggunakan metode sugesti-

imajinasi 

5. Memutarkan lagu yang ada 

hubungannya dengan materi\ 

6. Guru menunjukkan gambar seri 

7. Membimbing kegiatan diskusi dan 

presentasi 

8. Memberikan penguatan kepada siswa  

9. Memberikan kesimpulan  

pembelajaran 

10. Memberikan evaluasi dan tindak 

lanjut 

 Guru   Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

2. Aktivitas menulis 

laporan 

pengamatan 

melalui metode 

sugesti-imajinasi 

menggunakan 

gambar seri. 

1. Kesiapan siswa dalam melakukan 

pengamatan terhadap obyek. 

2. Mencatat data pengamatan, membuat 

pertanyaan tentang hal yang ingin 

diamati. 

3. Kesiapan  siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. 

5.  Perhatian siswa terhadap penjelasan 

guru mengenai pembelajaran 

menggunakan metode sugesti-

imajinasi. 

6. Menuliskan gagasan yang sesuai saat 

menikmati lagu dan sesudahnya. 

7.  Menyusun kerangka karangan. 

 Siswa 

 

 Lembar 

pengam

atan. 

 Angket. 

 Catatan 

lapanga

n. 
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8. Kemampuan siswa dalam 

menyampaikan pendapat mengenai 

kerangka karangan. 

9. Menilai pekerjaan kelompok lain. 

10. Menyusun kerangka laporan 

menjadi laporan yang baik dan benar. 

11. Mengerjakan soal evaluasi. 

 

No Variabel 

Indikator 

Sumber 

Data 

Alat/Instru

men 

3. Keterampilan 

menulis laporan 

pengamatan 

melalui metode 

sugesti-imajinasi 

menggunakan 

gambar seri. 

a. Melakukan pengamatan terhadap 

obyek. 

b. Mencatat dan mengumpulkan data 

pengamatan. 

c. Membuat pertanyaan tentang hal 

yang ingin diketahui. 

d. Membuat kerangka karangan. 

e. Mengembangkan kerangka laporan 

menjadi laporan dengan bahasa 

yang baik dan benar. 

 

Siswa 

 

Tes Tertulis 
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Lampiran 4. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 

Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan Melalui Metode 

Sugesti-Imajinasi Menggunakan Gambar Seri pada Siswa Kelas V SDN 

Patemon 01 Semarang 

                Siklus … 

 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas  : V 

Materi   : Laporan Pengamatan 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk! 

a. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru 

b. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 

c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 

2. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 

3. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 

4. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

 

No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak 
Skor 

1.  Melaksanakan 

kegiatan 

prapembelajaran 

dan 

pengkondisian 

kelas 

a. Memimpin doa   

b. Presensi kehadiran siswa  

c. Mempersiapkan media yang 

digunakan 
 

d. Guru memeriksa kesiapan 

siswa/pengkondisian 

 

2.  Membuka 

pelajaran 

dengan 

apersepsi dan 

tanya jawab 

a. Guru mengingatkan 

pembelajaran pertemuan 

sebelumnya 

  

b. Guru melakukan apersepsi  

c. Menginformasikan materi 

pokok yang akan dibahas 

 

d. Guru memotivasi siswa  

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

  

b. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

 

c. Guru menuliskan tujuan 

pembelajaran 
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d. Guru menyampaikan 

kegiatan pembelajaran 

 

4. Menjelaskan 

pembelajaran 

menggunakan 

metode sugesti-

imajinasi  

a. Menjelaskan materi yang 

akan dipelajari  

  

b. Menjelaskan materi dengan 

menggunakan metode sugest-

imajinasi 

 

c. Menjelaskan kembali materi 

yang sulit dipahami siswa 

 

d. Menjelaskan materi dari hasil 

kegiatan tanya jawab dengan 

siswa 

 

5. Memutarkan 

lagu yang sesuai 

tema 

 

a. Lagu jelas didengar   

b. Lagu sesuai tema  

c. Lirik lagu sesuai tema  

d. Guru membantu siswa dalam 

mengapresiasikan dan 

menuliskan gagassan saat 

lagu diputar dan setelahnya 

 

6. Guru 

menunjukkan 

gambar seri 

 

 

a. Suara guru jelas   

b. Gambar seri mudah 

dipahami 

 

c. Guru menjelaskan isi gambar 

seri 

 

d. Guru memberikan umpan 

balik 

 

7. Membimbing 

siswa diskusi 

dan presentasi 

hasil diskusi 

a. Guru memberi waktu pada 

siswa untuk berdiskusi dan 

presentasi hasil diskusi 

  

b. Guru mengawasi jalannya 

diskusi dan presentasi hasil 

diskusi 

 

c. Guru membimbing diskusi 

dan presentasi hasil diskusi  

 

d. Guru memberikan 

kesimpulan dan evaluasi 

terhadap  presentasi siswa 

 

8. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa 

a. Memberikan penguatan 

verbal 

  

b. Memberi penguatan gestural  

c. Memberi penguatan dengan 

sentuhan 
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d. Memberi penguatan berupa 

tanda/benda 

 

9. Melakukan 

kesimpulan 

pembelajaran 

a. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai 

materi yang telah dipelajari  

  

b. Mengulas pokok-pokok 

penting dalam materi 

pembelajaran 

 

c. Mengulas materi yang sulit 

dipahami siswa 

 

d. Menyimpulkan secara 

keseluruhan hasil 

pembelajaran 

 

10 Memberikan 

evaluasi dan 

tindak lanjut 

a. Memberikan petunjuk 

mengerjakan evaluasi 

  

b. Memberikan soal evaluasi   

c. Mengawasi pengerjaan soal  

evaluasi 

  

d. Memberikan tindak lanjut   

Jumlah skor  

Jumlah = …………… Kategori = ……………. 

Kriteria Penilaian Skor Keterampilan Guru: 

Skor maksimal (T) = 40 

Skor minimal (R) = 10 

Banyaknya skor (n) = ? 

n = (T - R) + 1 

   = (40 - 10) + 1 

   = 31 

 

Q1 =   (n + 1)  Q2 =  ( n + 1 )  Q3 =  ( n + 1)   

       =  (31 + 1)       =  (31 + 1)     =  ( 31 + 1)   

      = 8             = 16       = 24 
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Nilai Q1 = Letak Q1 + (R - 1) = 8 + (10 - 1) = 17 

Nilai Q2 = Letak Q2 + (R - 1) = 16 + (10 - 1) = 25 

Nilai Q3 = Letak Q3 + (R - 1) = 24 + (10 - 1) = 33 

Nilai Q4 = Nilai maksimal (T) = 40 

 

 

 

Kriteria 

Keterampilan guru 

Kategori Nilai 

33 ≤ skor  40 Sangat Baik A 

25 ≤ skor ˂ 33 Baik B 

17 ≤ skor ˂ 25 Cukup C 

10 ≤ skor ˂ 17 Kurang D 

 

      Semarang, ……………………. 

             Observer  

 

 

 

      (……………………………….) 
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Lampiran 5. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus ………………. 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 

Kelas/ Semester  : V/ 2 

Materi  : Laporan Pengamatan 

Hari/ Tanggal  : ……… 

 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

b. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika tidak ada satupun deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor 0  

b. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

c. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

d. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

e. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

 

 

No Indikator Diskriptor Skor Penilaian 

0 1 2 3 4 

1 
Kesiapan siswa 

dalam melakukan 

pengamatan 

terhadap obyek. 

 

1. Membawa alat tulis 

2. Berkelompok dengan tertib 

3. Membuat daftar pertanyaan 

tentang apa saja yang ingin diamati 

4. melakukan pengamatan 

dengan tertib dan seksama 

     



137 

 

 

2 
Mencatat data 

pengamatan, 

membuat 

pertanyaan tentang 

hal yang ingin 

diamati. 

 

1. Membuat daftar pertanyaan 

secara kelompok 

2. Menulis daftar pertanyaan 

dibuku tugas 

3. Melakukan pengamatan 

secara berkelompok 

4. Mencatat hasil pengamatan 

didalam buku tugas 

     

3 
Kesiapan  siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

1. Datang tepat waktu dengan 

memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai 

2. Menempati tempat duduk 

3. Menyiapkan alat tulis 

4. Menyiapkan buku pegangan 

     

4 
Keterlibatan siswa 

dalam 

pembelajaran. 

 

1. Berani menanyakan materi 

yang belum dipahami 

2. Bertanya dengan kalimat 

yang baik dan benar 

3. Menjawab pertanyaan 

dengan tepat 

4. Menjawab pertanyaan 

dengan contoh sebagai penjelas 

     

5 
Perhatian siswa 

terhadap 

penjelasan guru 

mengenai 

pembelajaran 

menggunakan 

metode sugesti-

imajinasi. 

1. Memperhatikan penjelasan 

guru dengan seksama 

2. Sikap duduk yang baik 

3. Perhatian yang terfokus 

pada penjelasan guru 

4. Menanyakan hal yang 

belum jelas mengenai praktik pembelajaran 
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6 
Menuliskan 

gagasan yang 

sesuai saat 

menikmati lagu 

dan sesudahnya. 

1. Menulis gagasan di buku 

tugas 

2. Menulis gagasan saat lagu 

diputar 

3. Menulis gagasan sesuai 

dengan isi lagu 

4. Menulis gagasan yang 

muncul seusai lagu diputar 

     

7  

Menyusun 

kerangka 

karangan. 

 

1. Menyusun kerangka 

karangan sesuai dengan tema 

2. Menyusun kerangka 

karangan secara runtut 

3. Kerangka karangan mudah 

dipahami 

4. Kalimat jelas dan mudah 

dipahami 

     

8 
Kemampuan siswa 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

mengenai 

kerangka 

karangan. 

1. Berani menyampaikan 

pendapat dari hasil kerangka karangannya 

2. Berani menyampaikan 

pendapat dari hasil kerangka karangan 

teman 

3. Berani menyampaikan 

pendapat di depan kelas 

4. Menyampaikan pendapat 

dengan suara yang keras dan jelas 

     

9 
Menilai pekerjaan 

kelompok lain. 

 

1. Menilai secara objektif 

2. Penilaian mudah dipahami 

oleh kelompok lain 

3. Menyampaikan penilaian 

dengan suara yang lantang 
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Skor maksimal (M) : 44   

Skor minimal (K)  : 11 

n = ( M – K ) + 1 

 = (44 – 11 ) + 1 

 = 34 

Letak Q1 =  (n + 2) Letak Q2 =  (n + 1) 

 =  (34 + 2) =  (34 + 1) 

 = 9, nilai Q1 ialah19 = 17,5, nilai Q2 ialah 27 

4. Menilai kelompok lain 

dengan bahasa yang baik dan sopan. 

10 
Menyusun 

kerangka laporan 

menjadi laporan 

yang baik dan 

benar. 

 

1. Terdapat identitas keteranga 

laporan (waktu, tempat dan siapa orang 

yang mengamati) 

2. Isi laporan sesuai dengan 

kerangka karangan 

3. Tulisan mudah dibaca 

4. Bahasa laporan yang mudah 

dipahami oleh pembaca. 

     

11 
Mengerjakan soal 

evaluasi. 

 

1. Mengerjakan soal evaluasi dengan tenang 

2. Mengerjakan soal secara mandiri 

3. Mulai mengerjakan soal sesuai waktu yang 

ditentukan guru 

4. Menyelesaikan soal evaluasi tepat waktu 

     

Jumlah Skor  

Kategori  
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Letak Q3 =  (3n + 2)     Q4 = 44 

 =  (3.34 + 2) 

 =  26, nilai Q3 ialah 35 

Dengan demikian tabel aktivitas siswa dapat ditulis sebagai berikut: 

 

Semarang, April 2013 

 

 

(Observer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

35 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik 

27≤ skor < 35 Baik 

19≤ skor <27 Cukup 

11 ≤ skor <19 Kurang 

0 ≤ skor <11 Sangat kurang 
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Lampiran 6. Lembar Pengamatan Keterampilan  Siswa 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN  SISWA 

Siklus ………………. 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 

Kelas/ Semester  : V/ 2 

Materi  : Laporan Pengamatan 

Hari/ Tanggal  : ……… 

 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

b. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika tidak ada satupun descriptor yang Nampak, beri tanda (√) pada skor 0 

2. Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

3. Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

4. Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

5. Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

 

No Indikator Diskriptor Skor Penilaian 

0 1 2 3 4 

1 Melakukan 

pengamatan 

terhadap obyek. 

 

1. Melakukan pengamatan 

dengan tertib 

2. Membuat daftar pertanyaan 

tentang obyek pengamatan 

3. Mengamati obyek 

pengamatan secara seksama 

4. Mencatat hal-hal yang telah 

ditulis dalam daftar pertanyaan pengamatan 
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2 Mencatat dan 

mengumpulkan 

data pengamatan. 

 

1. Mencatat data pengamatan 

secara lengkap 

2. Tulisan dalam catatan 

mudah dibaca dan dipahami 

3. Catatan sesuai dengan 

petunjuk pengamatan 

4. Mengumpulkan data 

pengamatan secara tertib 

     

3 Membuat 

pertanyaan tentang 

hal yang ingin 

diketahui. 

 

1. Pertanyaan mengandung 

unsur 5W 1H 

2. Pertanyaan mudah 

dipahami 

3. Tulisan mudah dibaca 

4. Pertanyaan sesuai dengan 

obyek pengamatan 

     

4 
Membuat 

kerangka karangan 

 

1. Menyusun kerangka 

karangan sesuai dengan tema 

2. Menyusun kerangka 

karangan secara runtut 

3. Kerangka karangan mudah 

dipahami 

4. Kalimat yang digunakan 

jelas dan singkat 

     

5 Mengembangkan 

kerangka laporan 

menjadi laporan 

dengan bahasa 

yang baik dan 

benar. 

1. Terdapat identitas keteranga 

laporan (waktu, tempat dan siapa orang 

yang mengamati) 

2. Isi laporan sesuai dengan 

kerangka karangan 

3. Tulisan mudah dibaca 
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Skor minimal   = 5x1=5 

Skor maksimum  = 5x4=20 

n = banyaknya skor = 20 – 5 + 1=1 

Letak Q1 =  (n + 2) 

     =  (16 + 2) 

     = 4,5 

jadi nilai Q1 adalah 9 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

     =  (16 + 1) 

     = 8,5 

jadi nilai Q2 adalah 13 

Letak Q3 =  ( 3n + 2) 

     = (3.16 + 2) 

     = 12,5 

jadi nilai Q3 adalah 17 

Dengan demikian tabel aktivitas siswa dapat ditulis sebagai berikut: 

Kriteria Penilaian : 

 

Semarang,  April 2013 

 

 

Observer 

 4. Kata-kata dalam laporan 

yang mudah dipahami oleh pembaca. 

Jumlah Skor  

Kategori  

Kriteria ketuntasan Kategori 

17 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik 

13 ≤ skor < 17 Baik 

9 ≤ skor < 13 Cukup 

5 ≤ skor <9 Kurang 

0≤ skor < 5  Sangat kurang 
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Lampiran 7. Angket Respon Siswa 

 

ANGKET RESPON SISWA 

Terhadap Pembelajaran Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan 

melalui Metode Sugesti-Imajinasi menggunakan Gambar Seri pada Siswa 

Kelas V SDN Patemon 01 Semarang 

Siklus … Pertemuan Ke-… 

 

Nama siswa  : ….. 

No. Induk  : …. 

Nama Sekolah  : SDN Patemon 01 

Kelas/Semester : V/II 

Hari/tanggal  : …. 

Standar Kompetensi : …. 

Kompetensi Dasar : …. 

Indikator  : …. 

Petunjuk : berilah tanda contreng (√) pada pilihan jawaban yang 

kamu anggap paling sesuai. 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti 

yang telah kita lakukan tadi? 

  

2. Apakah kalian lebih mudah memahami materi 

yang diajarkan dengan pembelajaran seperti tadi? 

  

3. Apakah kalian mengalami kesulitan selama 

mengikuti pembelajaran seperti tadi? 

  

4. Apakah pembelajaran tadi membuat kalian lebih 

semangat belajar? 

  

5. Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran 

seperti tadi lagi? 
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Lampiran 7. Lembar Catatan Lapangan 

 

Catatan Lapangan 

Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan melalui Metode Sugesti-

Imajinasi menggunakan Gambar Seri 

Siklus   : 

Kelas / Semester  : 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk        : Catatlah keadaan lapangan yang sesuai dengan 

keadaan sesungguhnya! 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

     

       Observer 

 

       ( . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS I) 

 

Sekolah  :  SD N Patemon 01 

Kelas  :  V 

Semester  :  II 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 4x 35  

Hari/ Tanggal :  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

8. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi dan fakta tertulis dalam bentuk 

ringkasan, laporan dan puisi. 

 

B.  KOMPETENSI DASAR 

8.2 Menulis laporan pengamatan/kunjungan berdasar tahapan (catatan, konsep 

awal, perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 

 

C. INDIKATOR 

8.2.1 Mengidentifikasi pengertian laporan pengamatan berdasarkan 

kunjungan 

8.2.2 Menjelaskan langkah-langkah menyusun laporan pengamatan 

berdasarkan kunjungan 

8.2.3 Menyusun kerangka karangan 

8.2.4 Menilai hasil karya siswa lain 

8.2.5 Membuat laporan pengamatan 

 

 



147 

 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru siswa dapat mengidentifikasi pengertian laporan 

pengamatan dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru siswa dapat menjelaskan langkah-langkah 

menyusun laporan pengamatan dengan tepat. 

3. Melalui metode sugesti-imajinasi siswa dapat menyusun kerangka 

karangan dengan benar. 

4. Melalui contoh kerangka karangan siswa lain siswa dapat menilai hasil 

karya siswa lain. 

5. Melalui gambar seri siswa dapat membuat laporan pengamatan dengan 

benar. 

 

KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN: 

1. Kerjasama 

2. Rasa hormat dan perhatian 

3. Tanggungjawab 

4. Disiplin 

5. Tekun 

6. Percaya diri. 

 

E. MATERI  PEMBELAJARAN 

Membuat laporan pengamatan/kunjungan 

 

F. ALOKASI WAKTU 

4 x 35 Menit 

 

G. STRATEGI PEMBELAJARAN 

Model Pembelajaran  : Sugesti-Imajinasi 

Metode Pembelajaran        : Ceramah, Demontrasi, diskusi, Tanya jawab 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

1. Prakegiatan Belajar   

a. Guru memberi salam 

b. Berdoa bersama 

c. Mengecek kehadiran siswa. 

 

2. Kegiatan Awal  (5  menit) 

a. Guru membangkitkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

apersepsi. 

“ Siapa yang pernah pergi ke perpustakaan sekolah?” 

“ Nah, apa saja yang kalian lihat disana dan apa saja yang kalian 

kerjakan disana?” 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru memberikan pre-test 

 

3. Kegiatan Inti  (50  menit) 

a. Guru menunjukkan contoh laporan pengamatan (eksplorasi). 

b. Guru menjelaskan materi tentang langkah-langkah membuat 

laporan pengamatan.(ekspolrasi). 

c. Siswa membuat daftar pertanyaan untuk mengamati perpustakaan 

sekolah (eksplorasi). 

d. Siswa berkunjung dan mengamati perpustakaan sekolah 

(eksplorasi). 

e. Guru menjelaskan pembelajaran dengan metode sugesti-imajinasi 

(eksplorasi). 

f. Guru memperdengarkan lagu tentang kunjungan ke perpustakaan 

sekolah (elaborasi). 

g. Siswa mendengarkan lagu dengan seksama (elaborasi). 
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h. Siswa menuliskan ide-ide kedalam lembar kerja siswa berdasarkan 

isi lagu (elaborasi) 

i. Guru menunjukkan gambar seri tentang cerita pengamatan 

kunjungan ke perpustakaan sekolah (eksporasi). 

j. Guru membimbing siswa untuk dapat membuat kerangka karangan 

laporan pengamatan berdasarkan kunjungan ke perpustakaan 

sekolah melalui lagu serta gambar seri (elaborasi). 

k. Siswa menukarkan pekerjaannya untuk dinilai oleh siswa lain 

(konfirmasi). 

l. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya (konfirmasi). 

 

4. Kegiatan Akhir  (15 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan 

rumah 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

 

Pertemuan 2 

1. Prakegiatan Belajar   

a. Guru memberi salam 

b. Berdoa bersama 

c. Mengecek kehadiran siswa. 

 

2. Kegiatan Awal  (5  menit) 

a. Guru membangkitkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

apersepsi. 

“ Anak-anak kemarin kita membahas apa?” 

“ Siapa yang masih ingat apa yang kita lakukan di perpustakaan 

sekolah kemarin?” 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
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3. Kegiatan Inti  (50  menit) 

a. Guru menjelaskan tentang cara menulis laporan pengamatan 

kunjungan berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat 

(eksporasi). 

b. Guru menunjukkan gambar seri tentang kunjungan ke taman 

sekolah (elaborasi). 

c. Siswa mencoba untuk membuat karangan laporan tentang 

kunjungan ke taman sekolah (elaborasi). 

d. Salah satu siswa membacakan hasil karangannya didepan kelas 

(konfirmasi). 

e. Siswa menanggapi hasil karya siswa lain (konfirmasi). 

4. Kegiatan Akhir  (15 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru 

c. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan 

rumah 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

 

I. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR 

1.  Sumber Belajar 

a. Suyatno,dkk.2008.Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SD/MI 

kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdikbud hal 49-51 

b. Nurcholis,Hanif dan Mafrukhi.2004.Saya Senang Berbahasa Indonesia 

Indonesia untuk SD kelas V.Jakarta: PT. Erlangga hal 53-55 

c. Warsita, Edi dan Farikha.2008.Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 

dan Pintar untuk kelas V SD/MI.Jakarta: Pusat Perbukuan Depdikbud 

hal 33-35 

d. Murni,Sri dan Widianingtyas,Ambar.2008.Bahasa Indonesia 5 untuk 

kelas SD/MI kelas V.Jakarta : Pusat Perbukuan Depdikbud hal 49-51 
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2. Media Belajar 

Lagu dan gambar seri 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik penilaian : Penilaian unjuk kerja, penilaian tertulis 

2. Intrumen  : Lembar Kerja Kelompok 

 

 

Semarang, April  2013 

 

Mengetahui,   

     

           

      Peneliti 

 

 

           Istiqomah Aryaningsih  

     NIM. 1401409351 
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LAMPIRAN 

A. BAHAN AJAR 

Laporan Kunjungan 

Laporan kunjungan adalah informasi tertulis kepada seseorang karena 

tanggung jawab tentang kunjungan yang diberikan kepadanya. 

Menulis Laporan Kunjungan 

 

Langkah-langkah menulis laporan pengamatan yaitu: 

 

1) melakukan pengamatan terhadap obyek;  

2) mencatat dan mengumpulkan data pengamatan;  

3) membuat pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui;  

4) membuat kerangka karangan; 

5) mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan bahasa 

yang baik dan benar. 

 

Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam laporan kunjungan: 

1. Nama kegiatan atau judul. 

2. Tujuan obyek yang dikunjungi. 

3. Waktu kunjungan (hari/tanggal dan jam). 

4. Hasil kunjungan: 

a. Kegiatan yang dilakukan. 

b. Pesan dan kesan setelah melakukan kunjungan. 

 

Coba kamu perhatikan contoh laporan kunjungan di bawah ini. 

1. Judul laporan   : Laporan Kunjungan Siswa/i kelas 5 SD Sukamulya ke  

   Kebun Binatang Ragunan 

2. Tujuan   : Kebun Binatang Ragunan 

3. Hari/tanggal   : Rabu, 25 Oktober 2007 

4. Pukul   : 10.00-15.00 WIB 

5. Jumlah peserta  : 42 orang 

6. a. Kegiatan kunjungan : Berkeliling melihat-lihat binatang. 
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b. Pesan dan kesan    : Di kebun binatang, kami diterima dengan baik. Kami 

diberi penjelasan oleh pemandu wisata. Di sana, 

tempatnya sangat nyaman dan bersih. Koleksi 

 
B. LEMBAR KERJA SISWA 

 

Pertemuan 1 

Nama kelompok: 

Nama Anggota : 

1.     6. 

2.      7. 

3.      8. 

4.     9. 

5.     10. 

 

Buatlah daftar pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui tentang 

perpustakaan sekolah! Diskusikan bersama teman sekelompokmu! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Pertemuan 2 

 Nama  : 

 No. presensi : 

Buatlah kerangka karangan  berdasarkan kunjungan ke perpustakaan sekolah 

kemarin! Diskusikan bersama teman sebangkumu! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………........................................................ 

 

C. KISI-KISI SOAL 

 

 

 

 

 

Kompeten

si Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 
Nomor 

Soal 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

penilaian 
Ranah 

8.2 menulis 

laporan 

pengamatan/

kunjungan 

berdasarkan 

tahapan( 

catatan, 

konsep 

awal, 

perbaikan, 

final) 

dengan 

memperhati

kan 

penggunaan 

ejaan) 

 

Membuat 

laporan 

pengamatan 

 8.2.1 

mengidentifikasi 

pengertian 

laporan 

pengamatan 

8.2.2 

menjelaskan 

langkah-langkah 

menyusun 

laporan. 

8.2.3 menyusun 

kerangka 

karangan 

8.2.4 menilai 

hasil karangan 

siswa lain 

8.2. 5 membuat 

laporan 

pengamatan 

Tes 

Tertulis 

 

Unjuk 

kerja 

 

C1 

(mengingat), 

C2 

(memahami) 

C1 

(mengingat) 

C2 

(memahami) 

C2 

(memahami) 

C3 

(aplikasi) 

C4 

(menyusun) 

C5 

(evaluasi) 

C6 (kreasi) 

Lembar 

kerja 

siswa 
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D. LEMBAR EVALUASI 

Pertemuan 1 

PRETES 

 

Coba buatlah daftar pertanyaan tentang hal yang kamu ingin ketahui 

jika kamu akan mengunjungi perpustakaan sekolahmu! Buatlah 5 

pertanyaan saja 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Pertemuan 2 

POSTES 

Perhatikan gambar yang ditunjukkan oleh gurumu! Isilah titik-titik 

dibawah ini sesuai dengan pengalamanmu! 

Judul laporan  :………………………………………………………….  

Tujuan   :  :………………………………………………………….. 

Hari/tanggal  :………………………………………………………….. 

Pukul    :………………………………………………………….. 

Jumlah peserta   :………………………………………………………….. 

Kegiatan kunjungan :………………………………………………….............. 

Pesan dan kesan 

 :……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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E. PENILAIAN 

Berilah tanda contreng (v) pada angka sesuai dengan tindakan siswa yang 

muncul saat pembelajaran berlangsung berdasarkan pedoman penilaian yang 

telah disediakan! 

No Aspek penilaian Cheklist 

1 2 3 4 

1.  Melakukan pengamatan     

2.  Mencatat data pengamatan     

3.  Membuat pertanyaan     

4.  Membuat kerangka karangan     

5.  Membuat laporan pengamatan     

 

 

No Aspek Penilaian 

 Melakukan 

pengamatan 

Mencatat data 

pengamatan 

Membuat 

pertanyaan 

Membuat 

kerangka 

karangan 

Membuat 

laporan 

pengamatan 

1. Melakukan 

pengamatan 

dengan tertib 

Catatan 

lengkap 

Pertanyaan 

mengandung 

unsure 5W 

1H 

Sesuai tema Ada identitas 

2. Membuat 

daftar 

pertanyaan 

Catatan sesuai 

dengan 

petunjuk 

pengamatan 

Mudah 

dipahami 

Runtut Isi laporan 

sesuai 

kerangka 

3. Mengamati 

obyek dengan 

seksama 

Tulisan mudah 

dibaca 

Tulisan 

mudah 

dibaca 

Mudah 

dipahami 

Tulisan 

mudah 

dibaca 

4. Mencatat hal-

hal yang telah 

ditulis dalam 

pertanyaan 

Mengumpulkan 

data  

Pertanyaan 

sesuai obyek 

Kalimat 

jelas dan 

singkat 

Bahasa 

laporan 

mudah 

dipahami 

 

No Aspek penilaian Bobot Cheklist  Skor 

1 2 3 4  

1 Melakukan pengamatan 5 5 5 5 20 

2 Mencatat data pengamatan 5 5 5 5 20 

3 Membuat pertanyaan 5 5 5 5 20 

4 Membuat kerangka karangan 5 5 5 5 20 

5 Membuat laporan pengamatan 5 5 5 5 20 

 Jumlah 25 25 25 25 100 
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F. MEDIA 

 

Perpustakaan  

 

Gambar seri tentang perpustakaan 

 

LIRIK LAGU  

PERPUSKU 

Perpus namaku 

Buku isiku 

Ilmu gudangku 

Dan kau akan tahu 
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Ramah penjagaku 

Tenang suasanaku 

Rapi tempatku 

Dan kau pasti senang 

 

Reff:  

Jangan berisik 

Coba bacalah buku 

Jangan bicara 

Coba buka dunia 

Kau akan tahu 

Semua limu 

Jendela dunia 

 

Jika kau ada waktu 

Kunjungilah aku 

Bukalah isiku 

Dan kau akan tahu 

Rapikan bukuku 

Pelankan suaramu 

Lihatlah aku 

Dan kau akan tahu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS 2) 

 

 

Sekolah  :  SD N Patemon 01 

Kelas  :  V 

Semester  :  II 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 4x 35  

Hari/ Tanggal :  

 

1. STANDAR KOMPETENSI 

8. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi dan fakta tertulis dalam bentuk 

ringkasan, laporan dan puisi. 

 

2. KOMPETENSI DASAR 

8.2 Menulis laporan pengamatan/kunjungan berdasar tahapan (catatan, konsep 

awal, perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 

 

3. INDIKATOR 

8.2.6 Menjelaskan langkah-langkah menyusun laporan pengamatan 

8.2.7 Menyusun kerangka karangan berdasarkan pengamatan/kunjungan 

8.2.8 Membuat laporan pengamatan berdasarkan kerangka karangan 

 

4. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru siswa dapat mengidentifikasi pengertian laporan 

pengamatan dengan benar. 

2. Melalui kunjungan dan metode sugesti-imajinasi siswa dapat meyusun 

kerangka karangan berdasarkan pengamatan dengan benar. 
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3. Melalui gambar seri siswa dapat menyusun laporan pengamatan 

berdasarkan kerangka karangan dengan benar. 

 

KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN: 

Kerjasama 

Rasa hormat dan perhatian 

Tanggungjawab 

Disiplin 

Tekun 

Percaya diri. 

 

E.MATERI  PEMBELAJARAN 

Membuat laporan pengamatan/kunjungan 

 

F. ALOKASI WAKTU 

4x 35 Menit 

 

G. STRATEGI PEMBELAJARAN 

Model Pembelajaran  : Sugesti-Imajinasi 

Metode Pembelajaran        : Ceramah, diskusi, Tanya jawab 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

1. Prakegiatan Belajar   

a. Guru memberi salam 

b. Berdoa bersama 

c. Mengecek kehadiran siswa. 

 

2. Kegiatan Awal  (5  menit) 

a. Guru membangkitkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

apersepsi. 
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“ Jika kemarin kita pergi ke taman sekolah, hari ini ibu mau 

bertanya, siapa yang pernah mengunjungi perpustakaan?” 

“ Nah, apa saja yang kalian lihat disana dan apa saja yang kalian 

kerjakan disana?” 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru memberikan pre-test 

 

3. Kegiatan Inti  (50  menit) 

a. Siswa membuat daftar pertanyaan sebelum berkunjung ke 

perpustakaan (eksplorasi) 

b. Guru bersama siswa mengadakan kunjungan ke perpustakan 

(eksplorasi). 

c. Guru menjelaskan materi tentang langkah-langkah membuat 

laporan pengamatan berdasarkan kunjungan ke pantai (ekspolrasi). 

d. Guru menjelaskan pembelajaran dengan metode sugesti-imajinasi 

(eksplorasi). 

e. Guru memperdengarkan lagu tentang kunjungan ke perpustakaan 

(elaborasi). 

f. Siswa mendengarkan lagu dengan seksama (elaborasi). 

g. Siswa menuliskan ide-ide kedalam lembar kerja siswa berdasarkan 

isi lagu (elaborasi) 

h. Guru menunjukkan gambar seri tentang cerita pengamatan 

kunjungan ke pantai (eksporasi). 

i. Guru membimbing siswa untuk dapat membuat kerangka karangan 

laporan pengamatan berdasarkan kunjungan serta gambar seri 

(elaborasi). 

j. Siswa menukarkan pekerjaannya untuk dinilai oleh siswa lain 

(konfirmasi). 

k. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya (konfirmasi). 
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4. Kegiatan Akhir  (15 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan 

rumah 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

 

Pertemuan 2 

1. Prakegiatan Belajar   

a. Guru memberi salam 

b. Berdoa bersama 

c. Mengecek kehadiran siswa. 

 

2. Kegiatan Awal  (5  menit) 

a. Guru membangkitkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

apersepsi. 

“ Anak-anak kemarin kita sudah belajar menbuat laporan 

pengamatan, siapa yang masih ingat apa saja yang kita temukan di 

perpustakaan?” 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

 

3. Kegiatan Inti  (50  menit) 

a. Siswa mengumpulkan pekerjaan rumah yang telah diberikan oleh 

guru pada pertemuan yang lalu (eksplorasi). 

b. Guru menjelaskan tentang cara menulis laporan pengamatan 

kunjungan berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat 

(eksporasi). 

c. Guru menunjukkan gambar seri tentang kunjungan ke 

perpustakaan (elaborasi) 

d. Siswa mencoba untuk membuat karangan laporan tentang 

kunjungan ke perpustakaan (elaborasi). 
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e. Salah satu siswa membacakan hasil laporannya didepan kelas 

(konfirmasi). 

f. Siswa menanggapi hasil karya siswa lain (konfirmasi). 

 

4. Kegiatan Akhir  (15 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru 

c. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan 

rumah 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

 

I. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR 

1.  Sumber Belajar 

a. Suyatno,dkk.2008.Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SD/MI 

kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdikbud hal 49-51 

b. Nurcholis,Hanif dan Mafrukhi.2004.Saya Senang Berbahasa Indonesia 

Indonesia untuk SD kelas V.Jakarta: PT. Erlangga hal 53-55 

c. Warsita, Edi dan Farikha.2008.Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 

dan Pintar untuk kelas V SD/MI.Jakarta: Pusat Perbukuan Depdikbud 

hal 33-35 

d. Murni,Sri dan Widianingtyas,Ambar.2008.Bahasa Indonesia 5 untuk 

kelas SD/MI kelas V.Jakarta : Pusat Perbukuan Depdikbud hal 49-51 

 

2. Media Belajar 

Lagu dan gambar seri 
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J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Teknik penilaian : Penilaian unjuk kerja, penilaian tertulis 

Intrumen  : Lembar Kerja Kelompok 

 

 

Semarang, April  2013 

 

Mengetahui,   

     

  

      Peneliti 

 

 

           Istiqomah Aryaningsih  

     NIM. 1401409351 
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LAMPIRAN 

A. BAHAN AJAR 

Langkah-langkah membuat laporan pengamatan yaitu: 

 Tentukanlah apa yang kamu amati 

 Siapkan lembar pengamatan seperti berikut ini. 

Laporan Hasil Pengamatan 

 
Nama Kegiatan : ______________________________________________ 

Tempat   : ______________________________________________ 

Tanggal  : ______________________________________________ 

Waktu  : ______________________________________________ 

Isi  : ______________________________________________ 

 

      Tempat, dan tanggal pembuatan 

ttd 

(Nama pengamat) 

 Isilah lembar pengamatan tersebut dengan bahasa yang baik dan jelas. Bahasa 

yang Isilah lembar pengamatan tersebut dengan bahasa yang baik dan jelas. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Bahasanya harus 

jelas artinya, tidak boleh membingungkan. Bila benar, harus ditulis benar dan bila 

salah harus ditulis salah. 

 Laporan pengamatan harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Tulislah sesuai 

dengan apa yang kamu amati. Kamu jangan menambah atau mengurangi apa 

yang kamu amati. Jika kamu mengamati pertandingan sepak bola hasilnya 1-0, 

jangan kamu tulis 1-1 karena itu tidak sesuai fakta. 

 Tulislah secara menarik, lengkap, dan enak dibaca sehingga pembaca akan 

merasa senang saat membaca laporan yang kamu buat. 
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B. LEMBAR KERJA SISWA 

 

Pertemuan 1 

Nama siswa : 

No presensi : 

 

Tuliskan ide-ide yang muncul, yang bisa kamu gunakan untuk membuat kerangka 

laporan pengamatan sesuai dengan kunjunganmu ke taman sekolah setelah kamu 

mendengarkan lagu yang diputarkan oleh gurumu!  

Jawab: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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C. KISI-KISI SOAL 

 

D. LEMBAR EVALUASI 

Pertemuan 1 

PRETES 

Nama siswa : 

No presensi : 

Coba buatlah daftar pertanyaan tentang hal yang kamu ingin ketahui jika 

kamu akan mengunjungi taman sekolah! Buatlah 5 pertanyaan saja 

Jawab: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Kompeten

si Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 
Nomor 

Soal 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

penilaian 
Ranah 

8.2 menulis 

laporan 

pengamatan/

kunjungan 

berdasarkan 

tahapan( 

catatan, 

konsep 

awal, 

perbaikan, 

final) 

dengan 

memperhati

kan 

penggunaan 

ejaan) 

 

Membuat 

laporan 

pengamatan 

  
8.2.6 

menjelaskan 

langkah-langkah 

menyusun 

laporan. 

8.2.7 menyusun 

kerangka 

karangan 

8.2..8membuat 

laporan 

pengamatan 

Tes 

Tertulis 

 

Unjuk 

kerja 

 

C1 

(mengingat), 

C2 

(memahami) 

C1 

(mengingat) 

C2 

(memahami) 

C2 

(memahami) 

C3 

(aplikasi) 

C4 

(menyusun) 

C5 

(evaluasi) 

C6 (kreasi) 

Lembar 

kerja 

siswa, 

soal 

evaluasi 
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Pertemuan 2 

POSTES 

 

Nama siswa  : 

No presensi  : 

 

Buatlah laporan pengamatan berdasarkan kerangka karangan serta hasil 

pengamatanmu di taman sekolah! 

Laporan Hasil Pengamatan 

 
Nama Kegiatan  :…………………………………………………………………. 

Tempat   :…………………………………………………………………. 

Tanggal  :………………………………………………………………….  

Waktu   :………………………………………………………………….  

Isi  

 :……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

  

 

      Semarang…………………………… 

 

 

 

(…………………) 
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E. PENILAIAN 

 

Berilah tanda contreng (v) pada angka sesuai dengan tindakan siswa yang 

muncul saat pembelajaran berlangsung berdasarkan pedoman penilaian yang 

telah disediakan! 

No Aspek penilaian Cheklist 

1 2 3 4 

6.  Melakukan pengamatan     

7.  Mencatat data pengamatan     

8.  Membuat pertanyaan     

9.  Membuat kerangka karangan     

10.  Membuat laporan pengamatan     

 

 

No Aspek Penilaian 

 Melakukan 

pengamatan 

Mencatat data 

pengamatan 

Membuat 

pertanyaan 

Membuat 

kerangka 

karangan 

Membuat 

laporan 

pengamatan 

1. Melakukan 

pengamatan 

dengan tertib 

Catatan 

lengkap 

Pertanyaan 

mengandung 

unsure 5W 

1H 

Sesuai tema Ada identitas 

2. Membuat 

daftar 

pertanyaan 

Catatan sesuai 

dengan 

petunjuk 

pengamatan 

Mudah 

dipahami 

Runtut Isi laporan 

sesuai 

kerangka 

3. Mengamati 

obyek dengan 

seksama 

Tulisan mudah 

dibaca 

Tulisan 

mudah 

dibaca 

Mudah 

dipahami 

Tulisan 

mudah 

dibaca 

4. Mencatat hal-

hal yang telah 

ditulis dalam 

pertanyaan 

Mengumpulkan 

data  

Pertanyaan 

sesuai obyek 

Kalimat 

jelas dan 

singkat 

Bahasa 

laporan 

mudah 

dipahami 

 

No Aspek penilaian Bobot Cheklist  Skor 

1 2 3 4  

1 Melakukan pengamatan 5 5 5 5 20 

2 Mencatat data pengamatan 5 5 5 5 20 

3 Membuat pertanyaan 5 5 5 5 20 

4 Membuat kerangka karangan 5 5 5 5 20 

5 Membuat laporan pengamatan 5 5 5 5 20 

 Jumlah 25 25 25 25 100 
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F. MEDIA 

 

Taman sekolah 

 

 

Lirik Lagu 

Taman Sekolah 

 

Hari ini aku belajar 

Mengamati sekitar taman 

Bersama teman-teman 

Aku belajar 
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Reff : 

Warna warni bunganya 

Rindang-rindang pohonnya 

Senangnya hatiku jika melihatnya 

Bunga-bunga bermekaran 

Semua sangat menawan 

Senangnya hatiku jika melihatnya 

 

Setiap pagi disiram 

Oleh sang penjaga taman 

Agar tak layu 

Agar selalu segar 
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Lampiran 9. Hasil Observasi Keterampilan Guru  

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 

Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan Melalui Metode 

Sugesti-Imajinasi Menggunakan Gambar Seri pada Siswa Kelas V SDN 

Patemon 01 Semarang 

                Siklus I 

 

Nama SD : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas  : V 

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2013 

Petunjuk! 

a. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru 

b. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 

c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 

2. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 

3. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 

4. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak 
Skor 

1.  Melaksanakan 

kegiatan 

prapembelajara

n dan 

pengkondisian 

kelas 

a. Memimpin doa √ 4 

b. Presensi kehadiran siswa √ 

c. Mempersiapkan media 

yang digunakan 
√ 

d. Guru memeriksa kesiapan 

siswa/pengkondisian 

√ 

2.  Membuka 

pelajaran 

dengan 

apersepsi dan 

tanya jawab 

a. Guru mengingatkan 

pembelajaran pertemuan 

sebelumnya 

√ 4 

b. Guru melakukan apersepsi √ 

c. Menginformasikan materi 

pokok yang akan dibahas 
√ 

d. Guru memotivasi siswa √ 

3. Menyampaika

n tujuan 

pembelajaran 

a. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 
√ 3 

b. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
√ 

c. Guru menuliskan tujuan 

pembelajaran 
√ 

d. Guru menyampaikan 

kegiatan pembelajaran 

- 
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4. Menjelaskan 

pembelajaran 

menggunakan 

metode 

sugesti-

imajinasi 

a. Menjelaskan materi yang 

akan dipelajari  
√ 3 

b. Menjelaskan materi 

dengan menggunakan 

metode sugesti-imajinasi 

√ 

c. Menjelaskan kembali 

materi yang sulit 

dipahami siswa 

√ 

d. Menjelaskan materi dari 

hasil kegiatan tanya jawab 

dengan siswa 

- 

5. Memutarkan 

lagu sesuai 

tema 

 

a. Lagu jelas didengar √ 2 

b. Lagu sesuai tema √ 

c. Lirik lagu sesuai tema  - 

d. Guru membantu siswa 

mengaprsesiasikan dan 

menuliskan gagasan saat 

lagu diputar dan 

sesudahnya 

- 

6. Menunjukkan 

gambar seri 

 

 

a. Guru memberikan umpan 

balik 
√ 3 

b. Gambar seri mudah 

dipahami 
√ 

c. Guru menjelaska isi 

gambar seri 
√ 

d. Suara guru jelas - 

7. Membimbing 

siswa diskusi 

dan presentasi 

hasil diskusi 

a. Guru memberi waktu pada 

siswa untuk berdiskusi 

dan presentasi hasil 

diskusi 

√ 3 

b. Guru mengawasi jalannya 

diskusi dan presentasi 

hasil diskusi 

√ 

c. Guru membimbing 

diskusi dan presentasi 

hasil diskusi  

√ 

d. Guru memberikan 

kesimpulan dan evaluasi 

terhadap  presentasi siswa 

- 

8. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa 

a. Memberikan penguatan 

verbal 
√ 2 

b. Memberi penguatan 

gestural 
√ 
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c. Memberi penguatan 

dengan sentuhan 

- 

d. Memberi penguatan 

berupa tanda/benda 

- 

9. Melakukan 

kesimpulan 

pembelajaran 

a. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai 

materi yang telah 

dipelajari  

√ 2 

b. Mengulas pokok-pokok 

penting dalam materi 

pembelajaran 

- 

c. Mengulas materi yang 

sulit dipahami siswa 

- 

d. Menyimpulkan secara 

keseluruhan hasil 

pembelajaran 

√ 

10 Memberikan 

evaluasi dan 

tindak lanjut 

a. Memberikan petunjuk 

mengerjakan evaluasi 
√ 3 

b. Memberikan soal evaluasi √  

c. Mengawasi pengerjaan 

soal  evaluasi 
√  

d. Memberikan tindak lanjut -  

Jumlah skor 29 (baik) 

      Semarang, April 2013 

             Observer  

      

 

 

     Yuliana Dian Nuraini 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 

Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan Melalui Metode 

Sugesti-Imajinasi Menggunakan Gambar Seri pada Siswa Kelas V SDN 

Patemon 01 Semarang 

                Siklus II 

 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas  : V 

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Mei 2013 

Petunjuk! 

a. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru 

b. Berilah tanda (v) pada huruf a, b, c, dan d jika deskriptor yang tertulis tampak 

c. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak     : skor 1 

2. Jika dua deskriptor yang tampak      : skor 2 

3. Jika tiga deskriptor yang tampak      : skor 3 

4. Jika semua deskriptor yang tampak  : skor 4 

No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak 
Skor 

1.  Melaksanakan 

kegiatan 

prapembelajaran 

dan 

pengkondisian 

kelas 

a. Memimpin doa √ 4 

b. Presensi kehadiran siswa √ 

c. Mempersiapkan media 

yang digunakan 
√ 

d. Guru memeriksa 

kesiapan 

siswa/pengkondisian 

√ 

2.  Membuka 

pelajaran 

dengan 

apersepsi dan 

tanya jawab 

a. Guru mengingatkan 

pembelajaran pertemuan 

sebelumnya 

√ 4 

b. Guru melakukan 

apersepsi 
√ 

c. Menginformasikan 

materi pokok yang akan 

dibahas 

√ 

d. Guru memotivasi siswa √ 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 
√ 3 

b. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
√ 

c. Guru menuliskan tujuan 

pembelajaran 
√ 

d. Guru menyampaikan 

kegiatan pembelajaran 

- 



176 

 

 

4. Menjelaskan 

pembelajaran 

mengggunakan 

metode sugesti-

imajinasi 

a. Menjelaskan materi yang 

akan dipelajari  
√ 3 

b. Menjelaskan materi 

dengan menggunakan 

metode sugesti-imajinasi 

√ 

c. Menjelaskan kembali 

materi yang sulit 

dipahami siswa 

√ 

d. Menjelaskan materi dari 

hasil kegiatan tanya 

jawab dengan siswa 

- 

5. Memutarkan 

lagu sesuai tema 

 

a. Lagu jelas didengar √ 4 

b. Lagu sesuai tema √ 

c. Lirik lagu sesuai tema  √ 

d. Guru membantu siswa 

menuliskan gagasan saat 

lagu diputar dan 

sesudahnya 

√ 

6. Menunjukkan 

gambar seri 

 

 

a. Guru memberikan 

umpan balik 
√ 4 

b. Gambar mudah dipahami √ 

c. Guru menjelaskan isi 

gambar seri 
√ 

d. Suara guru jelas √ 

7. Membimbing 

siswa diskusi 

dan presentasi 

hasil diskusi 

a. Guru memberi waktu 

pada siswa untuk 

berdiskusi dan presentasi 

hasil diskusi 

√ 4 

b. Guru mengawasi 

jalannya diskusi dan 

presentasi hasil diskusi 

√ 

c. Guru membimbing 

diskusi dan presentasi 

hasil diskusi  

√ 

d. Guru memberikan 

kesimpulan dan evaluasi 

terhadap  presentasi 

siswa 

√ 

8. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa 

a. Memberikan penguatan 

verbal 
√ 4 

b. Memberi penguatan 

gestural 
√ 
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c. Memberi penguatan 

dengan sentuhan 
√ 

d. Memberi penguatan 

berupa tanda/benda 
√ 

9. Melakukan 

kesimpulan 

pembelajaran 

a. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai 

materi yang telah 

dipelajari  

√ 4 

b. Mengulas pokok-pokok 

penting dalam materi 

pembelajaran 

√ 

c. Mengulas materi yang 

sulit dipahami siswa 
√ 

d. Menyimpulkan secara 

keseluruhan hasil 

pembelajaran 

√ 

10 Memberikan 

evaluasi dan 

tindak lanjut 

a. Memberikan petunjuk 

mengerjakan evaluasi 
√ 3 

b. Memberikan soal 

evaluasi 
√  

c. Mengawasi pengerjaan 

soal  evaluasi 
√  

d. Memberikan tindak 

lanjut 

-  

Jumlah skor 37 (sangat baik) 

      Semarang, ……………………. 

             Observer  

           

 

Yuliana Dian Nuaraini 
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Lampiran 10. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Nama 
Indikator  Jumla

h 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 R-1 3 2 3 1 1 2 2 1 2 3 3 23 C 

2 R-2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 3 2 22 C 

3 R-3 1 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 22 C 

4 R-4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 39 A 

5 R-5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 29 B 

6 R-6 1 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 22 C 

7 R-7 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 37 A 

8 R-8 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 38 A 

9 R-9 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 37 A 

10 R-10 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 30 B 

11 R-11 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 40 A 

12 R-12 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 39 A 

13 R-13 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 40 A 

14 R-14 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 30 B 

15 R-15 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 39 A 

16 R-16 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 28 B 

17 R-17 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 34 B 

18 R-18 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 30 B 

19 R-19 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 38 A 

20 R-20 3 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 31 B 

21 R-21 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 35 A 

22 R-22 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 38 A 

23 R-23 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 40 A 

24 R-24 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 27 B 

25 R-25 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 26 C 

26 R-26 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 38 A 

27 R-27 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 29 B 

28 R-28 4 4 3 3 3 1 3 2 2 3 4 32 B 

29 R-29 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 26 C 

30 R-30 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 30 B 

31 R-31 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 37 A 

32 R-32 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 24 C 

33 R-33 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 39 A 

34 R-34 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 24 C 

35 R-35 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 28 B 

36 R-36 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 4 27 B 

37 R-37 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 38 A 

38 R-38 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 25 C 

39 R-39 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 36 A 

40 R-40 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 38 A 

41 R-41 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 25 C 

42 R-42 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 32 B 

 Jumlah  135 135 140 104 121 117 125 104 106 135 120 1342  

Rata-

rata 

3,21 3,21 3,33 2,47 2,88 2,78 2,97 2,47 2,52 3,21 2,85 31,95 

Kategori  Baik  
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Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Nama 
Indikator  

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 R-1 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 4 34 B 

2 R-2 4 3 4 1 4 4 3 3 3 4 4 37 A 

3 R-3 4 3 4 3 4 4 4   3 3 4 3 39 A 

4 R-4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 41 A 

5 R-5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 42 A 

6 R-6 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 33 B 

7 R-7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 A 

8 R-8 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 41 A 

9 R-9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43 A 

10 R-10 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 32 B 

11 R-11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 A 

12 R-12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 A 

13 R-13 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 42 A 

14 R-14 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 40 A 

15 R-15 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 41 A 

16 R-16 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 37 A 

17 R-17 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 42 A 

18 R-18 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 42 A 

19 R-19 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 40 A 

20 R-20 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 39 A 

21 R-21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 42 A 

22 R-22 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 A 

23 R-23 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 A 

24 R-24 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 41 A 

25 R-25 4 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 33 B 

26 R-26 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 41 A 

27 R-27 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 39 A 

28 R-28 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 41 A 

29 R-29 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 40 A 

30 R-30 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 40 A 

31 R-31 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 42 A 

32 R-32 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 34 B 

33 R-33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 A 

34 R-34 4 4 3 2 4 2 3 2 3 4 3 34 B 

35 R-35 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 40 A 

36 R-36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 42 A 

37 R-37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 42 A 

38 R-38 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 40 A 

39 R-39 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 41 A 

40 R-40 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 40 A 

41 R-41 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 34 B 

42 R-42 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 38 A 

 Jumlah  165 162 153 135 149 160 158 137 137 162 146 1664  

Rata-rata 3,92 3,85 3,64 3,21 3,54 3,8 3,76 3,26 3,26 3,85 3,47 39,61 

Kategori  SANGAT BAIK 
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Lampiran 11. Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siswa 

 

Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siswa Siklus I 

 

No Nama 
Indikator  Jumlah Nilai 

1 2 3 4 5   

1 R-1 2 3 2 3 3 12 C 

2 R-2 2 2 2 3 3 12 C 

3 R-3 2 1 2 3 3 11 C 

4 R-4 3 3 3 4 4 17 A 

5 R-5 4 2 3 3 3 16 B 

6 R-6 1 2 2 3 3 11 C 

7 R-7 4 3 3 3 4 17 A 

8 R-8 4 3 3 3 4 17 A 

9 R-9 4 3 3 4 4 18 A 

10 R-10 3 4 3 2 3 15 B 

11 R-11 4 3 3 4 3 17 A 

12 R-12 4 3 3 3 4 17 A 

13 R-13 4 4 3 4 4 19 A 

14 R-14 2 4 3 3 2 14 B 

15 R-15 4 3 3 4 4 18 A 

16 R-16 3 3 4 2 2 14 B 

17 R-17 4 3 4 2 3 16 B 

18 R-18 3 3 4 2 2 14 B 

19 R-19 4 2 3 4 4 17 A 

20 R-20 4 3 3 2 3 15 B 

21 R-21 3 4 4 3 3 17 A 

22 R-22 3 2 3 4 4 16 B 

23 R-23 4 3 2 4 4 17 A 

24 R-24 4 3 4 1 3 15 B 

25 R-25 1 2 2 3 3 11 C 

26 R-26 3 3 4 4 4 18 A 

27 R-27 3 2 3 3 2 13 B 

28 R-28 3 3 3 3 3 15 B 

29 R-29 2 2 2 3 3 12 C 

30 R-30 3 3 4 2 2 14 B 

31 R-31 3 3 4 4 4 18 A 

32 R-32 2 2 2 2 3 11 C 

33 R-33 4 4 3 4 4 19 A 

34 R-34 2 2 2 3 3 12 C 

35 R-35 4 3 3 2 2 14 B 

36 R-36 3 3 4 1 2 13 B 

37 R-37 4 2 3 4 4 17 A 

38 R-38 2 2 2 2 3 11 C 

39 R-39 4 3 3 3 4 17 A 

40 R-40 4 3 2 4 4 17 A 

41 R-41 2 2 2 3 3 12 C 

42 R-42 4 3 3 2 3 15 B 

 Jumlah  132 116 123 125 135 631  

Rata-

rata 

3,14 2,76 2,92 2,97 3,21 15,02 

Kategori  Baik  
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Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siswa Siklus II 

 

No Nama 
Indikator  Jumlah Nilai 

1 2 3 4 5   

1 R-1 3 3 3 3 4 16 B 

2 R-2 3 3 4 3 4 17 A 

3 R-3 4 3 4 4 4 19 A 

4 R-4 3 4 3 4 4 18 A 

5 R-5 4 3 4 4 4 19 A 

6 R-6 3 3 3 4 3 16 B 

7 R-7 4 4 4 4 4 20 A 

8 R-8 4 4 4 4 4 20 A 

9 R-9 4 3 4 4 4 19 A 

10 R-10 3 4 4 2 4 17 A 

11 R-11 4 4 4 4 4 20 A 

12 R-12 4 3 3 4 4 18 A 

13 R-13 4 4 4 4 4 20 A 

14 R-14 3 4 3 4 3 17 A 

15 R-15 4 4 3 4 4 19 A 

16 R-16 4 3 4 3 3 17 A 

17 R-17 4 3 4 3 4 18 A 

18 R-18 4 3 4 4 4 19 A 

19 R-19 4 3 4 4 4 19 A 

20 R-20 4 4 4 4 4 20 A 

21 R-21 4 4 4 4 4 20 A 

22 R-22 4 3 3 4 4 18 A 

23 R-23 4 3 3 4 4 18 A 

24 R-24 4 3 4 4 4 19 A 

25 R-25 3 4 3 3 3 16 B 

26 R-26 3 3 4 4 4 18 A 

27 R-27 3 2 4 4 4 17 A 

28 R-28 3 3 4 4 4 18 A 

29 R-29 3 3 3 4 4 17 A 

30 R-30 4 3 4 4 4 19 A 

31 R-31 4 4 4 4 4 20 A 

32 R-32 3 4 3 3 3 16 A 

33 R-33 4 4 4 4 4 20 A 

34 R-34 3 3 3 3 4 16 B 

35 R-35 4 4 4 4 4 20 A 

36 R-36 4 3 4 4 4 19 A 

37 R-37 4 3 3 4 4 18 A 

38 R-38 3 2 3 4 4 17 A 

39 R-39 4 3 4 4 4 19 A 

40 R-40 4 3 4 4 4 19 A 

41 R-41 3 3 4 3 3 16 B 

42 R-42 4 3 3 4 4 18 A 

 Jumlah  153 139 152 158 162 764  

Rata-

rata 

3,64 3,3 3,61 3,76 3,85 18,2 

 Kategori  SANGAT BAIK 
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Lampiran 12. Hasil Belajar Siswa 

 

HASIL BELAJAR SISWA 

 

No Nama 
Hasil Belajar 

Pra Siklus  Siklus I Siklus II 

1 R-1 64 64 64 

2 R-2 64 63 70 

3 R-3 64 64 70 

4 R-4 70 80 85 

5 R-5 60 75 85 

6 R-6 60 62 64 

7 R-7 70 75 80 

8 R-8 69 75 85 

9 R-9 72 80 90 

10 R-10 63 75 80 

11 R-11 85 85 90 

12 R-12 80 75 85 

13 R-13 70 80 80 

14 R-14 62 80 90 

15 R-15 70 80 90 

16 R-16 60 85 85 

17 R-17 60 75 85 

18 R-18 62 75 90 

19 R-19 72 80 85 

20 R-20 60 75 85 

21 R-21 70 85 85 

22 R-22 64 85 85 

23 R-23 85 80 85 

24 R-24 64 85 90 

25 R-25 60 63 64 

26 R-26 80 80 85 

27 R-27 60 80 85 

28 R-28 60 80 80 

29 R-29 60 63 70 

30 R-30 61 80 85 

31 R-31 69 80 90 

32 R-32 61 64 64 

33 R-33 80 80 90 

34 R-34 58 64 64 

35 R-35 60 75 85 

36 R-36 60 85 80 

37 R-37 75 80 90 

38 R-38 58 63 70 

39 R-39 80 80 85 

40 R-40 80 80 85 

41 R-41 60 62 64 

42 R-42 60 75 90 

 Jumlah  2688 3172 3324 

 Rata-

rata 

64 75,52 79,14 
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HASIL EVALUASI SISWA SIKLUS I 

 

 

 

 

 

No Aspek penilaian Bobot Cheklist  Skor 

1 2 3 4  

1 Melakukan pengamatan 3 2 3 2 10 

2 Mencatat data pengamatan 2 3 3 2 10 

3 Membuat pertanyaan 5 3 2 5 15 

4 Membuat kerangka karangan 5 5 5 5 20 

5 Membuat laporan pengamatan 5 5 5 5 20 

 Jumlah 20 18 18 19 75 
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HASIL EVALUASI SISWA SIKLUS II 

 

 

 

No Aspek penilaian Bobot Cheklist  Skor 

1 2 3 4  

1 Melakukan pengamatan 3 5 5 2 15 

2 Mencatat data pengamatan 5 3 2 5 15 

3 Membuat pertanyaan 5 5 5 5 20 

4 Membuat kerangka karangan 5 5 5 5 20 

5 Membuat laporan pengamatan 5 5 5 5 20 

 Jumlah 23 23 22 22 90 
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Lampiran 13. Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Siklus I 

Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan melalui Metode Sugesti-

Imajinasi menggunakan Gambar Seri 

 

Siklus  : I 

Kelas  : V  

Alokasi Waktu : 4  x 35 menit 

 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mempersiapkan siswa untuk  mengikuti 

pembelajaran bahasa Indonesia, masih ada beberapa siswa yang datang terlambat 

saat pelajaran hendak dimulai. Pada saat siswa akan melakukan pengamatanpun 

sudah banyak siswa yang telah dapat mempersiapkan diri dalam melakukan 

pengamatan misalnya siswa telah dapat keluar kelas secara tertib dan membuat 

serta mencatat data yang diperlukan dalam melakukan pengamatan.  

Pada saat pembelajaran berlangsung siswa sudah merasa tertarik dengan 

pembelajaran karena adanya lagu yang dibawakan oleh guru. Namun, masih ada 

beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, hal ini terlihat 

dari masih sedikitnya siswa yang berani bertanya kepada guru jika ada hal yang 

belum dimengerti serta hanya beberapa siswa saja yang berani mengungkapkan 

pendapat dan menanggapi pertanyaan yang guru berikan. 

Pada saat siswa melakukan pengamatan masih ada siswa yang kurag tertib 

dalam melakukan pengamatan, masih ada siswa yang mengganggu temannya saat 

melakukan pengamatan serta berlarin kesana kemari di perpustakaan.  
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Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan 

melakukan refleksi. Terdapat beberapa siswa yang tidak aktif ikut dalam 

menyimpulkan pembelajaran.  Dan ada beberapa siswa yang kurang tepat waktu 

dalam mengumpulkan hasil tes keterampilan menulis siswa. 

 

  Observer, 

 

 

Yuliana Dian Nuraini 
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Catatan Lapangan Siklus II 

Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan melalui Metode Sugesti-

Imajinasi menggunakan Gambar Seri 

 

Siklus  : II 

Kelas  : V  

Alokasi Waktu : 4  x 35 menit 

 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mempersiapkan siswa untuk  mengikuti 

pembelajaran bahasa Indonesia, masih ada beberapa siswa yang datang terlambat 

saat pelajaran hendak dimulai. Pada saat siswa akan melakukan pengamatanpun  

siswa yang telah dapat mempersiapkan diri dalam melakukan pengamatan 

misalnya siswa telah dapat keluar kelas secara tertib dan membuat serta mencatat 

data yang diperlukan dalam melakukan pengamatan.  

Pada saat pembelajaran berlangsung siswa semakin tertarik dengan 

pembelajaran menulis melalui metode sugesti-imajinasi menggunakan gambar 

seri. Siswa sudah banyak yang antusias terhadap pembelajaran ini. Siswa juga 

menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Para siswa juga telah dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib, baik pada 

saat melakukan pengamatan maupun pada saat menulis laporan pengamatan. 

Siswa juga telah dapat menulis laporan pengamatan sesuai dengan kerangka 

laporan yang dibuat sebelumya dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil aktivitas dan keterampilan siswa sudah mengalami peningkatan  pada 

siklus II ini. 

 

        Observer 

 

 

Yuliana Dian Nuraini 
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Lampiran 14. Hasil Angket Siswa 
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Lampiran 15. Surat-surat Penelitian 
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Lampiran 16. Foto-foto Penelitian 

 

Guru melakukan apersepsi 

 

 

Siswa mencatat hal-hal yang akan diamati dalam pengamatan 
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Siswa melakukan pengamatan 

 

Guru menyanyikan lagu yang berkaitan dengan tema 
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guru menunjukkan gambar seri 

 

Siswa menulis laporan pengamatan 

 

 

 


