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ABSTRAK 
 
Utami, Tri Ken. 2014. Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa 

Melalui Model Concept Sentence Berbantuan Flipchart pada Siswa Kelas IVB 
SDN Wonosari 03 Semarang. Skripsi. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Sri 
Sukasih, S.S., M.Pd., 254 halaman. 

 
Berdasarkan hasil observasi di kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang ditemukan 

permasalahan dalam pembelajaran bahasa Jawa tentang menulis deskripsi yang belum 
optimal. Guru kurang optimal dalam menggunakan keterampilan mengajar sehingga ber-
dampak pada rendahnya aktivitas siswa. Guru belum menggunakan model pembelajaran 
yang inovatif dan kurang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedikitnya per-
bendaharaan kata yang dimiliki siswa, juga ikut menjadi penyebab munculnya 
permasalahan tersebut. Hal tersebut berdampak pada rendahnya keterampilan menulis 
deskripsi berbahasa Jawa pada siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya 
perbaikan dengan menggunakan model Concept Sentence berbantuan Flipchart. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah dengan model Concept Sentence 
berbantuan Flipchart dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 
menulis deskripsi berbahasa Jawa pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang?; 
(2) apakah dengan model Concept Sentence berbantuan Flipchart dapat meningkatkan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi berbahasa Jawa pada siswa kelas 
IVB SDN Wonosari 03 Semarang?; (3) Apakah dengan model Concept Sentence 
berbantuan Flipchart dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa 
pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang?. Tujuan penelitian ini adalah 
meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan keterampilan menulis deskripsi 
berbahasa Jawa siswa melalui model concept sentence berbantuan Flipchart. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri atas tiga 
siklus, masing-masing siklus satu pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru dan 43 
siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode tes, metode observasi, catatan lapangan, metode dokumentasi, dan metode 
wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami peningkatan. 
Keterampilan guru pada siklus 1 mendapatkan rata-rata skor 2,5 dengan kategori baik, 
siklus 2 mendapat rata-rata skor 3 dengan kategori baik, dan siklus 3 mendapat rata-rata 
skor 3,6 dengan kategori sangat baik. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa. 
Siklus 1 aktivitas siswa mendapat skor 15,4 dengan kategori cukup, siklus 2 mendapatkan 
skor 22 dengan kategori baik, dan siklus 3 mendapatkan skor 24,4 dengan kategori baik. 
Persentase ketuntasan keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa siswa pada data 
awal adalah 37%, sedangkan siklus I mengalami peningkatan yaitu 58%, siklus 2 
meningkat menjadi 67%, dan siklus 3 menjadi 77%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model Concept Sentence berbantuan Flipchart 
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis 
deskripsi berbahasa Jawa siswa kelas IVB SDN Wonosari 03. Model ini sangat tepat 
digunakan dalam pembelajaran pembentukan konsep bagi siswa, sehingga diharapkan 
dapat diterapkan dalam pembelajaran lainnya terkait dengan hal tersebut. 

 
Kata kunci: Keterampilan menulis deskripsi, Concept Sentence, Flipchart 



 

 

 

 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN ..............................................  iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..........................................  v 

PRAKATA ......................................................................................................  vi 

ABSTRAK ......................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah .......................................  7 

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................  9 

1.4 Manfaat Penelitian ...............................................................................  10 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .........................................................................  11 

2.1 Kajian Teori .........................................................................................  11 

2.1.1   Hakikat Belajar dan Pembelajaran ............................................  11 

2.1.2   Pendekatan Saintifik..................................................................  17 



 

 

 

 
 

x 
 

2.1.3   Kualitas Pembelajaran ...............................................................  18 

2.1.4   Hakikat Pembelajaran Bahasa Jawa di SD................................  28 

2.1.5   Hakikat Keterampilan Berbahasa ..............................................  30 

2.1.6   Hakikat Keterampilan Menulis .................................................  32 

2.1.7   Jenis-jenis Karangan .................................................................  34 

2.1.8   Menulis Deskripsi .....................................................................  34 

2.1.9   Ragam Bahasa Jawa Ngoko Lugu .............................................  38 

2.1.10 Model Pembelajaran Kooperatif ...............................................  39 

2.1.11 Model Concept Sentence ...........................................................  40 

2.1.12 Media Pembelajaran ..................................................................  42 

2.1.13 Media  Pembelajaran Flipchart .................................................  44 

2.1.14 Teori Belajar yang Mendasari Model Concept Sentence  

Berbantuan Flipchart................................................................  45 

2.1.15 Penerapan Model Model Concept Sentence Berbantuan  

Flipchart ...................................................................................  47 

2.2 Kajian Empiris .....................................................................................  49 

2.3 Kerangka Pikir .....................................................................................  51 

2.4 Hipotesis Tindakan...............................................................................  53 

BAB III METODE PENELITIAN ...............................................................  54 

3.1 Rancangan Penelitian ...........................................................................  54 

3.1.1 Perencanaan.................................................................................  55 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan .................................................................  55 

3.1.3 Observasi .....................................................................................  56 



 

 

 

 
 

xi 
 

3.1.4 Refleksi .......................................................................................  56 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian .............................................................  57 

3.3 Subjek Penelitian ..................................................................................  66 

3.4 Tempat Penelitian.................................................................................  66 

3.5 Variabel Penelitian ...............................................................................  66 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data....................................................  67 

3.7 Teknik Analisis data .............................................................................  71 

3.8 Indikator Keberhasilan .........................................................................  75 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................  77 

4.1 Hasil Penelitian  ...................................................................................  77 

4.2 Pembahasan ..........................................................................................  126 

BAB V PENUTUP ..........................................................................................  166 

5.1 Simpulan ..............................................................................................  166 

5.2 Saran .....................................................................................................  167 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  168 

LAMPIRAN ....................................................................................................  172  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

xii 
 

  DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1   Hubungan Antaraspek Keterampilan Berbahasa  ..........................   32 

Tabel 2.2   Sintak Model Pembelajaran Kooperatif .........................................  40 

Tabel 3.1   KKM Bahasa Jawa SDN Wonosari 03 Semarang  ........................  73 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian dan Ketuntasan .................................................  74 

Tabel 3.3  Kriteria Ketuntasan Keterampilan guru ........................................  75 

Tabel 3.4  Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa  ............................................  75 

Tabel 4.1 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 1  ..................  78 

Tabel 4.2  Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1 .........................  83 

Tabel 4.3  Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi  

Berbahasa Jawa Siklus 1 ...............................................................  88 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis  

Deskripsi Berbahasa Jawa Siklus 1 ...............................................  90 

Tabel 4.5 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 2 ...................  96 

Tabel 4.6  Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 2 .........................  100 

Tabel 4.7 Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi  

Berbahasa Jawa  Siklus 2 ..............................................................  105 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis 

Deskripsi Berbahasa Jawa Siklus 2 ...............................................  107 

Tabel 4.9 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 3 ...................  112 

Tabel 4.10 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 3 .........................  116 

 



 

 

 

 
 

xiii 
 

Tabel 4.11 Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi  

Berbahasa Jawa Silklus 3 ..............................................................  121 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis 

Deskripsi Berbahasa Jawa Siklus 3 ...............................................  123 

Tabel 4.13 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 1, Siklus 2,  

 dan Siklus 3 ...................................................................................  127 

Tabel 4.14 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1, Siklus 2,  

 dan Siklus 3 ...................................................................................  140 

Tabel 4.15 Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi  

Berbahasa Jawa Silklus 1, Siklus 2, dan Siklus 3 .........................  154 

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis  

Deskripsi Berbahasa Jawa Siklus 1, Siklus 2, dan Siklus 3 ..........  162 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1  Kerangka Pikir ……………………………….. .......................  52   

Gambar 3.1  Skema Rancangan Penelitian ......... ………………………….. 54 

Gambar 4.1  Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 1  .......  82 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1 ..............  87 

Gambar 4.3  Diagram Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi  

Berbahasa Jawa Siklus 1  .........................................................  90 

Gambar 4.4  Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 2 ........  99 

Gambar 4.5  Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 2 ..............  104 

Gambar 4.6  Diagram Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi  

Berbahasa Jawa Siklus 2 ..........................................................  108 

Gambar 4.7  Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 3 ........  116 

Gambar 4.8  Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 3 ..............  120 

Gambar 4.9  Diagram Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi  

Berbahasa Jawa Siklus 3 ..........................................................  124 

Gambar 4.10  Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus 1, Siklus 2, 

 dan Siklus 3 ..............................................................................  139 

Gambar 4.11  Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus 1, Siklus 2, 

 dan Siklus 3 ..............................................................................  153 

Gambar 4.12  Diagram Peningkatan Nilai Rata-rata Keterampilan Menulis  

 Deskripsi Berbahasa Jawa  dan Persentase Ketuntasan Siklus 1,  

Siklus 2, dan Siklus 3  ..............................................................  164 



 

 

 

 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Surat-surat Penelitian …………………………………………… 172 

Lampiran 2.  Kisi-kisi Instrumen ……………………………………………... 174 

Lampiran 3.  Instrumen Penelitian …………………………………………… 176 

Lampiran 4.  RPP  …………………………………………………………….. 188 

Lampiran 5. Data Hasil Penelitian …………………………………………… 219 

Lampiran 6.  Foto Penelitian …………………………………………………. 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 37 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat muatan lokal”. Mengacu pada Panduan Penyusunan 

KTSP, jenjang pendidikan dasar dan menengah, muatan lokal merupakan kegiatan 

kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas 

dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada (BSNP,  2006:10).  

Mata pelajaran muatan lokal yang tercantum dalam Garis-Garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP) ialah mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai mata 

pelajaran wajib untuk provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor: 423.5/5/2010 yang berisi tentang kurikulum mata pelajaran 

muatan lokal (Bahasa Jawa) untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, 

SMP/SMPLB/MTS negeri dan swasta Provinsi Jawa Tengah, menimbang bahwa 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah, terutama dalam 

upaya penanaman nilai-nilai budi pekerti dan penguasaan bahasa Jawa bagi siswa 

maka diberlakukan Kurikulum Mata Pelajaran bahasa Jawa pada tingkat 

SD/SDLB/MI/, SMP/SMPLB/MTS negeri dan swasta di Provinsi Jawa Tengah. 
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Berdasarkan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 pasal 1 dan 2 tentang 

implementasi Kurikulum 2013 di SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, dan SMK/MAK 

akan dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014.  Terkait dengan 

pembelajaran bahasa Jawa pada Kurikulum 2013 telah dijelaskan dalam surat 

Kadinas Pendidikan No. 424/13242 tanggal 23 Juli 2013 tentang implementasi 

muatan lokal bahasa Jawa di Jawa Tengah yang menyebutkan bahawa guna 

mengefektifkan pelaksanaan muatan lokal bahasa Jawa di satuan pendidikan maka 

pembelajaran bahasa Jawa dilaksanakan secara terpisah sebagai mata pelajaran 

dan jam pelajaran muatan lokal tetap dialokasikan pada struktur Kurikulum 2013.  

Proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 harus menyentuh tiga ranah, 

yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian kompetensi tersebut 

diwujudkan melalui penerapan pendekatan ilmiah (scientific approach). 

Pendekatan ilmiah yang dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, dan membentuk jejaring pembelajaran atau pembelajaran kolaboratif 

(Kemendikbud, 2013). 

Standar Isi muatan lokal (bahasa Jawa) tahun 2010, menjelaskan bahwa 

pada dasarnya pembelajaran bahasa Jawa diarahkan untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan berkomunikasi siswa dengan menggunakan bahasa 

Jawa baik secara lisan maupun tulisan, meningkatkan ke-pekaan dan penghayatan 

terhadap karya sastra Jawa, serta memupuk tanggung jawab untuk melestarikan 

hasil kreasi budaya Jawa sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional. Standar 

kompetensi mata pelajaran bahasa Jawa kelas 1-6 mengarah pada pemenuhan 
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empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak (ngrungoke), berbicara 

(micara), membaca (maca), dan menulis (nulis). 

Penguasaan terakhir dalam keterampilan berbahasa adalah keterampilan 

menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa produktif dan 

ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak 

tatap muka dengan orang lain (Tarigan, 2008: 3). Menurut Aries (2011: 132) 

dibandingkan dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis 

lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur aslinya. Hal ini disebabkan  kemampuan 

menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan.  

Salah satu substansi menulis adalah penalaran yang baik. Hal ini berarti 

penulis harus mampu mengembangkan cara-cara berpikir yang rasional (Syafi’ie 

dalam Kristiantari, 2010: 100). Tulisan yang baik adalah tulisan yang dapat 

melihat apa yang dilihat, dapat mendengar apa yang didengar dan merasakan apa 

yang dirasakan inilah yang dimaksud dalam menulis. Suatu tulisan hasil dari 

observasi melalui pancaindra, yang disampaikan dengan kata-kata yang lugas dan 

dapat dirasakan setiap individu merupakan tulisan deskripsi. 

Pembelajaran bahasa Jawa saat ini masih mengalami beberapa kendala 

khususnya dalam aspek keterampilan menulis. Pernyataan tersebut diperkuat 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Istriyani (2013) pada siswa kelas IV 

SDN Banyubiru 04 Kabupaten Semarang. Penelitian tersebut menemukan adanya 

permasalahan dalam pembelajaran bahasa Jawa pada aspek keterampilan menulis 

karangan deskripsi yang masih belum optimal. Permasalahan tersebut terjadi 

karena beberapa hal diantaranya adalah model mengajar guru yang digunakan 
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masih monoton, kurang variatif, dan penggunaan media pembelajaran yang 

kurang menarik perhatian siswa. Adapun faktor dari siswa yaitu kurang aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, siswa kesulitan dalam mengungkapkan pikiran-

pikirannya. Pencapaian nilai keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa 

Jawa masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di 

sekolah yaitu 65. Hal ini dapat diketahui dari data hasil belajar siswa yang 

diperoleh yaitu dari 20 siswa yang mendapat nilai di atas KKM hanya 7 siswa, 

sedangkan 13 siswa masih di bawah KKM. Ini berarti hanya 33% siswa yang 

nilainya mencapai KKM.  

Penelitian yang dilakukan oleh Retnani (2013) pada siswa kelas VA SDN 

Sekaran 01 Semarang juga menunjukkan adanya permasalahan dalam 

pembelajaran bahasa Jawa pada aspek keterampilan menulis deskripsi. Hal 

tersebut disebabkan karena perbendaharaan kosakata bahasa Jawa yang dimiliki 

siswa masih rendah. Sehingga siswa sulit untuk mengungkapkan ide yang ada 

didalam pikirannya. Berdasarkan data yang didapat dalam observasi pada 

pembelajaran bahasa Jawa di kelas VA SDN Sekaran 01 Semarang, ditemukan 

permasalahan bahwa dalam aspek keterampilan menulis karangan deskripsi 

berbahasa Jawa masih belum mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 60. Hal ini 

dapat diketahui dari data hasil belajar siswa yaitu dari 35 siswa, yang mendapat 

nilai di atas KKM hanya 9 siswa, sedangkan 26 siswa masih di bawah KKM.. 

Permasalahan dalam pembelajaran menulis juga terjadi pada siswa kelas 

IVB SDN Wonosari 03 Semarang. Berdasarakan data hasil observasi yang 

dilakukan pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang peneliti 
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menemukan beberapa kendala dalam pembelajaran bahasa Jawa terutama dalam 

keterampilan menulis karangan deskripsi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 

beberapa masalah, diantaranya: sedikitnya perbendaharaan kata yang dimiliki 

siswa sehingga siswa kurang terampil dalam menulis karangan deskripsi, 

rendahnya aktivitas siswa dalam keterampilan menulis, siswa kurang antusias 

dalam pembelajaran bahasa Jawa sehingga partisipasi siswa dalam diskusi belum 

maksimal, siswa kurang tertarik dan mudah bosan dengan pembelajaran bahasa 

Jawa sehingga masih ada siswa yang ramai di kelas dan sibuk dengan aktivitasnya 

sendiri.  

Keterampilan guru yang kurang maksimal dalam melaksanakan pem-

belajaran bahasa Jawa juga menjadi penyebab rendahnya keterampilan menulis 

pada siswa. Data hasil observasi yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa 

dalam pelaksanaan pembelajaran guru belum menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif dan kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Penggunaan 

media dalam pembelajaran yang belum difungsikan secara optimal juga ikut 

berpengaruh pada tidak tercapianya kompetensi keterampilan menulis pada siswa. 

Permasalahan di atas juga didukung oleh data kuantitatif yang diperoleh 

peneliti berupa data dokumen. Data hasil belajar siswa dalam keterampilan 

menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dalam pembelajaran belum mencapai 

nilai KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 61. Hal ini dibuktikan dengan data dari 

43 siswa terdapat 29 siswa (63%) yang tidak tuntas dalam keterampilan menulis 

dan hanya 14 siswa (37%) yang dinyatakan tuntas dalam keterampilan menulis. 
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Data hasil belajar membuktikan nilai terendah 46 dan nilai tertiggi 88 dengan nilai 

rata-rata kelas 53. 

Hasil temuan mengenai keterampilan menulis karangan deskripsi yang 

masih rendah tersebut merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak, 

sehingga perlu dicarikan alternatif pemecahan masalahnya untuk memperbaiki 

dan meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa di 

SDN Wonosari 03. Peneliti bersama tim kolaborasi berinisiatif menetapkan 

alternatif tindakan dengan menerapkan model pembelajaran Concept Sentence. 

Model pembelajaran Concept Sentence merupakan bagian dari tipe model 

pembelajaran yang dikembangkan dari Cooperative Learning. Model pembelajar-

an Concept Sentence adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan 

memberikan beberapa kata kunci kepada siswa, kemudian kata kunci-kata kunci 

tersebut disusun menjadi beberapa kalimat dan dikembangkan menjadi paragraf-

paragraf.  

Pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi dengan model 

Concept Sentence akan lebih optimal apabila ditunjang dengan media pem-

belajaran. Media yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

media Flipchart.  

Flipchart dalam pengertian sederhana adalah lembaran-lembaran kertas 

menyerupai album atau kalender berukuran 50x75 cm, atau ukuran yang lebih 

kecil 21x28 cm sebagai flipbook yang disusun dalam urutan yang diikat pada 

bagian atasnya. Flipchart dapat digunakan sebagai media penyampai informasi/ 

pesan pembelajaran. Penyajian informasi ini dapat berupa: (a) gambar-gambar, (b) 



 

7 
 

  

huruf-huruf, (c) diagram, dan (d) angka-angka. Penggunaan Flipchart dapat 

dibalik jika pesan pada lembaran depan sudah ditampilkan dan digantikan dengan 

lembaran berikutnya yang sudah disediakan (Susilana dan Cepi, 2007: 87). 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti bersama tim kolaborasi akan 

mengkaji masalah tersebut dengan melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa Melalui 

Model Concept Sentence Berbantuan Flipchart pada Siswa Kelas IVB SDN 

Wonosari 03 Semarang”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah secara umum dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan 

menulis deskripsi berbahasa Jawa pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang?  

 Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Apakah dengan menerapkan model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi 

berbahasa Jawa pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang? 

2) Apakah dengan menerapkan model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi 

berbahasa Jawa pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang? 
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3) Apakah dengan menerapkan model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa pada 

siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Peneliti bersama tim kolaborasi menetapkan pemecahan masalah untuk 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa, yaitu melalui 

model Concept Sentence berbantuan  Flipchart, adapun langkah-langkah tindakan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis karangan deskripsi. 

3) Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata 

kunci yang ditampilkan dalam media Flipchart. 

4) Siswa mengamati contoh karangan deskripsi yang disiapkan oleh guru. 

(Mengamati) 

5) Siswa dan guru melakukan tanya jawab. (Menanya) 

6) Guru membentuk kelompok secara heterogen. 

7) Guru menyiapkan media Flipchart yang berisi gambar dan kata kunci yang 

akan dibagikan kepada masing-masing kelompok.  

8) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai penggunaan media Flipchart 

yang akan digunakan dalam berdiskusi. 

9) Tiap kelompok berdiskusi untuk  membuat kalimat dengan menggunakan 

kata kunci yang telah disediakan. (Menalar) 
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10) Kelompok membuat karangan deskripsi berdasarkan kalimat yang telah di-

buat.(Mencoba) 

11) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya.    

(Membentuk Jejaring) 

12) Guru menutup pembelajaran 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka peneliti 

menentukan tujuan umum yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa dengan 

menggunakan model Concept Sentence  berbantuan  Flipchart pada siswa kelas 

IVB SDN Wonosari 03 Semarang.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi 

berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart pada 

siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang. 

2) Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi 

berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart pada 

siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang. 

3) Untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui 

model Concept Sentence berbantuan Flipchart pada siswa kelas IVB SDN 

Wonosari 03 Semarang. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini dapat dijadikan landasan empiris untuk kegiatan-kegiatan 

penelitian selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran 

bahasa Jawa khususnya dalam aspek menulis serta dapat menambah khasanah 

bagi dunia pendidikan 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

1) Guru memperoleh tambahan wawasan pengetahuan dan gambaran tentang 

bagaimana mengajar agar lebih efektif dan efisien.  

2) Guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya terutama 

mata pelajaran bahasa Jawa pada aspek menulis.  

1.4.2.2 Bagi Siswa 

1) Siswa menjadi lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

2) Siswa dapat memahami mengenai materi secara maksimal sehingga 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa akan meningkat. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

1) Dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan sumbangan yang 

positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin dalam peningkatan 

kemampuan profesional para guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa, 

2) Suasana pendidikan di sekolah lebih nyaman, lancar dan terkondisi dengan 

baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

 Beberapa teori yang mendukung dalam penelitian ini akan dikaji peneliti 

secara mendalam. Teori-teori tersebut meliputi: hakikat belajar dan pembelajaran, 

pendekatan saintifik kualitas pembelajaran, pembelajaran bahasa Jawa di SD, 

keterampilan menulis, jenis-jenis karangan, menulis deskripsi, ragam bahasa Jawa 

ngoko lugu, model pembelajaran kooperatif, model Concept Sentence, media 

pembelajaran, media Flipchart, teori belajar yang mendasari model Concept 

Sentence berbatuan Flipchart, dan penerapan model Concept Sentence berbatuan 

Flipchart. 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

 Teori pertama yang mendasari penelitian ini adalah teori mengenai hakikat 

belajar dan pembelajaran, karena yang akan diteliti merupakan hasil dari proses 

pembelajaran yang sebelumnya telah menempuh proses belajar.  

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, belajar memiliki arti berusaha mem-

peroleh kepandaian atau ilmu. Seseorang dikatakan belajar apabila mengalami pe-

rubahan akibat pengalaman berinteraksi terhadap lingkungan (Hamdani, 2010:20). 

Djamarah (2010:10) menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan 

perilaku akibat pengalaman dan latihan. Hamalik (2012: 27) menyajikan dua 
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definisi umum mengenai belajar, yaitu belajar adalah modifikasi atau mem-

perteguh kelakuan melalui pengalaman dan belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Sudjana (2010: 28) belajar adalah proses interaksi terhadap 

semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses 

yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. 

Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu.  

Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli di atas maka dapat 

dijelaskan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan yang belum diperoleh sebelumnya, berdasarkan 

pengalaman dan latihan yang diperoleh dengan adanya interaksi terhadap 

lingkungan. 

Belajar tidak hanya berkenaan dengan jumlah pengetahuan tetapi juga 

meliputi seluruh kemampuan individu. Ciri-ciri belajar menurut Winataputra 

(2008: 1.9) adalah sebagai berikut: 

1) Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada individu. 

Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja 

tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta keterampilan 

(psikomotor). 

2) Perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi 

antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik. 
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3) Perubahan tersebut relatif menetap. Perubahan perilaku akibat obat-obatan, 

minuman keras, dan yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku 

hasil belajar.  

Keberhasilan proses belajar seseorang tidak terlepas dari adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar itu sendiri. Adapun faktor-faktor belajar 

menurut Slameto (2010: 54) dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 

1) Faktor Intern yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor-faktor intern ini meliputi faktor jasmaniah (kesehatan, cacat 

tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, ke-

matangan, kesiapan) dan faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani). 

2) Faktor Ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Faktor ekstern 

yang mempengaruhi belajar dapat dibagi menjadi 3 faktor, yaitu:  

a. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga,  keadaan ekonomi rumah tangga, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah 

Fator sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode me-

ngajar, kurikulum relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 
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c. Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat diantaranya adalah kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

2.1.1.2 Hakikat Pembelajaran 

 Anitah (2009: 1.18) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik dalam suatu lingkungan 

belajar. Sesuai dengan pendapat tersebut, Thobroni (2011:19) menyatakan bahwa 

pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang cenderung bersifat permanen dan 

mengubah perilaku. Pada proses tersebut terjadi pengingatan informasi yang 

kemudian disimpan dalam memori dan organisasi kognitif. Selanjutnya 

keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada keaktifan siswa dalam 

merespons dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri siswa 

ataupun lingkungannya. 

 Gagne (dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 192) menyatakan bahwa pembelajar-

an merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar sehingga memungkinkan siswa memproses 

informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

  Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpul-

kan bahwa pembelajaran adalah suatu proses belajar yang dirancang oleh guru 

untuk mencapai hasil belajar dengan ditunjukkan adanya perubahan tingkah laku 

pada siswa.  
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4.1.1.2.1 Komponen Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran akan berjalan lancar apabila terdapat komponen 

yang mendukung. Komponen-komponen pembelajaran menurut Hamruni (2011: 

11-13) adalah sebagai berikut: 

1) Guru 

Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan 

faktor yang terpenting.  

2) Siswa 

Merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembang-

kan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan belajar. 

3) Tujuan 

Tujuan merupakan dasar yang dijadikan untuk menentukan strategi, materi, 

media dan evaluasi pembelajaran. Penentuan tujuan merupakan komponen 

yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajar-

an merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 

4) Bahan Pembelajaran 

Bahan pelajaran merupakan materi yang tersusun secara sistematis dan 

dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tuntutan masyarakat. 

5) Kegiatan Pembelajaran 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal maka dalam me-

nentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan pem-

belajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. 
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6) Metode 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

7) Alat 

Alat yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

8) Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat atau rujukan suatu bahan pembelajaran diperoleh. 

9) Evaluasi 

Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah 

tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. 

10) Situasi atau lingkungan  

Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan strategi pem-

belajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik dan 

hubungan antarinsani. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem 

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan dan tidak 

dapat dipisahkan. Komponen-komponen tersebut akan dipadukan dengan pen-

dekatan saintifik dalam langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan yang 

dijelaskan dalam kurikulum  2013. 
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2.1.2 Pendekatan Saintifik 

Majid (2014:210-211) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menekankan pada 

dimensi paedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan 

ilmiah (scientific approach). 

 Pendekatan saintifik mengembangkan 3 ranah dalam proses pembelajaran 

yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terintegrasi meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Secara rinci 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Mengamati 

  Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyaji-

kan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya.  

2) Menanya 

  Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan 

dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat 

guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya 

belajar dengan baik. 

3) Menalar 

  Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata 

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  
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Penalaran yang dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran non-

ilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. 

4) Mencoba  

  Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, peserta didik 

harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi 

yang sesuai. 

5) Jejaring Pembelajaran atau Pembelajaran Kolaboratif 

  Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari 

sekadar teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi esensinya me-

rupakan filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan me-

maknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan 

disengaja rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan 

bersama.  

 Berdasarkan uraian di atas diharapkan dengan diterapkannya pendekatan 

saintifik maka pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa yang terintegrasi 

dalam aspek 5M (mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk 

jejaring) dapat meningkat. Meningkatnya ketiga ranah tersebut akan mem-

pengaruhi kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

 

2.1.3  Kualitas Pembelajaran 

 Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Efektivitas 

dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sa-

saran. Efektivitas belajar meliputi beberapa aspek yaitu peningkatan pengetahuan, 
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keterampilan, perilaku, kemampuan adaptasi, integrasi, partisipasi, perubahan 

sikap dan interaksi kultural (Hamdani, 2010: 194). 

 Kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. 

Depdiknas (2004: 7-10) menyatakan bahwa indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas media 

pembelajaran, dan sistem pembelajaran. 

 Penelitian ini akan mengkaji kualitas pembelajaran dengan penekanan 

pada tiga indikator, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa. Lebih jelasnya ketiga indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

 Rusman (2012: 80) bahwa keterampilan dasar mengajar (teaching skills) 

pada dasarnya berupa bentuk-bentuk perilaku yang mendasar dan khusus yang 

harus dimiliki oleh guru sebagai modal awal dalam melaksanakan pembelajaran 

secara terencana dan profesional. Secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan 

melalui 9 keterampilan mengajar, yakni: 

2.1.3.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills)  

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk me-

mulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilaku-

kan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi pra 

pembelajaran bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pembelajar-

an, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan 

belajar. 
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Komponen-komponen pembelajaran menurut Usman (dalam Rusman, 

2012: 81) adalah sebagai berikut: 

1) Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media pem-

belajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. 

2) Menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan 

rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan memperhatikan 

minat siswa. 

3) Memeberikan acuan melalui berbagai usaha seperti mengemukakan tujuan 

pembelajaran dan batas-batas tugas, mengingatkan masalah pokok yang akan 

dibahas, dan megajukan beberapa pertanyaan. 

4) Memberikan apersepsi (memberikan ikatan materi sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari) bertujuan untuk mengaitkan materi yang dipelajari 

sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisah-pisah.  

2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya (Questionong Skills) 

Salah satu cara untuk mengaktualisasikan diri siswa adalah dengan cara 

bertanya. Guru harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya siswa untuk 

dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

Menurut Anitah (2009: 7.5) tujuan bertanya adalah untuk memperoleh 

informasi tentang pengetahuan siswa, meningkatkan interaksi siswa dengan guru 

dan siswa dengan siswa, serta meningkatkan parstisipasi siswa dalam pem-

belajaran. 

Rusman (2012: 82) mengemukakan prinsip-prinsip pokok keterampilan 

bertanya yang harus diperhatikan guru antara lain: (1) berikan pertanyaan secara 
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hangat dan antusias kepada siswa di kelas; (2) berikan waktu berpikir untuk 

menjawab pertanyaan; (3) berikan kesempatan kepada yang bersedia menjawab 

terlebih dahulu; (4) tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu 

untuk berpikir;  dan (5) memberikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. 

2.1.3.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Guru yang baik harus bisa memberikan penguatan, baik dalam bentuk 

penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti betul, bagus, 

pintar, ya, seratus, tepat sekali, dan sebagainya) maupun nonverbal (biasanya 

dilakukan dengan gerak, elusan, isyarat, sentuhan, pendekatan, dan sebagainya). 

Tujuan guru memberikan penguatan adalah untuk: (1) meningkatkan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran; (2) meningkatkan motivasi belajar siswa; 

(3) meningkatkan kegiatan belajar siswa yang produktif; (4) menumbuhkan rasa 

percaya diri siswa; dan (5) membiasakan kelas penuh dengan penghargaan dan 

penguatan. 

2.1.3.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Penggunaan variasi dalam pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton. Dengan 

mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih 

bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Komponen keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran di-

kelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) variasi dalam gaya mengajar; (2) variasi 

pola interaksi dan kegiatan; dan (3) variasi penggunaan alat bantu pembelajaran.  
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2.1.3.1.5 Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Tugas utama guru adalah mengajar. Mengajar adalah menyampaikan ilmu 

pengetahuan kepada siswa (transfer of knowledge). Keterampilan menjelaskan 

dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi 

secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lain, 

misal sebab akibat.  Komponen dalam keterampilan menjelaskan dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu merencanakan penjelasan (isi pesan dan penerima pesan) dan 

menyajikan penjelasan.  

Sedangkan menurut Anitah (2009: 7.57) komponen-komponen dalam 

menjelaskan yaitu: kejelasan dalam menyampaikan materi; memberikan contoh; 

memberikan penekanan pada hal yang penting; menyampaikan materi secara 

sistematis; dan memberikan balikan pada siswa. Kelancaran dan kejelasan ucapan 

guru dalam berbicara sangat menentukan kualitas suatu penjelasan yang akan 

berdampak pada pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

2.1.3.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Kemampuan membimbing kelompok kecil adalah salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

siswa secara kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur yang 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan simpulan atau keputusan dalam 

memecahkan masalah.  

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing 

diskusi kelompok kecil, yaitu: (1) memusatkan  perhatian siswa pada tujuan dan 
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topik diskusi; (2) memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman 

dalam memimpin diskusi; (3) menganalisis pandangan siswa; (4) meningkatkan 

urunan siswa; (5) memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; dan  (6) menutup 

diskusi. 

2.1.3.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran. 

Komponen-komponen dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut: (1) 

keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

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

memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur bila 

siswa melakukan tindakan menyimpang, mengefektifkan waktu, memberikan 

penguatan; (2) keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi 

belajar yang optimal, yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan 

siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan 

remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

2.1.3.1.8 Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pengajaran perseorangan adalah cara pembelajaran di mana guru 

menghadapi banyak siswa yang masing-masing mendapat kesempatan bertatap 

muka dengan guru serta memperoleh bantuan dan bimbingan guru secara 

perorangan. 
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Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pem-

belajaran perseorangan ini adalah: (1) keterampilan mengadakan pendekatan 

secara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan membinbing 

dan memudahkan belajar; (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

2.1.3.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran (Clouser skills) 

Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mem-

berikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, 

mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

Hal-hal  yang dilakukan guru dalam kegiatan penutup adalah: 

1) Membuat simpulan pembelajaran. 

2) Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang telah di-

laksanakan secara konsisten dan terprogram. 

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. 

4) Merencanakan program tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, 

pengayaan, layanan bimbingan, memberikan tugas baik individu maupun 

kelompok. 

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa proses pem-

belajaran di kelas berkaitan erat dengan keterampilan mengajar guru dalam 

menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Keterampilan mengajar 

merupakan usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui bahan pengajaran yang 
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diarahkan kepada siswa agar membawa perubahan tingkah laku pada siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.   

Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi ber-

bahasa Jawa menggunakan model Concept Sentence berbatuan Flipchart adalah: 

(1) mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran; (2) melakukan 

apersepsi; (3) menyampaikan tujuan pembelajaran; (4) menjelaskan materi kepada 

siswa; (5) melakukan tanya jawab; (6) menggunakan media Flipchart dalam 

pembelajaran; (7) membimbing diskusi kelompok; (8) mengelola kelas; (9) 

memberikan penguatan kepada siswa; dan (10) menutup pelajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Apabila ada seseorang yang sedang belajar disuatu ruangan, tetapi pikiran 

seseorang tersebut tidak fokus terhadap apa yang dipelajari di ruangan itu. Hal ini 

menunjukkan ketidakserasian antara aktivitas fisik dan akifitas mental, jika 

demikian maka belajar tidak akan maksimal. Dalam kegiatan belajar, kedua 

aktivitas itu harus selalu berkait (Sardiman, 2011: 100). 

Dierich (dalam Hamalik, 2012: 172-173) menggolongkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) Aktivitas visual, seperti membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati demonstrasi, pameran, atau mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

2) Aktivitas lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan 

interupsi. 

3) Aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

suatu diskusi. 
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4) Aktivitas menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan 

mengisi angket.  

5) Aktivitas menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, 

peta, diagram. 

6) Aktivitas metrik, seperti melakukan percobaan, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan pameran, menari 

dan berkebun. 

7) Aktivitas mental, seperti mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, mengambil keputusan. 

8) Aktivitas emosional, seperti menaruh minat, gembira, merasa 

bosan, berani, tenang, gugup. 

 

Adapun Indikator aktivitas siswa dalam penelitian keterampilan menulis 

deskripsi berbahasa Jawa dengan menggunakan model Concept Sentence 

berbantuan media Flipchart adalah: (1) mempersiapkan diri dalam mengikuti 

pembelajaran (aktivitas emosional); (2) memperhatikan penjelasan guru (aktivitas 

mendengarkan dan visual); (3) bertanya dan menjawab pertanyaan dalam pem-

belajaran menulis karangan deskripsi (aktivitas mental dan lisan); (4) aktif dalam 

kegiatan diskusi kelompok (aktivitas visual, lisan, mental, dan mendengarkan; (5) 

menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang ditampilkan 

dalam media Flipchart (aktivitas menulis dan visual); (6) mempresentasikan hasil 

diskusi kepada seluruh kelas (aktivitas lisan, metrik, dan emosional); (7) 

memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain (aktivitas mental 

dan lisan); (8) menyelesaikan evaluasi (aktivitas mental dan menulis). 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Bloom (dalam Poerwanti, 2008: 1-23) menyatakan bahwa hasil belajar 

diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu: 
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1) Ranah kognitif 

 Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori: pengetahuan/ ingatan, pe-

mahaman, penerapan/ aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi. 

2) Ranah afektif 

 Berhubungan dengan sikap, minat, dan nilai merupakan hasil belajar 

yang paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa nontes misal 

wawancara, angket, dan lembar observasi sikap. 

3) Ranah psikomotor  

 Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Instrumen penilaian yang dikembangkan biasanya menggunakan lembar 

observasi unjuk kerja. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kumpulan dari pengetahuan, sikap, keterampilan yang dimiliki siswa 

setelah proses pembelajaran. Hasil belajar diklasifikasikan menjadi tiga ranah 

yaitu ranah kognitif, afektif dan  psikomotor. Hasil belajar perlu diadakan evaluasi 

dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Hasil belajar 

dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa 

Jawa. 

Adapun indikator hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Jawa tentang 

menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa dengan menggunakan model Concept 

Sentence berbantuan media Flipchart adalah sebagai berikut: (1) kelengkapan isi; 



 

28 
 

 
 

(2) pemilihan kata; (3) penulisan ejaan dan tanda baca; (4) organisasi isi; dan (5) 

kerapian tulisan. 

Berdasarkan indikator-indikator dalam pencapaian keterampilan menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa tersebut, diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar khususnya dalam aspek 

menulis karangan. 

 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran Bahasa Jawa di SD 

 Mulyana (2008: 65) menyatakan bahwa bahasa Jawa merupakan bahasa 

ibu bagi Etnis Jawa. UNESCO mengemukakan bahwa untuk menjaga agar tidak 

termasuk bahasa yang mengalami kepunahan, bahasa Jawa harus dilestarikan. 

Oleh karena itu, sebagai bahasa ibu bahasa Jawa secara dini harus dilestarikan 

agar keberadaannya selalu terjaga dan terhindar dari kepunahan. 

Mata pelajaran bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib di Provinsi 

Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 423.5/5/2010. 

Pembelajaran bahasa Jawa melalui pendidikan formal di SD merupakan sarana 

pelestarian bahasa Jawa supaya terhindar dari kepunahan. Keberhasilan pem-

belajaran ini akan menentukan eksistensi bahasa Jawa di masa depan. Sampai saat 

ini hasil pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar kurang memuaskan. 

 Mulyana (2008: 239) menjelaskan beberapa fungsi pembelajaran bahasa 

Jawa di sekolah yaitu: 
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1) Sarana pembina rasa bangga terhadap bahasa Jawa. 

2) Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pengem-

bangan budaya Jawa. 

3) Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

4) Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Jawa yang baik dan benar untuk 

berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah sarana pemahaman 

budaya Jawa melalui kesusastraan Jawa. 

Standar Kompetensi Lulusan SD/MI mata pelajaran muatan lokal (bahasa 

Jawa) kelas IV sekolah dasar mencakup empat aspek, yaitu: 

1) Mendengarkan 

Memahami wacana lisan yang didengar baik teks sastra maupun 

nonsastra dalam berbagai ragam bahasa berupa cerita teman, teks karangan, 

pidato, pesan, cerita rakyat, cerita anak, geguritan, tembang macapat, dan 

cerita wayang. 

2) Berbicara 

Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, 

baik sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam bahasa 

berupa menceritakan berbagai keperluan, mengungkapkan keinginan, men-

ceritakan tokoh wayang, mendeskripsikan benda, menanggapi persoalan 

faktual/observasi, melaporkan hasil observasi, berpidato, dan mengapresiasi-

kan tembang. 
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3) Membaca 

Menggunakan berbagai keterampilan membaca untuk memahami teks 

sastra maupun nonsastra dalam berbagai ragam bahasa berupa teks bacaan, 

pidato, cerita rakyat, percakapan, geguritan, cerita anak, cerita wayang, dan 

aksara Jawa. 

4) Menulis 

Melakukan berbagai keterampilan menulis baik sastra maupun non 

sastra dalam berbagai ragam bahasa untuk mengungkapkan pikiran, perasaan 

dan informasi berupa karangan sederhana, surat, dialog, laporan, ringkasan, 

parafrase, geguritan, dan aksara Jawa.  

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pembelajaran bahasa Jawa di SD bertujuan untuk mengembangkan empat aspek 

keterampilan berbahasa Jawa yang meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis. 

 

2.1.5 Hakikat Keterampilan Berbahasa 

 Bahasa dipandang sebagai keterampilan. Menurut Santosa (2007: 318)  

terdapat empat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan Menyimak 

Keterampilan menyimak akan melatih keterampilan berpikir atau bernalar 

siswa sehingga siswa dapat menerima, memahami, mengidentifikasi dan 
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mereaksi informasi yang diterimanya. Dengan demikian siswa dapat 

menyampaikan kembali informasi tersebut melaui lisan (berbicara) atau 

tulisan (menulis) dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh 

pendengarnya. 

b. Keterampilan Berbicara 

Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Kegiatan 

berbicara dapat dimulai pada kelas awal SD dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berbicara di depan kelas seperti memperkenalkan diri, 

tanya jawab dengan teman, bercerita tentang pengalaman, dan lain-lain. Dari 

kegiatan itu akan memperkaya kosakata, memperbaiki kalimat dan melatih 

keberanian siswa dalam berkomunikasi.  

c. Keterampilan Membaca 

Keterampilan membaca di SD diselenggarakan dalam rangka pengembangan 

kemampuan membaca yang mutlak harus dimiliki oleh setiap warga negara 

supaya dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sehingga siswa 

diharapkan memperoleh dasar-dasar kemampuan membaca di samping 

kemampuan menulis dan menghitung. 

d. Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang kompleks, untuk itu perlu 

dilatihkan secara teratur dan cermat sejak kelas awal SD. Menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif karena penulis harus 

terampil menggunakan struktur bahasa dan memiliki pengetahuan bahasa 

yang memadai. 
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Menurut Zainurrahman (2011: 2) keempat keterampilan tersebut dapat  

dibagi menjadi dua yaitu keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. 

Menulis dan berbicara merupakan keterampilan produktif, sedangkan membaca 

dan mendengar merupakan keterampilan reseptif.  

Keempat keterampilan di atas memiliki hubungan keterkaitan yang erat. 

Suparno dan Mohamad (2007: 1.6-1.8) membuat matrik keterkaitan antara empat 

komponen dalam berbahasa yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Hubungan Antaraspek Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan Berbahasa Lisan dan Langsung Tertulis dan Tidak 

Langsung 

Aktif Reseptif 

(menerima pesan) 
Menyimak Membaca 

Aktif Produktif 

(menyampaikan pesan) 
Berbicara Menulis 

 

 Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam 

mengenai aspek terakhir dalam keterampilan berbahasa yaitu keterampilan 

menulis. 

 

2.1.6 Hakikat Keterampilan Menulis 

Penguasaan terakhir dalam keterampilan berbahasa adalah keterampilan 

menulis. Menurut Tarigan (2008: 3) keterampilan menulis adalah salah satu 

keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak 

lain. Pendapat tersebut didukung oleh Gie (dalam Abidin, 2012: 181) yang 

menyatakan bahwa menulis memiliki kesamaan makna dengan mengarang yaitu 
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segenap kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya 

melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 

Suparno dan Mohamad (2007:29) menyatakan bahwa menulis merupakan 

kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. 

Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau 

isi tulisan, saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis me-

rupakan serangkaian bentuk kegiatan atau aktivitas manusia dalam menyampai-

kan pesan/gagasan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis 

sangat berpengaruh terhadap keterampilan bahasa lainya. Maka dari itu ke-

terampilan bahasa menulis memerlukan suatu perhatian khusus dalam pebelajaran 

bahasa. 

Menurut Nurudin (2010: 39-46) asas menulis yang baik antara lain adalah 

jelas, ringkas, tepat, terpadu, dan pertautan. 

1) Kejelasan (Clarity), maksudnya adalah tulisan harus dapat dimengerti 

oleh pembaca sehingga pembaca tidak salah menafsirkan kalimat 

yang ditulis.  

2) Keringkasan (Consiseness), maksudnya adalah kalimat yang disusun 

tidak diulang-ulang dalam penyampaiannya. 

3) Ketepatan (Correcteness), yaitu keinginan penulis harus sama persis 

dengan keinginan pembaca.  

4) Kesatupaduan (Unity), yaitu dalam satu alenia terdapat satu gagasan 

utama. 

5) Pertautan (Coherence), maksudnya adalah adanya keterkaitan antara 

gagasan-gagasan dalam karangan tersebut, baik keterkaitan antar 

kalimat atau pun antar alinea. 

 

Salah satu bentuk dari hasil keterampilan menulis adalah karangan. Dalam 

penulisan karangan tentu saja harus memperhatikan asas-asas menulis yang baik. 
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Hal tersebut dilakukan supaya hasil karangan yang telah ditulis lebih bermakna 

dan mudah dipahami pembaca.  

 

2.1.7 Jenis-jenis Karangan 

 Karangan adalah bentuk ungkapan atau penyampaian gagasan dengan 

bahasa tulis (Suparno dan Mohamad, 2007:3.1). Menurut Nurudin (2010: 59-78) 

berdasarkan cara penyajian pokok bahasan, terdapat lima jenis karangan yaitu: (1) 

karangan eksposisi; (2) karangan argumentasi; (3) karangan persuasi; (4) karangan 

narasi; dan (5) karangan deskripsi. 

 Pratiwi (2008: 6.38) menyatakan bahwa dari kelima karangan tersebut, 

dapat dikelompokan menjadi dua kelompok karangan yaitu, karangan utuh dan 

karangan yang tidak utuh. Karangan utuh meliputi karangan eksposisi, dan narasi. 

Sedangkan karangan kombinasi atau campuran yaitu, karangan deskripsi dan 

argumentasi yang jarang menjadi karangan yang utuh. Dalam suatu karangan 

kombinasi yang terdiri dari banyak jenis karangan memerlukan pembeda dan 

kekayaan pengetahuan agar tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainya. 

Maka dalam penelitian ini karangan deskripsi menjadi perhatian yang lebih dan 

intensif untuk diteliti dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis deskripsi 

bagi siswa SD.  

 

2.1.8 Menulis Deskripsi 

 Deskripsi merupakan bentuk penuturan gagasan pada umumnya tidak 

berdiri sendiri sebagai suatu karangan yang utuh namun sebagai alat bantu bentuk 

karangan yang lain yaitu narasi, eksposisi, atau argumentasi. (Suparno dan 
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Mohamad, 2007:8). Pratiwi (2008:6.41) menyebutkan bahwa karangan deskripsi 

adalah bentuk tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman 

pembaca dengan jalan melukiskan, membeberkan suatu objek sesuai dengan ciri-

ciri, sifat-sifat, atau hakikat objek yang sebenarnya. Sesuai dengan pendapat  

Finoza (dalam Nurudin ,2010: 60) deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan 

memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan 

hakikat objek yang sebenarnya. Dengan demikian, melalui deskripsi, seorang 

penulis menolong pembaca menggunakan ketajaman perasaan, penglihatan, 

senyuman, dan rasa untuk pengalaman penulisnya. Serta menolong pembaca agar 

ia lebih jelas mengetahui dan mengerti tentang orang-orang, tempat, dan hal lain 

yang penulis tulis (Nurudin, 2010:61). 

 Menurut Semi (dalam Kristiantari, 2010: 120), ada beberapa penanda yang 

merupakan karakteristik tulisan deskripsi, yaitu:  

1) Berupaya memperlihatkan rincian tentang objek. 

2) Bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk imajinasi pembaca. 

3) Disampaikan dengan gaya yang memikat dan pilihan kata yang menggugah. 

4) Memaparkan sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan, sehingga 

objek tulisan pada umumnya berupa benda, alam, warna, dan manusia. 

Suparno dan Mohamad (2007:8-14) menjelaskan beberapa pendekatan 

dalam menulis deskripsi, yaitu: 

1) Pendekatan ekspositoris, yaitu pendekatan dengan memberikan keterangan 

sesuai dengan keadaan yang ada dan sebenarnya sehingga pembaca dapat 

seolah-olah merasakan objek yang sedang kita deskripsikan.  
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2) Pendekatan impresinistik, merupakan bentuk penggambaran dengan cara 

mengolah emosi kita dalam bentuk tulisan kita. Sehingga pembaca dapat 

melihat kesan sebuah objek. Baik kesan yang berupa positif maupun kesan 

yang negatif. 

3) Pendekatan menurut sikap pengarang, pendekatan ini sesuai dengan tujuan 

dan sudut pandang penulis beserta arah penangkapan pembaca. 

Tukan (2006: 31-32) berpendapat bahwa secara umum, paragraf deskripsi 

dibedakan atas dua macam, yaitu paragraf deskripsi spasial dan deskripsi 

objekatif. 

1) Paragraf Deskrispi Spasial 

 Paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya peristiwa. 

Pelukisnya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar 

dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. 

2) Paragraf Deskripsi Objektif 

 Paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan 

mengungkapkan identitasnya secara apa adanya sehingga pembaca mem-

bayangkan keadaannya. Agar objek (suasana, pohon, orang, binatang) mampu 

membangkitkan daya khayal pada diri pembaca, penulis harus melukiskannya 

dari berbagai sudut pandang. Semakin rinci pelukisannya, semakin jelas 

tergambar dalam bayangan pembacanya.  

 Keraf (dalam Suparno dan Mohamad, 2007: 4.22) menyatakan dalam 

mengarang deskripsi, pengarang dituntut mampu menetapkan urutan yang paling 
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baik dalam menampilkan detail-detail yang dipilih. Adapun langkah-langkah 

menulis karangan deskripsi adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan apa yang akan dideskripsikan 

2) Merumuskan tujuan pendeskripsian 

3) Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan 

4) Memerinci dan menyistematiskan hal-hal yang menunjang kekuatan bagian 

yang akan dideskripsikan. 

 Terkait dengan penilaian sebuah karangan, Nurgiyanto (dalam 

Iskandarwassid, 2011: 250), berpendapat bahwa penilaian yang dilakukan 

terhadap siswa biasanya bersifat holistik, impresif, dan selintas, yaitu penilaian 

yang bersifat menyeluruh berdasarkan kesan yang diperoleh dari membaca 

karangan secara selintas. Menurut Iskandarwassid (2011:250), dalam kaitanya 

dengan penilaian karangan, berikut ini ada beberapa kriterianya: (1) kualitas dan 

ruang lingkup isi, (2) organisasi penyajian isi, (3) komposisi, (4) kohesi dan 

koherensi, (5) gaya dan bentuk bahasa, (6) mekanik; tata bahasa, ejaan, tanda 

baca, (7) kerapian tulisan dan kebersihan, dan (8) respons afektif pengajar 

terhadap karya tulis.  

 Berdasarkan kriteria penilaian yang telah disebutkan Iskandarwassid dan 

Sunendar, peneliti merumuskan kisi-kisi penilaian keterampilan menulis deskripsi 

berbahasa Jawa dengan menggunakan model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart. Adapun indikatornya meliputi: (1) kelengkapan isi; (2) pemilihan kata; 

(3) penulisan ejaan dan tanda baca; (4) organisasi isi; dan (5) kerapian tulisan. 
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Penelitian ini lebih diarahkan dalam peningkatan keterampilan menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa. Salah satu aspek keterampilan berbahasa 

dalam Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa Jawa kelas IV yaitu menulis 

karangan dalam berbagai ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Jawa yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Ngoko lugu. 

 

2.1.9 Ragam Bahasa Jawa Ngoko Lugu 

Menurut Setiyanto (2010: 26) tingkat tutur bahasa Jawa (unggah-ungguhing 

basa) pada dasarnya ada tiga macam, yaitu basa ngoko,basa madya, dan basa 

krama. Basa ngoko meliputi ngoko lugu dan ngoko alus.Basa Madya meliputi 

madya ngoko dan madya krama. Basa krama meliputi krama lugu dan krama 

alus. Adapun ragam bahasa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ragam 

bahasa ngoko lugu.  

Ngoko lugu merupakan kalimat yang disusun dari kata-kata ngoko semua, 

adapun kata: aku, kowe, dan ater-ater: dak-, ko-, di-, juga panambang: -ku, -mu, -

e, -ae, tidak berubah (Setiyanto (2010: 29). 

 Berikut ini disajikan contoh sebagai berikut: 

1. Akeh wit aren kang ditegor saperlu dijupuk pathine. 

‘banyak pohon enau yang ditebang untuk diambil sarinya’ 

2. Bengi iku uga Ayunda mlebu rumah sakit diterake bapak lan ibune. 

‘malam itu juga Ayunda dibawa ke rumah sakit diantar bapak dan ibunya’ 

 Adapun dalam penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran 

kooperatif yang lebih mengarahkan pada pembelajaran secara berkelompok. 
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2.1.10 Model Pembelajaran Kooperatif  

 Menurut Trianto (2007: 41) pembelajaran kooperatif merupakan pem-

belajaran yang bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran kooperatif 

muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara 

rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-

masalah yang kompleks. 

 Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok 

yang bersifat heterogen (Rusman, 2012: 202). Pembelajaran kooperatif tidak sama 

dengan sekadar belajar dalam kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif diterap-

kan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 

tingkat kemampuannya berbeda (Jauhar, 2011: 52). 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pem-

belajaran kooperatif adalah pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 4-6 orang siswa yang heterogen, mempunyai perbedaan kemampuan, 

jenis kelamin, ras atau suku dan memberikan kesempatan kepada semua siswa 

untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.  

 Sintaks model pembelajaran cooperative learning terdiri dari 6 (enam) fase 

seperti di pada tabel di bawah ini (Suprijono, 2012: 65): 
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Tabel 2.2 

Sintak Model Pembelajaran Kooperatif 

 Fase-fase  Perilaku guru 

Fase 1: present goal and set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik   

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan memper-

siapkan peserta didik siap belajar 

Fase 2: present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada peserta didik 

secara verbal 

Fase 3: organize student into 

learning team 

Mengorganisasi peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang tata cara pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan transisi yang 

efisien 

Fase 4: assist team work and 

study 

Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama peserta didik 

mengerjakan tugasnya 

Fase 5: test on materials 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didk mengenai 

berbagai materi pembelajaran   atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.  

Fase 6: provide recognition 

Memberikan pengakuan dan 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan 

prestasi individu maupun kelompok. 

  Salah satu model kooperatif yang digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis deskripsi berbahasa Jawa adalah model 

Concept Sentence.  

 

2.1.11 Model Concept Sentence 

 Konsep berasal dari bahasa Inggris concept yang menurut Kamus Bahasa 

Inggris berarti konsep. Konsep merupakan kata kunci. Konsep adalah ide atau 

pengertian umum yang disusun dengan kata, simbol, dan tanda. Konsep 

merupakan satu ide yang mengombinasikan beberapa unsur sumber-sumber 

berbeda ke dalam satu gagasan tunggal. Konsep atau kata kunci mengandung hal-

hal yang umum dari sejumlah objek maupun peristiwa (Suprijono: 2009: 9). 
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 Concept Sentence pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Concept 

attainment yang dikembangkan dari pakar psikologi kognitif, Jerome Bruner. Inti 

dari  Concept attainment adalah bagaimana siswa mampu mencari dan mendaftar 

atribut-atribut yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang 

tepat dari yang tidak tepat. Esensi concept attainment  pada hakikatnya tidak jauh 

berbeda dengan Concept Sentence, pembelajaran ini berusaha mengajarkan siswa 

untuk membuat sebuah kalimat dengan beberapa kata kunci yang telah disediakan 

agar bisa menangkap konsep yang terkandung dalam kalimat tersebut dan mem-

bedakannya dengan kalimat-kalimat lain. (Huda, 2013: 315) 

 Model pembelajaran Concept Sentence merupakan bagian dari tipe model 

pembelajaran yang dikembangkan dari Cooperative Learning. Model pem-

belajaran Concept Sentence adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan 

memberikan beberapa kata kunci kepada siswa, kemudian kata kunci-kata kunci 

tersebut disusun menjadi beberapa kalimat dan dikembangkan menjadi paragraf-

paragraf.  

Menurut Suyatno (2009: 76) langkah-langkah pembelajaran Concept 

Sentence  sebagai berikut:  

1) Penyampaian kompetensi; 

2) Sajian materi; 

3) Membentuk kelompok heterogen; 

4) Guru menyiapkan kata kunci sesuai materi bahan ajar; 

5) Tiap kelompok membuat kalimat berdasarkan kata kunci; 

6) Presentasi. 

 

 Kelebihan model pembelajaran Concept Sentence menurut Huda (2013: 

317) adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan semangat belajar siswa 
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2) Membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif 

3) Memunculkan kegembiraan dalam belajar 

4) Mendorong dan mengembangkan proses berpikir kreatif 

5) Memunculkan kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik 

6) Memperkuat kesadaran diri 

7) Lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran 

8) Siswa yang lebih pandai mengajari siswa yang kurang pandai. 

 

 Penerapan model Concept Sentence akan lebih efektif apabila ditunjang 

dengan pengggunaan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga 

pembelajaran yang tercipta akan lebih bermakna.  

 

2.1.12 Media Pembelajaran 

 Heinich, dkk (dalam Anitah, 2009: 6.3) menyatakan bahwa media 

merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

“perantara”, yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a 

receiver).  

 AECT (Association of Education and Communication Technology 1997) 

memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Arsyad, 2013: 3). Menurut 

Hamdani (2010: 243) media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik 

yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat me-

rangsang untuk belajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau meng-

andung maksud-maksud pengajaran. 
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 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media pem-

belajaran adalah segala sesuatu yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan 

dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 Sutikno (2010: 67) secara umum mengemukakan fungsi penggunaan 

media dalam proses pembelajaran sebagai berikut: 

1) Menarik perhatian siswa 

2) Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pem-

belajaran 

3) Memeperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitas 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan) 

4) Mengatasi keterbatasan ruang 

5) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif 

6) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan 

7) Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar 

8) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu/ 

menimbulkan gairah belajar 

9) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam 

10) Meningkatkan kadar keaktifan/ eterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

 Sanjaya (dalam Hamdani, 2010: 257) mengungkapkan pertimbangan 

dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yaitu dengan menggunakan kata 

ACTION (Acces, Cost, Technology, Interactivities, Organization, Novelty). 

1) Acces, artinya kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama 

dalam pemilihan media. 

2) Cost, arinya pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk 

penggunaan suatu media harus seimbang dengan manfaatnya. 

3) Technology, artinya ketersediaan teknologinya dan kemudahan 

dalam penggunaannya. 

4) Interactivities, artinya mampu menghadirkan komunikasi dua 

arah atau interaktivitas. 

5) Organization, artinya dukungan organisasi atau lembaga dan cara 

pengorganisasiannya. 

6) Novelty, artinya aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media 

yang lebih baru biasanya lebih menarik dan lebih baik.    
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  Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan media pembelajaran adalah  

sebagai perantara informasi dari guru kepada siswa agar informasi mudah di-

terima oleh siswa, sehingga guru dituntut harus bisa memilih media pembelajaran 

yang sesuai dengan kriteria pemilihan media pembelajaran secara tepat. 

 

2.1.13 Media Pembelajaran Flipchart 

 Kemp & Dayton (dalam Arsyad, 2013: 39) mengelompokan media ke 

dalam delapan jenis yaitu: (1) media cetakan, (2) media pajang, (3) overhead 

transparacies, (4) rekaman audiotape, (5) seri slide dan film strips, (6) penyajian 

multi-image, (7) rekaman video dan film hidup, dan (8) komputer. 

 Salah satu media yang dapat digunakan dalam menunjang pembelajaran 

adalah jenis media pajang. Media pajang pada umumnya digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Media jenis ini meliputi papan tulis, 

Flipchart, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Penelitian ini 

akan menggunakan media pajang jenis Flipchart.  

 Flipchart dalam pengertian sederhana adalah lembaran-lembaran kertas 

menyerupai album atau kalender berukuran 50x75 cm, atau ukuran yang lebih 

kecil 21x28 cm sebagai flipbook yang disusun dalam urutan yang diikat pada 

bagian atasnya. Flipchart dapat digunakan sebagai media penyampai pesan pem-

belajaran. Dalam penggunaannya dapat dibalik jika pesan pada lembaran depan 

sudah ditampilkan dan digantikan dengan lembaran berikutnya yang sudah 

disediakan (Susilana dan Cepi, 2007: 87).  
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 Flipchart merupakan salah satu media cetak yang sangat sederhana dan 

cukup efektif. Sederhana dilihat dari proses pembuatannya yang relatif mudah dan 

efektif karena Flipchart dijadikan sebagai media penyampai pesan pembelajaran 

secara terencana maupun secara langsung dan menjadikan percepatan keter-

capaian tujuan dengan menghemat waktu bagi guru untuk menulis atau 

menggambar di papan tulis. Lembaran kertas yang sama ukurannya dijilid jadi 

satu secara baik. Penyajian informasi ini dapat berupa: (a) gambar-gambar, (b) 

huruf-huruf, (c) diagram, dan (d) angka-angka (Susilana dan Cepi, 2007: 87). 

 Kelebihan flipchart menurut Susilana dan Cepi (2007: 88) adalah (1) 

mampu menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis; (2) dapat 

digunakan di dalam ruangan atau luar ruangan; (3) bahan pembuatan relatif 

murah; (4) mudah dibawa kemana-mana; dan (5) meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. 

 Susilana dan Cepi (2007: 93) menjelaskan cara menggunakan Flipchart 

adalah (1) mempersiapkan diri, (2) penempatan yang tepat, (3) pengaturan siswa, 

(4) perkenalkan pokok materi, (5) sajikan gambar, (6) beri kesempatan siswa 

untuk bertanya, dan (7) menyimpulkan materi. 

 

2.1.14 Teori Belajar yang Mendasari Model Concept Sentences  Berbantuan 

Flipchart 

 Penerapan model Concept Sentences berbantuan Flipchart dalam 

penelitian ini didasari oleh beberapa teori belajar. Berikut ini akan dijelaskan 

teori-teori yang mendasari penerapan model dan media tersebut.  
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2.1.14.1 Teori Belajar Kognitivisme 

 Menurut teori belajar kognitivisme Piaget (dalam Rifa’I dan Anni, 2009: 

25) belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi 

terus-menerus sepanjang hayatnya. Teori kognitivisme ini mendukung model pem-

belajaran yang digunakan peneliti yaitu model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart karena dalam implikasi pembelajaran, teori ini adalah interaksi antara 

individu dan lingkungan, sedangkan model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

menekankan interaksi antara siswa satu dengan yang lain dalam berdiskusi dan dalam 

lingkungan sosialnya yaitu siswa sekelasnya saat memaparkan hasil diskusinya. 

Siswa melakukan proses berfikir kognisi dalam berdiskusi. 

2.1.14.2 Teori Belajar Konstrukstivisme 

 Vigotsky dalam (Lapono, 2009: 25) menyataan bahwa belajar adalah 

pengetahuan baru yang di konstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif 

berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Berdasarkan teori 

konstruktivis ini, peranan guru hanya sebagai fasilitator atau pencipta kondisi 

belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mencari sendiri informasi, 

mengasimilasi dan mengadaptasi sendiri informasi dan mengkonstruksinya 

menjadi pengetahuan yang baru berdasarkan pengetahuan yang dimiliki masing-

masing.  

 Dengan demikian menurut peneliti teori ini mendukung model Concept 

Sentence berbantuan Flipchart karena dalam proses pembelajaran siswa akan 

diberikan stimulus oleh guru yaitu berupa kata kunci yang nantinya akan 

dikembangkan oleh siswa dalam proses menulis karangan deskripsi, dan 
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penggunaan media pembelajaran Flipchart sebagai penunjang model agar siswa 

dapat membangun pengetahuan sendiri mengenai apa yang dipelajarinya. 

2.1.14.3 Teori Belajar Behavioristik 

 Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran behavoristik dalam belajar 

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

kemampuan internal manusia, tetapi karena faktor stimulus atau rangsangan yang 

menimbulkan respons (Rifai dan Anni, 2011: 106). 

 Teori behavioristik mendukung pembelajaran dengan model Concept 

Sentence berbantuan Flipchart karena siswa akan diberikan rangsangan berupa 

gambar yang akan ditampilkan dalam media Flipchart serta pemberian kata kunci 

untuk memunculkan konsep tentang apa yang akan dipelajari, sehingga dengan 

demikian diharapkan respon siswa terhadap pembelajaran akan meningkat. 

 Teori-teori belajar tersebut dijadikan dasar dalam penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan model Concept Sentence berbatuan Flipchart.  

 

2.1.15 Penerapan Model Concept Sentence berbantuan Media Flipchart 

 Concept Sentence pada hakikatnya merupakan model pembelajaran yang 

dilakukan dengan memberikan kata kunci kepada siswa, kemudian kata kunci 

tersebut disusun menjadi beberapa kalimat dan dikembangkan menjadi paragraf-

paragraf. Penggunaan model ini sangatlah cocok digunakan dalam pembelajaran 

bahasa khususnya dalam aspek menulis. 

 Siswa SD berada pada usia 6-13 tahun dan berada dalam perkembangan 

operasional konkrit, sehingga siswa akan belajar lebih optimal dengan mengguna-
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kan benda konkrit. Dalam pembelajaran bahasa Jawa salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk memunculkan benda konkrit yaitu dengan menggunakan media 

gambar. Gambar bisa ditampilkan dengan menggunakan berbagai media, salah 

satunya dengan menggunakan media Flipchart. Penggunan media Flipchart dapat 

menampilkan beberapa gambar dengan cara memasang gambar-gambar pada 

lembaran-lembarannya, dengan demikian antara gambar yang satu dengan yang 

lain bisa dilihat dengan cara membalik lembarannya. Selain itu kata kunci yang 

disesuaikan dengan gambar yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan 

paragraf juga bisa ditempelkan/dituliskan pada lembar Flipchart. Berdasarkan 

kata kunci dan gambar yang di tampilkan dalam Flipchart, siswa dapat menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa dengan lebih mudah. 

 Penerapan model Concept Sentence berbantuan media Flipchart dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis karangan deskripsi. 

3. Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata 

kunci yang ditampilkan dalam media Flipchart. 

4. Siswa mengamati contoh karangan deskripsi yang disiapkan oleh guru 

(Mengamati) 

5. Siswa dan guru melakukan tanya jawab (Menanya) 

6. Guru membentuk kelompok secara heterogen. 

7. Guru menyiapkan media Flipchart yang berisi gambar dan kata kunci yang 

akan dibagikan kepada masing-masing kelompok.  
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8. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai penggunaan media Flipchart 

yang akan digunakan dalam berdiskusi. 

9. Tiap kelompok berdiskusi untuk  membuat kalimat dengan menggunakan 

kata kunci yang telah disediakan. (Menalar) 

10. Kelompok membuat karangan deskripsi berdasarkan kalimat yang telah 

dibuat.(Mencoba) 

11. Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. 

(Membentuk Jejaring) 

12. Guru menutup pelajaran 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian tentang keterampilan menulis ini didasarkan pada hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun penelitian-penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Jannah tahun 2013 tentang “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi melalui Model Concept Sentence Berbantuan ICT 

pada Siswa Kelas IV SDN Tugurejo 01 Semarang”. Hasil penelitian yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: Hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis 

narasi pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui model  Concept Sentence 

berbantuan ICT mengalami peningkatan baik secara individu maupun klasikal dari  

rata-rata nilai siswa meningkat dari rata-rata siklus pertama sebesar 71,2 menjadi 

74,5 pada rata-rata siklus kedua, dan pada siklus ketiga meningkat menjadi 77,6. 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal juga meningkat dari 62,2% pada rata-rata 
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siklus pertama menjadi 72,9% pada rata-rata siklus kedua, dan pada siklus ketiga 

meningkat menjadi 81,1%. Berdasarkan data tersebut, hasil belajar keterampilan 

menulis narasi siswa pada siklus ketiga sudah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu sekurang-kurangnya 80% siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 

70. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2013)  tentang “Penerapan 

Model Concept Sentence untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Karangan  

Narasi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Cibodas Kabupaten Bandung 

Barat”. Berdasakan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa nilai rata-

rata kelas pada tahap siklus I sebesar 61,38. Pada siklus II meningkat menjadi 

67,13 dan siklus III kembali meningkat menjadi 73,63. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi meningkat 

setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan model Concept Sentence. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) tentang “Penggunaan Media 

Flipchart dalam Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Berdasarkan 

Gambar Seri pada Siswa Kelas III SDN 2 Karanggadung Tahun Ajaran 

2012/2013”. Berdasarkan hasil penelitian  penggunaan media Flipchart dapat 

dilihat bahwa setiap siklus mengalami peningkatan. Siklus I mendapat skor rata-

rata 74,83% meningkat menjadi 84,45% pada siklus II. Siklus III juga mengalami 

peningkatan menjadi 88,10%. Hal tersebut menandakan perbaikan-perbaikan yang 

dilakukan pada setiap siklusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan 

hasil penelitian tindakan kelas tentang penggunaan media Flipchart dalam 

peningkatan menulis karangan pada siswa kelas III SD yang telah dilaksanakan 
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selama tiga siklus, dapat diambil simpulan bahwa prosedur penggunaan media 

Flipchart yang dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan pada siswa 

kelas III SDN 2 Karanggadung.  

Penelitian di atas menunjukkan keberhasilan penerapan model Concept 

Sentence dan penggunaan media Flipchart yang dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Dengan demikian  penelitian 

tersebut dapat dijadikan acuan untuk mendasari penelitian ini.  

 

2.3 KERANGKA PIKIR 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa faktor yang menjadi 

penyebab rendahnya kualitas pembelajaran menulis karangan deskripsi yaitu: 

perbendaharaan kata yang dimiliki siswa masih sedikit sehingga siswa kurang 

terampil dalam menulis karangan deskripsi; rendahnya aktivitas siswa dalam 

keterampilan menulis; siswa kurang antusias dalam pembelajaran bahasa jawa 

sehingga partisipasi siswa dalam diskusi belum maksimal;  siswa kurang tertarik 

dan mudah bosan dengan pembelajaran bahasa Jawa sehingga masih ada siswa 

yang ramai di kelas dan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Selain itu, metode 

pembelajaran yang digunakan guru banyak didominasi dengan metode ceramah 

satu arah dan kurang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga 

belum menggunakan media pembelajaran secara optimal.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan menggunakan model Concept Sentence berbantuan media 

Flipchart. Selengkapnya dapat di lihat dalam kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

KONDISI 

AWAL 

Dengan menerapkan model Concept Sentence berbantuan media 
Flipchart. Langkah-langkahnya yaitu:  
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 
2. Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis 

karangan deskripsi. 
3. Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan 

gambar dan kata kunci yang ditampilkan pada media 
Flipchart. 

4. Siswa mengamati contoh karangan deskripsi yang 
disiapkan oleh guru 

5. Siswa dan guru melakukan tanya jawab  
6. Guru membentuk kelompok secara heterogen. 
7. Guru menyiapkan media flipchart yang berisi gambar dan 

kata kunci yang akan dibagikan kepada masing-masing 
kelompok.  

8. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 
penggunaan media flipchart yang akan digunakan dalam 
berdiskusi. 

9. Tiap kelompok berdiskusi untuk  membuat kalimat dengan 
menggunakan kata kunci yang telah disediakan.  

10. Kelompok membuat karangan deskripsi berdasarkan 
kalimat yang telah dibuat. 

11. Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi 
kelompoknya  

12. Guru menutup pelajaran 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

 Guru belum menggunakan model inovatif 

 Guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran 

 Kurangnya penggunaan media secara optimal.  

 Perbendaharaan kata yang dimiliki siswa masih sedikit  

 Rendahnya aktivitas siswa dalam keterampilan menulis 

 Siswa kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

 Masih ada siswa yang ramai di kelas dan sibuk dengan 

aktivitasnya sendiri. 

 Siswa kurang tertarik dan mudah bosan dengan pembelajaran 

bahasa Jawa 

 Keterampilan menulis siswa masih rendah, hanya 37% siswa 

yang dapat membuat karangan deskripsi dan mencapai KKM. 

 

 Peningkatan keterampilan guru  

 Peningkatan aktivitas siswa  

 Peningkatan keterampilan menulis  

KONDISI 

AKHIR 
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2.4  HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka pikir di atas, maka 

hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan menggunakan model Concept 

Sentence berbantuan Flipchart maka keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa pada siswa kelas IVB 

SDN Wonosari 03 Semarang akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah rancangan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Menurut Arikunto (dalam Suyadi, 2012:50) secara umum terdapat 

empat tahap dalam melakukan PTK yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan dalam skema 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Rancangan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif antara guru 

dengan pihak-pihak lain sebagai upaya bersama untuk mewujudkan perbaikan 

kualitas pembelajaran yang diinginkan.  
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3.1.1 Perencanaan 

Langkah  pertama yang berupa perencanaan ini pada dasarnya merupakan 

kegiatan menyusun rencana tindakan  yang di dalamnya mengandung penjelasan 

tentang What (siapa),Why (mengapa), When (kapan), Where (di mana), Who (oleh 

siapa), dan How (bagaimana) tindakan tersebut akan dilakukan (Asrori, 2009: 

100). Perencanaan pembelajaran dalam tahap perencanaan adalah sebagai berikut: 

1) Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator, dan materi 

pembelajaran bersama tim kolaborasi.  

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

pendekatan Saintifik dan disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan model Concept Sentence berbantuan media Flipchart. 

3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar, dan kata kunci 

yang disajikan dalam media Flipchart. 

4) Menyiapkan  alat evaluasi berupa tes keterampilan proses dan tes tertulis. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, serta alat atau instrumen pengumpulan data untuk mem-

perkuat hasil observasi yang meliputi lembar wawancara dan catatan 

lapangan. 

6) Menyiapkan alat dokumentasi berupa foto dan video untuk merekam proses 

pembelajaran. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

  Pelaksanaan tindakan adalah menerapkan apa yang telah direncanakan 

pada tahap satu, yaitu bertindak di kelas (Suyadi, 2012: 62). Tindakan PTK 
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mencakup prosedur dan tindakan yang akan dilakukan, serta perbaikan yang akan 

dilakukan (Mulyasa, 2011: 71) 

  Pelaksanaan PTK yang akan dilakukan peneliti direncanakan dalam tiga 

siklus. Setiap siklus dilaksanakan satu kali pertemuan. Setiap siklus pembelajaran 

menerapkan model Concept Sentence berbantuan media Flipchart. Jika ternyata 

tindakan perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab masalah yang 

menjadi kerisauan guru maka dilaksanakan siklus berikutnya dengan langkah-

langkah pembelajaran yang sama namun indikator yang berbeda. Siklus I, siklus 

II, dan siklus III dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun.  

3.1.3 Observasi 

  Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data dalam 

penelitian ketika peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian (Uno, 2012:90). 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas IVB 

sebagai guru mitra. Observasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan iklim belajar. Peneliti menggunakan 

lembar observasi, lembar wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dalam 

pengambilan data-data di lapangan. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi atau pantulan adalah kegiatan mencermati, mengkaji, dan 

menganalisis secara mendalam dan menyeluruh tindakan yang telah dilaksanakan 

yang didasarkan data yang telah terkumpul pada langkah observasi (Asrori , 2009: 

103). Setelah pelaksanaan tindakan selesai dilaksanakan, guru pelaksana, peneliti 

dan subjek peneliti mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Hal ini 
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dilakukan untuk menemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan rancangan maupun 

hal-hal yang perlu diperbaiki (Arikunto, 2010: 149).   

Kegiatan refleksi dalam penelitian ini mengkaji keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa 

dalam pembelajaran bahasa Jawa di SDN Wonosari 03 Semarang dengan 

menggunakan model concept sentence berbantu media Flipchart. Peneliti juga 

mengaji kekurangan dan permasalahan yang muncul pada siklus pertama, 

kemudian membuat perencanaan perbaikan untuk siklus berikutnya. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1  Siklus 1 

3.2.1.1 Perencanaan  

1) Menyususn RPP dengan model Concept Sentence berbantuan Flipchart serta 

menerapkan pendekatan saintifik dalam langkah-langkah pembelajaran. 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa  gambar dan kata kunci 

yang disajikan dalam media Flipchart. 

3) Menyiapkan  alat evaluasi berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, lembar wawancara, dan catatan lapangan. 

5) Menyiapkan alat dokumentasi. 
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3.2.1.2  Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan sintaks model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. Langkah-langkahnya secara garis besar sebagai berikkut: 

1) Guru melakukan apersepsi 

2) Siswa diinformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

3) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai “Sapa sing wis tau dolanan 

layangan?  

4) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis karangan deskripsi. 

5) Siswa mengamati gambar pada media flipchart yang telah disiapkan oleh 

guru. (Mengamati) 

6) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab. (Menanya) 

7) Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan gambar. 

8) Siswa menganalisis contoh karangan deskripsi yang diberikan oleh guru. 

9) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. Terdapat delapan kelompok 

heterogen, setiap kelompok terdiri dari ± 5 siswa. 

10) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan flipchart berisi gambar 

dan kata kunci  pada setiap kelompok.  

11) Siswa mendengarkan petunjuk penggunaan Flipchart. 

12) Siswa berdiskusi melengkapi karangan deskripsi menggunakan kalimat yang 

telah dibuat berdasarkan kata kunci (Menalar)  

13) Tiap kelompok membuat beberapa kalimat dengan menggunakan  kata kunci 

yang telah disediakan.(Mencoba) 
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14) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya tentang 

karangan deskripsi yang telah dibuat.(Membuat Jejaring) 

15) Kelompok lain memberikan tanggapan. 

16) Hasil kerja kelompok dipajang. 

17) Guru memberikan penguatan dan penghargaan  

18) Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang kurang paham. 

19) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

20) Siswa mengerjakan evaluasi. 

21) Guru memberikan tindak lanjut. 

3.2.1.3 Observasi 

Observasi pada siklus pertama dilakukan untuk mengamati pembelajaran 

yang meliputi: 

1) Melakukan observasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran me-

nulis karangan deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart dengan menggunakan lembar observasi. Aspek yang 

dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pembelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2) Melakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart dengan mengunakan lembar observasi. Aspek-aspek 

yang dinilai adalah perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3) Mencatat pelaksanaan pembelajaran dalam catatan lapangan. 
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3.2.1.4 Refleksi  

Pada tahap refleksi peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan yang ditimbul-

kan pada siklus pertama. 

2) Menganalisis proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada siklus 

pertama. 

3) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama yang 

meliputi aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis 

siswa, dan hal-hal yang menghambat proses penelitian sehingga dapat 

meningkat di pertemuan berikutnya. 

4) Mengkaji permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

pertama dan mendiskusikan cara melakukan perbaikan. 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa untuk siklus kedua. 

 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

1) Menyususn RPP dengan model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

serta menerapkan pendekatan saintifik dalam langkah-langkah pembelajar-

an. 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar dan kata kunci 

yang disajikan dalam media Flipchart. 

3) Menyiapkan  alat evaluasi berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis. 
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4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, lembar wawancara, dan catatan lapangan. 

5) Menyiapkan alat dokumentasi 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan sintaks model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. Langkah-langkahnya secara garis besar sebagai berikkut 

1) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai makanan sehat dan tidak sehat.  

2) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan ejaan yang benar 

3) Siswa mengamati gambar pada media Flipchart yang telah disiapkan oleh 

guru. (Mengamati) 

4) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab. (Menanya) 

5) Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan gambar. 

6) Siswa menganalisis contoh karangan deskripsi yang diberikan oleh guru 

sesuai dengan ejaan yang benar. 

7) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. Terdapat delapan 

kelompok heterogen, setiap kelompok terdiri dari ± 5 siswa 

8) Guru LKS dan memberikan Flipchart berisi gambar dan kata kunci  pada 

setiap kelompok.  

9) Siswa mendengarkan petunjuk penggunaan Flipchart 

10) Siswa berkelompok dengan temannya sesuai dengan kelompok yang 

dibentuk guru untuk mendiskusikan tugas yang diberikan. (Menalar)  
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11) Tiap kelompok membuat beberapa kalimat dengan menggunakan kata kunci 

yang telah disediakan, dilanjutkan dengan penyusunan paragraf.  (Mencoba) 

12) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya 

mengenai karangan deskripsi yang telah dibuat. (Membuat Jejaring) 

13) Kelompok lain memberikan tanggapan. 

14) Hasil kerja kelompok dipajang. 

15) Guru memberikan penguatan dan penghargaan pada siswa 

16) Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang kurang paham. 

17) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

18) Siswa mengerjakan evaluasi. 

19) Guru memberikan tindak lanjut. 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus kedua dilakukan untuk mengamati pembelajaran 

yang meliputi: 

1) Melakukan observasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart dengan menggunakan lembar observasi. Aspek yang 

dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pembelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2) Melakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart dengan mengunakan lembar observasi. Aspek-aspek yang 

dinilai adalah perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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3) Mencatat pelaksanaan pembelajaran dalam catatan lapangan. 

3.2.2.4 Refleksi 

1) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan yang ditimbul-

kan pada siklus pertama. 

2) Menganalisis proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada siklus 

pertama. 

3) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama yang 

meliputi aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menulis 

siswa, dan hal-hal yang menghambat proses penelitian sehingga dapat 

meningkat di pertemuan berikutnya. 

4) Mengkaji permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

pertama dan mendiskusikan cara melakukan perbaikan. 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa untuk siklus ketiga. 

 

3.2.3 Siklus Ketiga 

3.2.3.1 Perencanaan 

1) Menyususn RPP dengan model Concept Sentence berbantuan Flipchart serta 

menerapkan pendekatan saintifik dalam langkah-langkah pembelajaran. 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa  gambar dan kata kunci 

yang disajikan dalam media Flipchart. 

3) Menyiapkan  alat evaluasi berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, lembar wawancara, dan catatan lapangan. 
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5) Menyiapkan alat dokumentasi 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan sintaks model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. Langkah-langkahnya secara garis besar sebagai berikkut 

1) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai kondisi taman di sekolah. 

2) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis karangan deskripsi 

sesuai dengan ejaan yang benar. 

3) Siswa mengamati gambar pada media Flipchart yang telah disiapkan oleh 

guru. (Mengamati) 

4) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab. (Menanya) 

5) Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan gambar. 

6) Siswa menganalisis contoh karangan deskripsi yang diberikan oleh guru. 

7) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. Terdapat delapan kelompok 

heterogen, setiap kelompok terdiri dari ± 5 siswa 

8) Guru memberikan LKS dan Flipchart berisi gambar dan kata kunci  pada 

setiap kelompok.  

9) Siswa mendengarkan petunjuk penggunaan Flipchart 

10) Siswa berkelompok dengan temannya sesuai dengan kelompok yang dibentuk 

guru untuk mendiskusikan tugas yang diberikan. (Menalar)  

11) Tiap kelompok membuat beberapa kalimat dengan menggunakan  kata kunci 

yang telah disediakan, dilanjutkan dengan penyusunan paragraf.  (Mencoba) 
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12) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya tentang 

karangan deskripsi yang telah dibuat (Membuat Jejaring) 

13) Kelompok lain memberikan tanggapan. 

14) Hasil kerja kelompok dipajang. 

15) Guru memberikan penguatan dan penghargaan pada siswa. 

16) Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang kurang paham.  

17) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

18) Siswa mengerjakan evaluasi. 

19) Guru memberikan tindak lanjut. 

3.2.3.3 Observasi 

Observasi pada siklus ketiga ini, dilakukan untuk mengamati proses 

pembelajaran yang meliputi: 

1) Melakukan observasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran me-

nulis karangan deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart dengan menggunakan lembar observasi. Aspek yang 

dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pembelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2) Melakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart dengan mengunakan lembar observasi. 

3) Mencatat pelaksanaan pembelajaran dalam catatan lapangan. 
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3.2.3.4 Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1) Mengaji ulang pelaksanaan pembelajaran pada siklus ketiga melalui hasil 

observasi/pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan.  

2) Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus ketiga. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah guru 

sebagai peneliti dan siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang tahun pelajaran 

2014/2015 yang berjumlah 43 siswa, dengan rincian 21 siswa laki-laki dan 22 

siswa perempuan. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IVB 

SDN Wonosari 03 Ngaliyan Semarang yang berada di Jalan Raya Randugarut, 

Kelurahan Wonosari,  Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian yang akan diteliti sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi berbahasa 

Jawa pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang dengan mengguna-

kan model Concept Sentence berbantuan  Flipchart. 
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2) Aktivitas  siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi berbahasa 

Jawa pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang dengan mengguna-

kan model Concept Sentence berbantuan media Flipchart. 

3) Keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa pada siswa kelas 

IVB SDN Wonosari 03 Semarang dengan menggunakan model Concept 

Sentence berbantuan Flipchart. 

 

3.6  DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ini berupa data hasil belajar keterampilan menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang yang diperoleh selama proses pembelajaran dari siklus 1 sampai siklus 

3. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa dan  keterampilan guru. Selain dari hasil observasi, data 

kualitatif penelitian ini juga diperoleh dari  hasil wawancara, data dokumen, dan 

catatan lapangan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan meng-

gunakan model Concept Sentence berbantu media Flipchart. 
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3.6.2 Sumber Data 

3.6.2.1 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru dan 

catatan lapangan dalam pembelajaran dengan menggunakan model Concept 

Sentence berbantuan media Flipchart. 

3.6.2.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa dan 

hasil belajar keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa yang dilakukan setiap 

siklus.  

3.6.2.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal yang didapatkan dari nilai/hasil 

keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa dan hasil foto selama proses 

pembelajaran bahasa Jawa menggunakan model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart. 

3.6.2.4 Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran  berlangsung berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru, 

dan keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi ber-

bahasa Jawa dengan menggunakan model Concept Sentence berbantuan media 

Flipchart. 
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3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

teknik tes dan teknik nontes, sebagai berikut : 

3.6.3.1 Tes 

Menurut Poerwanti dkk (2008: 4.3) tes merupakan himpunan pertanyaan 

yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, 

atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk 

mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes.  

Tes dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa pada masing-masing siklus dalam 

pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan model Concept Sentence 

berbantuan media Flipchart.  

3.6.3.2 Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.6.3.2.1 Observasi 

Observasi merupakan proses observasi secara sistematis dengan melakukan 

perekaman terhadap perilaku tertentu untuk tujuan pembuatan keputusan 

pengajaran (Syukri,dkk., 2010: 8-19). Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010: 203). 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Sedangkan instrumen observasi berupa lembar observasi keterampilan guru dan 
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aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui model 

Concept Sentence berbantuan media Flipchart. 

3.6.3.2.2 Catatan Lapangan 

Menurut Kunandar (2013: 197) catatan lapangan adalah catatan yang dibuat 

oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan observasi atau observasi terhadap 

subjek penelitian tindakan kelas. Berbagai hasil observasi tentang aspek 

pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan 

siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan beberapa aspek lainnya dapat dicatat 

sebagai catatan lapangan. 

Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dari observasi dan digunakan sebagai masukan untuk guru dalam 

melakukan observasi. Catatan lapangan dalam penelitian ini berupa lembar 

catatan untuk mencatat hal-hal yang ditemukan peneliti selama proses pem-

belajaran.  

3.6.3.2.3 Wawancara 

Menurut Uno, dkk (2011: 103) wawancara adalah metode pengumpulan 

data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. 

Menurut McMillan (dalam Syukri, dkk., 2010: 8-26) wawancara atau interview 

adalah suatu percakapan yang terarah dengan tujuan untuk mengumpulkan atau 

memperkaya informasi atau data yang mendetail yang hasil akhirnya akan 

digunakan untuk analisis kualitatif.   

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mencari informasi atau 

data tentang keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 
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karangan deskripsi berbahasa Jawa dengan menggunakan model Concept 

Sentence berbantuan Flipchart. Teknik wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan dan 

membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. 

3.6.3.2.4 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2009:206) teknik dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, video, gambar, dan lain-lain. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data yang 

diperoleh melalui observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa foto saat kegiatan pembelajaran, dan daftar nilai hasil tes siswa  

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif 

dan kualitatif. 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa keterampilan menulis 

deskripsi pada pembelajaran bahasa Jawa yang diukur dengan lembar tes berupa 

soal evaluasi. Data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif 

dengan menentukan mean atau rata-rata. Data kuantitatif akan disajikan dalam 

bentuk persentase.  

Langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai 

berikut:  
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1) Menentukan skor berdasar proporsi   

   N = 
 

  
x 100 Keterangan : N  = skor 

     B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

  St = skor teoretis 

(Poerwanti, dkk. (2008: 6.15) 

2) Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal 

Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase 

untuk menghitung ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus berikut: 

    F = 
  

  
 x 100 %  Keterangan: F = persentase frekuensi 

 fi = jumlah frekuensi yang muncul 

           Σf = jumlah frekunsi seluruhnya  

(Herryanto dan Hamid, 2008: 2.23) 

3) Menghitung mean atau rata-rata kelas 

Menghitung mean untuk mencari rata-rata hasil belajar siswa menggunakan 

rumus:      = 
  

  
 

Keterangan  :     = nilai rata-rata 

   ∑x = jumlah nilai semua siswa 

   ∑N = jumlah siswa 

(Sukestiyarno, 2009: 21) 

4) Hasil perhitungan dikonversikan dengan KKM klasikal dan individual yang 

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

sebagai berikut : 



 

73 
 

 

Tabel 3.1  

KKM Bahasa Jawa SDN Wonosari 03 Semarang 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Klasikal Individu  

≥75 % ≥ 61 Tuntas 

< 75 % < 61 Tidak Tuntas 

(Sumber KKM Bahasa Jawa  kelas IVB SDN Wonosari, 2013) 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan 

guru, catatan lapangan, data dokumen dan wawancara dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa dengan menggunakan model Concept 

Sentences berbantuan media Flipchart, dianalisis dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan mengorganisasikan, mengklasifikasi-

kan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut kategori untuk 

memperoleh simpulan. 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrumen observasi  keterampilan guru dan instrumen observasi aktivitas siswa. 

Poerwanti (2008:6-9) menerangkan cara untuk mengolah data skor sebagai 

berikut: 

1) Menentukan skor terendah; 

2) Menentukan skor tertinggi; 

3) Mencari median; 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang). 
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Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

maka untuk mencari n= (T-R)+1 

Untuk rumus yang digunakan adalah  

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk n data genap dan ganjil 

Q3 = kuartil ketiga  

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q4= kuartil keempat = T  

      (Herrhyanto dan Hamid, 2008:5.3) 

Maka akan di dapat: 

Tabel 3.2   

Kriteria Penilaian dan Ketuntasan 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh kriteria hasil observasi 

keterampilan guru sebagai berikut: 
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Tabel 3.3   

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas  

20 ≤ skor < 30,5 Baik Tuntas 

10,5 ≤ skor < 20 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

Sedangkan kriteria hasil observasi aktivitas siswa secara klasikal sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4   

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik Tuntas 

16≤ skor < 24,5 Baik Tuntas 

7,5≤ skor < 16 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran menggunakan model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa pada  siswa 

kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan media Flipchart meningkat 

dengan kategori sekurang-kurangnya baik (20 ≤ skor < 30,5). 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan media Flipchart meningkat 

dengan kategori sekurang-kurangnya baik (16≤ skor < 24,5). 
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3) ≥ 75% dari seluruh siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang mencapai 

ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 61 dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi berbahasa Jawa dengan menggunakan model Concept 

Sentence berbantuan media Flipchart. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas melalui model Concept Sentence ber-

bantuan Flipchart diperoleh dari observasi proses pembelajaran dan penilaian 

keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa yang dilaksanakan pada setiap 

siklus. Penelitian dilaksanakan selama tiga siklus dengan masing-masing siklus 

satu kali pertemuan.  

Berikut paparan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan  keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa siswa melalui 

model Concept Sentence berbantuan Flipchart di kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1  

4.1.1.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus 1 dilaksanakan hari Kamis, 13 Maret 2014 di 

kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang yang berlangsung selama 2 jam pelajaran 

dengan materi ajar pengertian dan langkah-langkah menulis deskripsi tema 

“dolanan”. Kegiatan pembelajaran diikuti oleh siswa kelas IV B SDN Wonosari 

03 Semarang tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 43 siswa. 
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4.1.1.2 Observasi 

4.1.1.2.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan 

menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart pada siklus 1 diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.1  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 1  

 

No 

 

Indikator 
Skor Nilai 

1. Mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

4 A 

2. Melakukan apersepsi 3 B 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 2 C 

4. Menjelaskan materi kepada siswa 2 C 

5. Melakukan tanya Jawab 2 C 

6. Menggunakan media flipchart dalam 

pembelajaran 

4 A 

7. Membimbing diskusi kelompok 2 C 

8. Mengelola kelas 2 C 

9. Memberikan penguatan kepada siswa 
2 C 

10. Menutup pelajaran 2 C 

Jumlah skor total 25 

Rata-rata skor 2,5 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 62,5% 

 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

siklus 1, diperoleh jumlah skor 25, rata-rata skor 2,5 dan persentase keberhasilan 

62,5% dengan kategori baik.  
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1) Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajar-

an memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan guru menyiapkan sumber dan media pembelajaran, memberi salam 

saat masuk kelas, memimpin siswa untuk berdo’a, serta melakukan presensi 

untuk mengecek kehadiran siswa. 

2) Melakukan apersepsi 

Keterampilan guru dalam melakukan apersepsi memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan apersepsi yang dilakukan guru 

menarik, sesuai dengan materi, dan berkaitan dengan kehidupan siswa, yaitu 

setelah melakukan kegiatan bernyanyi, siswa diberi beberapa pertanyaan 

salah satunya yaitu, “Sapa sing wis tau dolanan layangan”. Sebagian siswa 

menjawab wis tau dolanan layangan. Akan tetapi guru belum menumbuhkan 

motivasi belajar bagi siswa. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa. Keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan guru 

melakukan kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator, kemudian disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh 

siswa. Akan tetapi guru belum menuliskan di papan tulis dan memberikan 

pertanyaan tindak lanjut. 
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4) Menjelaskan materi kepada siswa 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa memperoleh skor 

2 dengan kategori cukup. Guru menyampaikan materi sesuai dengan indikator 

dan urut. Akan tetapi guru belum mengaitkan materi dengan disiplin ilmu 

yang lain dan menjelaskan materi dengan variasi atau intonasi suara yang 

jelas. 

5) Melakukan tanya jawab 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Guru mengajukan pertanyaan dengan jelas dan sesuai dengan 

materi. Tetapi guru belum memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir 

sehingga jawaban siswa kurang tepat. Guru juga belum memberikan giliran 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. Guru hanya menunjuk siswa 

tertentu sehingga siswa yang lain merasa terabaikan dan kurang memperhati-

kan pelajaran. 

6) Menggunakan media Flipchart dalam pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran Flipchart mem-

peroleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan media 

yang digunakan sesuai dengan indikator, menarik perhatian siswa, melibatkan 

siswa dalam pembelajaran dan guru sudah menjelaskan petunjuk penggunaan 

media Flipchart sehingga siswa dapat menggunakan media  Flipchart dengan 

mudah. 
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7) Membimbing diskusi kelompok  

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup. Guru membentuk kelompok secara heterogen dan 

menjelaskan petunjuk kerja dalam kelompok. Tetapi guru belum membantu 

siswa mengatur tempat duduk ketika berdiskusi sehingga banyak siswa yang 

membuat kegaduhan dan membimbing seluruh kelompok membuat karangan 

deskripsi dengan kata kunci. 

8) Mengelola kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas memperleh skor 2 dengan kategori 

baik. Hal itu dibuktikan dengan guru menunjukkan sikap tanggap terhadap 

kondisi kelas yang kurang kondusif dan menegur siswa yang membuat gaduh. 

9) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup. Hal itu dibuktikan dengan guru memberikan 

penguatan dalam bentuk gestural yaitu tepuk tangan dan memberikan 

penguatan berupa benda atau hadiah. Tetapi guru belum memberikan 

penguatan secara verbal dan dan pemberian penguatan tidak dilakukan 

dengan segera. 

10) Menutup Pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Hal itu dibuktikan dengan guru menyimpulkan pelajaran 

bersama siswa dan memberikan evaluasi. 
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 Berdasarkan data tersebut dapat dilihat terdapat 7 aspek mendapat kategori 

cukup, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi kepada 

siswa, melakukan tanya jawab, membimbing diskusi kelompok, memberikan 

penguatan kepada siswa, mengelola kelas, dan menutup pelajaran; 1 aspek 

mendapat kategori baik, yaitu  melakukan apersepsi; 2 aspek memperoleh kategori 

sangat baik yaitu mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dan 

menggunakan media Flipchart dalam pembelajaran. 

Data hasil observasi keterampilan guru siklus 1 disajikan dalam bentuk 

diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Hasil observasi Keterampilan Guru Siklus 1 

 

 

4.1.1.2.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

siklus 1 diperoleh data sebagai berikut: 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

3 

2 2 2 

4 

2 2 2 2 

S
k

o
r 

Indikator Keterampilan Guru 

keterampilan 

guru 



 

83 
 

 

 

Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor JS Rt % Nilai 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pelajaran 
- 4 24 9 6 103 2,4 60% B 

2. Memperhatikan guru tentang 

materi menulis karangan 

Deskripsi 

- 10 20 13 0 89 2,1 51% B 

3. Bertanya dan menjawab 

Pertanyaan 
8 21 14 0 0 49 1,3 28% C 

4. Aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok 
3 5 13 18 4 101 2,4 59% B 

5. Menulis karangan deskripsi 

berdasarkan gambar dan 

kata kunci yang ditampilkan 

dalam media flipchart 

- 1 26 11 5 106 2,5 62% B 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi  kepada seluruh kelas 
- 25 14 4 0 65 1,6 38% C 

7. Memberikan tanggapan hasil 

presentasi pekerjaan 

kelompok lain 

1 42 0 0 0 43 0,6 24% D 

8. Menyelesaikan evaluasi - 2 20 15 6 111 2,6 65% B 

Jumlah skor 15,4 

Rata-rata skor 1,9 

Persentase 48% 

Kategori Cukup 

Keterangan: JS (Jumlah Skor) dan Rt (Rata-rata)  

 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pembelajaran ke-

terampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart siklus 1, diperoleh jumlah skor 15,4 dan rata-rata skor 

aktivitas siswa sebesar 1,9 dengan kategori cukup. Persentase keberhasilan 

sebesar 48%. Siswa terlihat antusias saat melihat guru membawa media Flipchart. 

Mereka tampak heran dengan media yang dibawa oleh guru karena media tersebut 

belum pernah dilihat. Siswa masih bertanya-bertanya apa yang akan dipelajari 

dengan media tersebut. 
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Perolehan skor masing-masing indikator aktivitas siswa melalui model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

Aspek mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran memperoleh jumlah 

skor 103, rata-rata skor 2,4 dengan kategori B (baik). Terdapat 6 siswa yang 

memperoleh skor 4. Mereka melakukan semua kegiatan yang tertulis dalam  

deskriptor yaitu masuk kelas dengan tertib, menempati tempat duduk, tenang, 

dan mempersiapkan buku serta alat tulis; 9 siswa memperoleh skor 3; 24 

siswa memperoleh skor 2; dan 4 siswa memperoleh skor 1. Persentase 

keberhasilan aspek mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran sebesar 

60%. 

2) Memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi 

Aspek memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi 

memperoleh jumlah skor 89, rata-rata skor 2,1 dengan kategori B (baik) 

Terdapat 13 siswa melakukan 3 kegiatan dalam deskriptor; 20 siswa 

melakukan 2 kegiatan dalam deskriptor; dan 10 siswa melakukan 1 kegiatan 

dalam deskriptor. Persentase keberhasilan aspek memperhatikan penjelasan 

guru tentang menulis karangan deskripsi sebesar 51%. 

3) Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aspek bertanya dan menjawab pertanyaan memperoleh jumlah skor 49, rata-

rata skor 1,3 dengan kategori C (kurang). Terdapat 14 siswa memperoleh skor 

2, hal itu ditunjukan dengan 2 deskriptor yang tampak dalam aspek bertanya 

dan menjawab pertanyaan; 21 siswa memperoleh skor 1; dan 8 siswa mem-
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peroleh skor 0 karena semua deskriptor tidak tampak. Persesntase keberhasil-

an aspek bertanya dan menjawab pertanyaan sebesar 28%. 

4) Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 

Aspek aktif dalam kegiatan diskusi kelompok memperoleh jumlah skor 101, 

rata-rata skor 2,4 dengan kategori B (baik). Terdapat 4 siswa yang melakukan 

semua kegiatan dalam deskriptor yaitu membantu kelompok mengerjakan 

tugas, memberikan pendapat, tanggapan, dan mendengarkan pendapat teman; 

18 siswa memperoleh skor 3; 13 siswa memperoleh skor 2; 5 siswa 

memperoleh skor 1; dan 3 siswa memperoleh skor 0 karena semua deskriptor 

tidak tampak. Persentase keberhasilan aspek aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok sebesar 59%. 

5) Menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart. 

Aspek menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart memperoleh jumlah skor 106, rata-rata 

skor 2,5 dengan kategori B (baik). Terdapat 5 siswa memperoleh skor 4 

karena melakukan semua kegiatan yang tertulis pada deskriptor menulis 

karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang ditampilkan 

dalam media Flipchart, yaitu karangan sesuai dengan tema, karangan sesuai 

dengan kata kunci, ketepatan pemilihan kata, dan kerapian tulisan; 11 siswa 

memperoleh skor 3; 26 siswa memperoleh skor 2; dan 1 siswa memperoleh 

skor 1. Persentase keberhasilan aspek menulis karangan deskripsi berdasarkan 

gambar dan kata kunci yang ditampilkan dalam media Flipchart sebesar 62%. 
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6) Mempresentasikan hasil diskusi  kepada seluruh kelas 

Aspek mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas memperoleh 

jumlah skor 65, rata-rata skor 1,6 dengan kategori C (cukup). Adapun  

deskriptor dari aspek ini, yaitu mempresentasikan hasil diskusi dengan benar, 

menggunakan kalimat yang baik dalam menyampaikan hasil diskusi, jelas 

sehingga mudah dipahami siswa, dan memberi kesempatan kelompok lain 

untuk memberikan tanggapan. Terdapat 4 siswa melakukan 3 kegiatan dari 

deskriptor; 14 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor; dan 25 siswa 

memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan siswa pada aspek mempresen-

tasikan hasil diskusi  kepada seluruh kelas sebesar 38%. 

7) Memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

Aspek memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

memperoleh jumlah skor 43, rata-rata skor 0,6 dengan kategori D (kurang). 

42 siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor dan 1 siswa tidak melakukan 

apapun dari kegiatan yang tertulis pada deskriptor. Persentase keberhasilan 

pada aspek memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

sebesar 24%. 

8) Menyelesaikan evaluasi 

Aspek menyelesaikan evaluasi memperoleh jumlah skor 111, rata-rata skor 

2,6 dengan kategori B (baik). Adapun deskriptor dari aspek ini yaitu 

mengerjakan evaluasi dengan tenang, mengerjakan secara mandiri, tidak 

menggangu teman dan tepat waktu. Perolehan skor pada siswa didasarkan 

pada deskriptor yang tampak. Terdapat 6 siswa yang  memperoleh  skor 4; 15 
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siswa memperoleh skor 3; 20 siswa memperoleh skor 2; dan 2 siswa 

memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan pada aspek menyelesaikan 

evaluasi sebesar 65%.  

 Data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 1 dapat disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1  

 

4.1.1.2.3 Deskripsi Observasi Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa 

Jawa Siswa 

Guru melakukan penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa 

siswa dalam proses pembelajaran yang mencakup semua indikator pembelajaran 

yang telah ditetapkan untuk mengukur keterampilan menulis deskripsi berbahasa 

Jawa.  

Berdasarkan hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart pada siklus 1 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.3  

Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi berbahasa Jawa Siklus 1  

No. Indikator 
Tingkat kemampuan 

JS Rt % 
Kate-

gori 1 2 3 4 

1. Kelengkapan Isi 2 10 12 19 134 3,1 77% B 

2. Pemilihan kata 10 15 18 0 94 2,2 54% C 

3. Penulisan ejaan dan 

tanda baca 24 14 5 0 67 1,6 39% D 

4.  Organisasi isi 11 17 14 1 91 2,1 53% C 

5. Kerapian Tulisan 5 13 23 2 108 2,5 63% C 

 Jumlah skor total 11,5 

Rata-rata skor 2,3 

Persentase 58% 

Kategori Cukup 

Keterangan: JS (Jumlah Skor) dan Rt (Rata-rata)   

 Berdasarkan data hasil penelitian keterampilan menulis deskripsi ber-

bahasa Jawa melalui model Concept Sentence  berbantuan Flipchart  pada siklus 1 

memperoleh jumlah skor sebesar 11,5 dengan rata-rata skor 2,3 kategori cukup. 

Persentase keberhasilan sebesar 58%.  

a. Kelengkapan isi 

Aspek kelengkapan isi memperoleh jumlah skor 134, rata-rata skor 3,1 

dengan kategori B (baik). Hal ini dibuktikan dengan 19 siswa yang mendapat 

skor 4; 12 siswa memperoleh skor 3; 10 siswa memperoleh skor 2; dan 2 

siswa memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan aspek kelengkapan isi 

sebesar 77%. 

b. Pemilihan Kata 

Aspek pemilihan kata memperoleh jumlah skor  94, rata-rata skor 2,2 dengan 

kategori C (cukup). Hal itu dibuktikan dengan adanya 18 siswa memperoleh 

skor 3; 15 siswa memperoleh skor 2; dan 10 siswa memperoleh skor 1. 

Persentase keberhasilan aspek pemilihan kata sebesar 54%. 
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c. Penulisan ejaan dan tanda baca 

Aspek penulisan ejaan dan tanda baca memperoleh jumlah  skor 67,  rata-rata 

skor 1,6 dengan kategori D (kurang). Hal ini ditunjukkan dengan adanya 5 

siswa yang memperoleh skor 3; 14 siswa memperoleh skor 2; dan 24 siswa 

memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan aspek penulisan ejaan dan tanda 

baca sebesar 39%. 

d. Organisasi isi 

Aspek organisasi isi memperoleh jumlah skor 91, rata-rata skor 2,1 dengan 

kategori C (cukup). Hal ini ditunjukkan dengan adanya 1 siswa yang mem-

peroleh skor 4; 14 siswa memperoleh skor 3; 17 siswa  memperoleh nilai skor 

2; dan 11 siswa memperoleh skor 1 Persentase keberhasilan aspek organisasi 

isi sebesar 53%. 

e. Kerapian Tulisan  

Aspek kerapian tulisan memperoleh jumlah skor 108, rata-rata skor 2,5 

dengan kategori C (cukup). Hal ini dibuktikan dengan data adanya 2 siswa 

yang memperoleh skor 4; 23 siswa memperoleh skor 3; 13 siswa memperoleh 

skor 2; dan 5 siswa memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan aspek 

kerapian tulisan sebesar 63%. 

 Berdasarkan  uraian tersebut, terlihat bahwa dari 5 aspek yang diamati, 

terdapat 1 aspek yang memperoleh kategori baik yaitu kelengkapan isi; 3 aspek 

yang memperoleh kategori cukup, yaitu aspek  pemilihan kata, serta organisasi isi, 

dan kerapian tulisan; dan 1 aspek memperoleh kategori kurang yaitu penulisan 

ejaan dan tanda baca 
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 Tabel distribusi frekuensi hasil penilaian keterampilan menulis berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart  pada siklus 1 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.4  

Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa 

Jawa Siklus 1  

Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

0-60 18 42% Tidak Tuntas 

61-70 20 47% Tuntas 

71-80 3 6% Tuntas 

81-90 2 5% Tuntas 

91-100 0 0 Tuntas 

Jumlah 43 100% 

Nilai terendah : 25  Jumlah siswa tuntas   : 25 

Nilai tertinggi : 85  Jumlah siswa tidak tuntas  : 18 

Rata-rata  : 57   Persentase ketuntasan   : 58 % 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 membuktikan bahwa nilai rata-rata keterampilan 

menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa adalah 57. Persentase ketuntasan 

belajar adalah 58% (25 dari 43 siswa), sedangkan 42% (18 dari 43 siswa) dalam 

kualifikasi tidak tuntas. 

Data hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa pada 

siklus 1 tersebut, disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa 

Siklus 1 
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Ketuntasan 

Persentase 
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4.1.1.3 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh peneliti bersama kolaborator untuk meng-

analisis proses pembelajaran yang telah berlangsung dan memfokuskan pada 

berbagai masalah yang muncul pada pelaksanaan tindakan pada siklus 1. Data 

tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 

menulis deskripsi berbahasa Jawa siswa. 

Refleksi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pem-

belajaran pada siklus 2. Adapun hasil refleksi dalam pembelajaran keterampilan 

menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart siklus 1 adalah sebagai berikut: 

4.1.1.3.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru selama pembelajaran siklus 1, secara keseluruhan 

termasuk dalam kategori baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki agar pada pelaksanaan pembelajaran siklus 2 menjadi lebih efektif. 

Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

1) Pada saat penyampaian apersepsi belum menumbuhkan motivasi belajar pada 

siswa. 

2) Guru belum menuliskan tujuan pembelajaran dan setelah menyampaikannya 

guru belum memberikan pertanyaan lanjutan kepada siswa, dan dalam 

penyampaian materi guru belum mengaitkan materi dengan disiplin ilmu 

yang lain serta intonasi suara dalam menjelaskan materi kurang jelas. 

3) Guru tidak memberikan waktu berpikir kepada siswa dalam melakukan tanya 

jawab, sehingga jawaban siswa masih kurang tepat. Guru juga belum mem-



 

92 
 

 

 

berikan giliran kepada siswa untuk menjawab pertanyaan, sehingga siswa 

yang lain merasa terabaikan dan kurang memperhatikan pelajaran. 

4) Guru kurang maksimal ketika membimbing siswa dalam berdiskusi. Guru 

juga belum membantu siswa mengatur tempat duduk dalam berkelompok. 

5) Guru belum menciptakan kondisi belajar yang kondusif. 

6) Penguatan yang dilakukan oleh guru masih jarang dilakuan. Penguatan hanya 

diberikan dalam bentuk gerak tubuh (tepuk tangan) dan pemberian hadiah. 

7) Guru belum maksimal dalam menutup pelajaran. Guru hanya menyimpulkan 

materi dengan siswa dan memberikan evaluasi.  

4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada siklus 1 secara ke-

seluruhan sudah termasuk dalam kategori baik, tetapi masih perlu ditingkatkan 

dan diperbaiki pada pelaksanan pembelajaran siklus 2. Siswa terlihat antusias 

dalam mengikuti pembelajaran menggunakan model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart. Aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki yaitu: 

1) Siswa dalam mendengarkan penjelasan guru kurang maksimal. Sebagian 

besar siswa belum memperhatikan, menanggapi dan mencatat hal yang 

penting yang dijelaskan guru. 

2) Siswa kurang maksimal dalam bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 

3) Siswa kurang maksimal dalam memberikan kontribusi penyusunan karangan 

dalam diskusi kelompok.  

4) Siswa kurang maksimal dalam presentasi hasil karya kelompok. Siswa kurang 

berpartisipasi dalam memberi tanggapan dan masukan. 
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5) Sebagian besar siswa belum berani mengungkapkan pendapat. 

4.1.1.3.3 Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa 

Keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa siswa selama pada siklus 

1 secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik, tetapi masih perlu 

ditingkatkan dan diperbaiki pada pelaksanaan siklus 2. Keterampilan menulis 

deskripsi siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki yaitu: 

1) Aspek kelengkapan isi karangan belum maksimal, masih banyak siswa yang 

belum menggunakan kata kunci dalam membuat kalimat 

2) Aspek ketepatan penggunaan kata belum maksimal. Sebagian besar siswa 

kurang tepat dalam pemilihan kata, mereka masih menggunakan bahasa yang 

tidak baku dalam menulis karangan.  

3) Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca belum maksimal. Sebagian besar 

siswa belum menulis ejaan dan tanda baca yang benar seperti belum 

menggunakan  huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan tanda titik di 

akhir kalimat. Selain itu ejaan dalam penulisan kata juga masih banyak yang 

salah seperti kata gawa ditulis gowo. 

4) Aspek organisasi isi masih belum optimal. Sebagian besar siswa dalam 

menyampaikan gagasannya kurang jelas dan kurang padu.  

Nilai akhir keterampilan menulis deksripsi berbahasa Jawa membuktikan 

bahwa 58% (25 dari 43 siswa) tuntas belajar, sedangkan 42% (18 dari 43 siswa) 

belum tuntas belajar. 

  Refleksi tersebut membuktikan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Variabel 
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keterampilan menulis deskripsi belum dapat tercapai pada siklus 1. Indikator 

keberhasilan menetapkan  sebesar 75% (32 dari 43 siswa) mengalami ketuntasan 

dalam menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa, sedangkan persentase ke-

tuntasan siklus 1 hanya mencapai 58% (25 dari 43 siswa). 

4.1.1.3.4 Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan pada siklus 1, maka kolabolator mem-

berikan saran untuk melakukan perbaikan pada siklus 2. Perbaikan tersebut 

sebagai berikut: 

1) Guru melakukan apersepsi yang dapat menumbuhkan motivasi belajar pada 

siswa. 

2) Guru memberikan pertanyaan lanjutan setelah menyampaikan tujuan pem-

belajaran.  

3) Dalam menjelaskan materi guru belum mengaitkan materi dengan disiplin 

ilmu yang lain sehingga kebermaknaan materi yang dipelajari siswa kurang 

optimal. Variasi dan intonasi suara dalam menjelaskan materi kurang jelas 

sehingga harus diperhatikan. 

4) Guru memberikan waktu berpikir kepada siswa dalam melakukan tanya 

jawab, sehingga jawaban siswa kurang tepat. Guru juga harus memberikan 

giliran kepada siswa untuk menjawab pertanyaan, agar siswa yang lain 

merasa diperhatikan. 

5) Guru harus membimbing semua kelompok dalam mengerjakan tugas diskusi. 

Selain itu guru juga harus membantu siswa dalam mengatur tempat duduk 

untuk kegiatan berdiskusi. 
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6) Guru harus lebih pandai dalam mengelola kelas supaya suasana belajar 

menjadi kondusif. 

7) Guru harus lebih terampil dan jeli dalam memberikan penguatan kepada 

siswa. Pemberian penguatan langsung seketika artinya jangan terlambat 

dalam memberikan penguatan. 

8) Guru dalam menutup pelajaran tidak hanya menyimpulkan dan memberikan 

evaluasi tetapi juga harus memberikan refleksi serta tindak lanjut kepada 

siswa, seperti penyampaian materi pada pertemuan mendatang untuk di-

pelajari siswa. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

4.1.2.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus 2 dilaksanakan hari Selasa, 25 Maret 2014 di 

kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang yang berlangsung selama 2 jam pelajaran 

dengan materi ejaan dan tanda baca dalam menulis deskripsi tema “panganan 

sehat”. Kegiatan pembelajaran diikuti oleh siswa kelas IV B SDN Wonosari 03 

Semarang tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 43 siswa. 

4.1.2.2 Observasi 

4.1.2.2.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan 

menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart pada siklus 2 diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.5  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 2 

No Indikator Skor Nilai 

1. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti 
pembelajaran 

4 A 

2. Melakukan apersepsi 2 C 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 B 
4. Menjelaskan materi kepada siswa 3 B 
5. Melakukan tanya Jawab 3 B 

6. Menggunakan media flipchart dalam pembelajaran 4 A 

7. Membimbing diskusi kelompok 3 B 

8. Mengelola kelas 3 B 
9. Memberikan penguatan kepada siswa 2 C 

10. Menutup pelajaran 3 B 
Jumlah skor total 30 

Rata-rata skor 3 

Persentase Keberhasilan 75% 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

siklus 2, diperoleh jumlah skor 30, rata-rata skor 3 dan persentase keberhasilan 

75% dengan kategori baik.  

1) Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk mengikuti pem-

belajaran memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan 

dengan tercapainya 4 deskriptor yang tampak yaitu menyiapkan sumber dan 

media pembelajaran, memberi salam saat masuk kelas, memimpin siswa 

untuk berdo’a dan melakukan presensi. 

2) Melakukan apersepsi 

Keterampilan guru dalam melakukan apersepsi memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Hal ini dibuktikan dengan apersepsi yang dilakukan guru 
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menarik perhatian siswa dan sesuai dengan materi, tetapi belum berkaitan 

dengan kehidupan siswa dan menumbuhan motivasi belajar bagi siswa.  

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa. Keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan guru 

melakukan kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator, kemudian disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh 

siswa kemudian menuliskan di papan tulis. Tetapi guru belum memberikan 

pertanyaan tindak lanjut. 

4) Menjelaskan materi kepada siswa 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa memperoleh skor 

3 dengan kategori  baik. Guru menyampaikan materi sesuai dengan  indikator, 

urut, variasi dan intonasi suara yang jelas. Guru belum mengaitkan materi 

dengan disiplin ilmu yang lain. 

5) Melakukan tanya jawab 

Keterampilan guru dalam  melakukan tanya jawab memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Guru mengajukan pertanyaan dengan jelas dan pertanyaan 

yang diberikan sesuai dengan materi. Guru juga sudah memberikan giliran 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi guru belum mem-

berikan waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. 
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6) Menggunakan media Flipchart dalam pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran Flipchart mem-

peroleh  skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan media 

yang digunakan sesuai dengan indikator, menarik perhatian siswa, melibatkan 

siswa dalam pembelajaran dan guru menjelaskan terlebih dahulu petunjuk 

penggunaan media Flipchart sehingga siswa dapat menggunakan media 

Flipchart dengan mudah. 

7) Membimbing diskusi kelompok  

Keterampilan guru dalam membimbing pembentukan diskusi kelompok kecil 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Guru membentuk kelompok secara 

heterogen, menjelaskan petunjuk kerja dalam kelompok dan mengatur tempat 

duduk siswa. Tetapi guru belum memberikan bimbingan kepada seluruh 

siswa. 

8) Mengelola kelas 

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok memperleh skor 3 

dengan kategori baik. Hal itu dibuktikan dengan memusatkan perhatian siswa, 

menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif dan 

menegur siswa yang gaduh di kelas. 

9) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru dalam  memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup. Hal itu dibuktikan dengan guru memberikan 

penguatan dalam bentuk verbal dan gerak tubuh yaitu tepuk tangan. 
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10) Menutup Pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal itu dibuktikan dengan guru menyimpulkan pelajaran 

bersama siswa, memberikan evaluasi dan memberikan tindak lanjut. 

 Berdasarkan data tersebut dapat dilihat terdapat 2 aspek mendapat kategori 

cukup yaitu melakukan apersepsi dan memberikan penguatan kepada siswa; 6 

aspek mendapat kategori baik, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan materi kepada siswa, melakuan tanya jawab, membimbing diskusi 

kelompok, mengelola kelas, dan menutup pelajaran; dan 2 aspek memperoleh 

kategori sangat baik yaitu mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

dan menggunakan media Flipchart dalam pembelajaran. 

Data hasil observasi keterampilan guru siklus 2 disajikan dalam bentuk 

diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 2 
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4.1.2.2.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

siklus 2 diperoleh data sebagai beriku: 

Tabel 4.6 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor JS Rt % Nilai 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pelajaran 
- 0 11 17 15 133 3,1 77% A 

2. Memperhatikan guru tentang 

materi menulis karangan deskripsi 
- 0 14 13 16 131 3 76% B 

3. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
3 10 20 6 4 84 2 48% B 

4. Aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok 
- 6 11 16 10 116 2,7 67% B 

5. Menulis karangan deskripsi 

berdasarkan gambar dan kata  

kunci yang ditampilkan dalam 

media flipchart 

- 0 2 21 20 147 3,4 85% A 

6. Mempresentasikan hasil diskusi  

kepada seluruh kelas 
- 0 20 12 11 120 2,8 69% B 

7. Memberikan tanggapan hasil 

presentasi pekerjaan kelompok 

lain 

- 32 11 0 0 54 1,3 31% C 

8. Menyelesaikan evaluasi - 0 0 13 30 159 3,7 92% A 

Jumlah skor 22 

Rata-rata skor 2,8 

Persentase 69% 

Kategori  Baik 

Keterangan: JS (Jumlah skor) dan Rt (Rata-rata) 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pembelajaran 

keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart siklus 2, diperoleh jumlah skor 22 dan rata-rata skor 

aktivitas siswa sebesar 2,8 dengan kategori baik. Persentase keberhasilan sebesar 

69%. Siswa terlihat antusias saat melihat guru membawa media Flipchart.  
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Perolehan skor masing-masing indikator aktivitas siswa melalui model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

Aspek mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran memperoleh jumlah 

skor 133, rata-rata skor 3,1 dengan kategori A (sangat baik). Terdapat 15 

siswa yang memperoleh skor 4. Mereka melakukan semua kegiatan yang 

tertulis dalam  deskriptor yaitu masuk kelas dengan tertib, menempati tempat 

duduk, tenang, dan mempersiapkan buku serta alat tulis; 17 siswa mem-

peroleh skor 3; dan 11 siswa memperoleh skor 2. Persentase keberhasilan 

aspek mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran sebesar 77%. 

b. Memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi 

Aspek memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi 

memperoleh jumlah skor 131, rata-rata skor 3 dengan kategori B (baik). 

Terdapat 16 siswa memperoleh skor 4. Hal itu ditunjukkan dengan deskriptor 

yang tampak semua dalam aspek memperhatikan penjelasan guru, yaitu sikap 

dan posisi duduk yang baik, mendengarkan penjelasan guru, mencatat hal-hal 

penting, dan menciptakan suasana yang kondusif (tidak ramai); 13 siswa 

melakukan 3 kegiatan dalam deskriptor; dan 14 siswa melakukan 2 kegiatan 

dalam deskriptor di atas. Persentase keberhasilan aspek memperhatikan pen-

jelasan guru tentang menulis karangan deskripsi sebesar 75%. 

c. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aspek bertanya dan menjawab pertanyaan memperoleh jumlah skor 84, rata-

rata skor 2, dengan kategori B (baik). Terdapat 4 siswa memperoleh skor 4, 



 

102 
 

 

 

hal itu ditunjukan dengan 4 deskriptor yang tampak dalam aspek bertanya dan 

menjawab pertanyaan; 6 siswa memperoleh skor 3; 20 siswa memperoleh 

skor 2; 10 siswa memperoleh skor 1; dan 3 siswa memperoleh skor 0 karena 

semua deskriptor pada aspek bertanya dan menjawab pertanyaan tidak 

tampak. Persentase keberhasilan pada aspek bertanya dan menjawab per-

tanyaan sebesar 48%. 

d. Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 

Aspek Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok memperoleh jumlah skor 116, 

rata-rata skor 2,7 dengan kategori B (baik). Terdapat 10 siswa yang 

melakukan semua kegiatan dalam deskriptor yaitu membantu kelompok 

mengerjakan tugas, memberikan pendapat, memberikan tanggapan, dan 

mendengarkan pendapat teman; 16 siswa memperoleh skor 3; 11 siswa 

memperoleh skor 2; dan 6 siswa memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan 

aspek aktif dalam kegiatan diskusi kelompok sebesar 67%. 

e. Menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart. 

Aspek menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart memperoleh jumlah skor 147, rata-rata 

skor 3,4 dengan kategori A (Sangat baik) Terdapat 20 siswa  memperoleh 

skor 4 karena melakukan semua kegiatan yang tertulis pada deskriptor 

menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart, yaitu karangan sesuai dengan tema, kata 

kunci, ketepatan pemilihan kata, dan kerapian tulisan; 21 siswa memperoleh 
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skor 3; dan 2 siswa memperoleh skor 2. Persentase keberhasilan aspek 

menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang di-

tampilkan dalam media Flipchart sebesar 85%. 

f. Mempresentasikan hasil diskusi  kepada seluruh kelas 

Aspek mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas memperoleh 

jumlah skor 120, rata-rata skor 2,8 dengan kategori B (baik). Terdapat  11 

siswa yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu mempresentasi-

kan hasil diskusi dengan benar, menggunakan kalimat yang baik dalam 

menyampaikan hasil diskusi, jelas dan mudah dipahami siswa, dan memberi 

kesempatan kelompok lain untuk memberikan tanggapan; 12 siswa me-

lakukan 3 kegiatan dari deskriptor; dan 20 siswa melakukan 2 kegiatan dari 

deskriptor. Persentase keberhasilan siswa pada aspek mempresentasikan hasil 

diskusi kepada seluruh kelas sebesar 69%. 

g. Memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

Aspek memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain mem-

peroleh jumlah skor 54, rata-rata skor 1,3 dengan kategori C (cukup). 32 

siswa melakukan 1 kegiatan yang tertulis pada deskriptor dan 11 siswa mem-

peroleh skor 2. Persentase keberhasilan pada aspek memberikan tanggapan 

hasil presentasi pekerjaan kelompok lain sebesar 31%. 

h. Menyelesaikan Evaluasi 

Aspek menyelesaikan evaluasi memperoleh jumlah skor 159, rata-rata skor 

3,7 dengan kategori A (sangat baik). Adapun deskriptor dari aspek ini yaitu 

ikut mengerjakan dengan tenang, tidak menggangu teman, dikerjakan secara 
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mandiri, dan tepat waktu. Perolehan skor pada siswa didasarkan pada 

deskriptor yang tampak. Terdapat 30 siswa yang  memperoleh  skor 4 dan 13 

siswa memperoleh skor 3. Persentase keberhasilan pada aspek menyelesaikan 

evaluasi sebesar 90%.  

 Data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 2 dapat disajikan dalam 

diagran batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2  
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Berdasarkan hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart pada siklus 2 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.7  

Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa Siklus 2 

No. Indikator 
Tingkat kemampuan 

JS Rt % 
Kate-

gori 1 2 3 4 

1. Kelengkapan Isi 0 7 14 22 144 3,3 83% B 

2. Pemilihan kata 4 25 14 0 96 2,2 55% C 

3. Penulisan ejaan dan tanda baca 13 12 15 3 94 2,1 54% C 

4.  Organisasi isi 1 9 19 14 132 3 76% B 

5. Kerapian Tulisan 1 9 33 0 118 2,7 69% B 

 Jumlah skor total 13,6 

Rata-rata skor 2,7 

Persentase 67% 

Kategori Baik 

Keterangan: JS (Jumlah Skor) dan Rt (Rata-rata) 

 Berdasarkan data hasil penelitian keterampilan menulis deskripsi 

berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence  berbantuan Flipchart  pada 

siklus 2 memperoleh jumlah skor sebesar 13,6 , rata-rata  skor 2,7 dengan kategori 

baik. Persentase keberhasilan sebesar 67 %.  

a. Kelengkapan isi 

Aspek kelengkapan isi memperoleh jumlah skor 144, rata-rata skor 3,3 

dengan kategori B (baik). Hal ini dibuktikan dengan 22 siswa yang mendapat 

skor 4; 14 siswa memperoleh skor 3; dan 7 siswa memperoleh skor 2. 

Persentase keberhasilan aspek kelengkapan isi sebesar 83%. 

b. Pemilihan Kata 

Aspek ketepatan penggunaan kata memperoleh jumlah skor  96, rata-rata skor 

2,2 dengan kategori C (cukup). Hal itu dibuktikan dengan adanya 14 siswa 

memperoleh skor 3; 25 siswa memperoleh skor 2; dan 4 siswa memperoleh 
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skor 1. Persentase keberhasilan aspek ketepatan pengggunaan kata sebesar 

55%. 

c. Penulisan ejaan dan tanda baca 

Aspek ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca memperoleh jumlah  skor 

94,  rata-rata skor 2,1 dengan kategori C (cukup) Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya 3 siswa yang memperoleh skor 4; 15 siswa memperoleh skor 3;  12 

siswa memperoleh skor 2; dan 13 siswa memperoleh skor 1. Persentase 

keberhasilan aspek ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca sebesar 54%. 

d. Organisasi isi 

Aspek organisasi isi memperoleh jumlah skor 132, rata-rata skor 3 dengan 

kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan adanya 14 siswa yang 

memperoleh skor 4; 19 siswa memperoleh skor 3; 9 siswa  memperoleh nilai 

skor 3; dan 1 siswa memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan aspek 

organisasi isi sebesar 76%. 

e. Kerapian Tulisan  

Aspek kerapian tulisan memperoleh jumlah skor 118, rata-rata skor 2,7, 

dengan kategori B (baik). Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh 

sebanyak 33 siswa memperoleh skor 3; 9 siswa memperoleh  skor 2; dan 1 

siswa memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan aspek kerapian tulisan 

sebesar 69%. 

 Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa dari 5 aspek yang diamati, 

terdapat 3 aspek yang memperoleh kategori baik yaitu kelengkapan isi,  organisasi 
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isi, dan kerapian tulisan; dan 2 aspek yang hanya memperoleh kategori cukup, 

yaitu aspek pemilihan kata dan penulisan ejaan dan tanda baca. 

 Tabel distribusi frekuensi hasil penilaian keterampilan menulis berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart  pada siklus 2 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.8  

Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa 

Jawa Siklus 2 

Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

0-60 14 33% Tidak Tuntas 

61-70 9 21% Tuntas 

71-80 13 30% Tuntas 

81-90 7 16% Tuntas 

91-100 0 0% Tuntas 

Jumlah 43 100% 

Nilai terendah : 35  Jumlah siswa tuntas   : 29 

Nilai tertinggi : 95  Jumlah siswa tidak tuntas  : 14 

Rata-rata  : 66  Persentase ketuntasan   : 67% 

 Berdasarkan tabel 4.8 membuktikan bahwa nilai rata-rata keterampilan 

menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa adalah 66. Persentase ketuntasan 

belajar adalah 73% (29 dari 43 siswa), sedangkan 33% (14 dari 43 siswa) dalam 

kualifikasi tidak tuntas. 

Data hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa pada 

siklus 2 tersebut, disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Diagram Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa 

Siklus 2 

 

4.1.2.3 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh peneliti bersama kolaborator untuk meng-

analisis proses pembelajaran yang telah berlangsung dan memfokuskan pada 

berbagai masalah yang muncul pada pelaksanaan tindakan pada siklus 2. Data 

tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 

menulis deskripsi berbahasa Jawa siswa. 

Refleksi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus 3. Adapun hasil refleksi dalam pembelajaran 

keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart siklus 2 adalah sebagai berikut: 

4.1.2.3.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru selama pembelajaran siklus 2, secara keseluruhan 

termasuk dalam kategori baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki agar pada pelaksanaan pembelajaran siklus 3 menjadi lebih efektif. 

Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu: 

67% 

33% 

Persentase 

Ketuntasan 

Persentase 

Ketidaktuntasan 
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1) Pada saat penyampaian apersepsi guru belum menarik perhatian dan me-

numbuhkan motivasi belajar pada siswa. 

2) Pada saat melakukan tanya jawab, guru belum memberikan giliran kepada 

siswa lain untuk menjawab. Guru hanya menunjuk siswa tertentu, sehingga 

siswa yang lain menjadi kurang memperhatikan pelajaran. 

3) Guru belum mengaitkan materi dengan disilpin ilmu yang lain. 

4) Guru kurang maksimal ketika membimbing siswa dalam berdiskusi. 

5) Guru kurang maksimal dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif 

6) Guru kurang maksimal dalam memberikan motivasi kepada siswa. Penguatan 

yang diberikan berupa  penguatan verbal, gestural, dan pemberian hadiah. 

7) Guru belum maksimal dalam menutup pelajaran. Guru hanya menyimpulkan 

materi dengan siswa, memberikan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut. 

4.1.2.3.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada siklus 2 secara ke-

seluruhan sudah termasuk dalam kategori baik, tetapi masih perlu ditingkatkan 

dan diperbaiki pada pelaksanan pembelajaran siklus 3. Siswa terlihat antusias 

dalam mengikuti pembelajaran menggunakan model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart. Aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki yaitu: 

1) Siswa dalam mendengarkan penjelasan guru kurang maksimal. Sebagian 

besar siswa belum memperhatikan, menanggapi dan mencatat hal yang 

penting yang dijelaskan guru. 

2) Siswa kurang maksimal dalam bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 
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4.1.2.3.3 Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa 

Keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa siswa selama pembelajar-

an berlangsung pada siklus 2 secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori 

baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki pada pelaksanaan siklus 3. 

Keterampilan menulis deskripsi siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki 

yaitu pada aspek penggunaan ejaan dan tanda baca masih belum maksimal. 

Sebagian besar siswa belum menulis ejaan dan tanda baca yang benar seperti 

belum menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan tanda titik di 

akhir kalimat, serta pada aspek organisasi isi yang belum optimal karena rata-rata 

kalimat yang dibuat belum padu. 

Nilai akhir keterampilan menulis deksripsi berbahasa Jawa membuktikan 

bahwa 67% (29 dari 43 siswa) tuntas belajar, sedangkan 33% (14 dari 43 siswa) 

belum tuntas belajar. 

  Refleksi tersebut membuktikan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa masih belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. 

Variabel keterampilan menulis deskripsi belum dapat tercapai pada siklus 2. 

Indikator keberhasilan  menetapkan  sebesar 75% (32 dari 43 siswa) mengalami 

ketuntasan dalam menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa, sedangkan  

persentase ketuntasan siklus 2 hanya mencapai 67 % (29 dari 43 siswa). 

4.1.2.3.4 Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan pada siklus 2, maka kolabolator 

memberikan saran untuk melakukan perbaikan pada siklus 3. Perbaikan tersebut 

sebagai berikut: 
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1) Guru dalam melakukan apersepsi harus dapat menumbuhkan ketertarikan dan 

motivasi belajar pada siswa. 

2) Guru dalam menyampaian tujuan pembelajaran harusnya memberikan per-

tanyaan tindak lanjut serta mengaitkan materi dengan disiplin ilmu yang lain. 

3) Guru harus memberikan giliran kepada siswa untuk menjawab pertanyaan, 

agar siswa yang lain merasa diperhatikan. 

4) Guru harus membimbing semua siswa dalam mengerjakan tugas diskusi. 

5) Guru harus menciptakan kondisi kelas yang kondusif. 

6) Guru harus lebih sering memberikan penguatan kepada siswa, agar siswa 

lebih termotivasi dalam belajar. 

7) Guru dalam menutup pelajaran tidak hanya menyimpulkan, memberikan 

evaluasi dan tindak lanjut kepada siswa, tetapi juga harus memberikan 

refleksi. 

 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 3 

4.1.3.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus 3 dilaksanakan hari Kamis, 27 Maret 2014 di 

kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang yang berlangsung selama 2 jam pelajaran 

dengan materi ajar ejaan dan tanda baca dalam menulis karangan deskripsi tema 

“lingkungan”. Kegiatan pembelajaran diikuti oleh siswa kelas IV B SDN 

Wonosari 03 Semarang tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 43 siswa 

 

 



 

112 
 

 

 

4.1.3.2 Observasi 

4.1.3.2.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan 

menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart pada siklus 3 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.9  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 3  

No Indikator Skor Nilai 

1. Mempersiapkan siswa untuk 
mengikuti pembelajaran 

4 B 

2. Melakukan apersepsi 4 A 
3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
4 A 

4. Menjelaskan materi kepada siswa 3 B 
5. Melakukan tanya Jawab 3 B 

6. Menggunakan media flipchart 
dalam pembelajaran 

4 A 

7. Membimbing diskusi kelompok 4 A 

8. Mengelola kelas 3 B 
9. Memberikan penguatan kepada 

siswa 
4 A 

10. Menutup pelajaran 3 B 

Jumlah skor total 36 

Rata-rata skor 3,6 

Kategori Sangat Baik 

Persentase Keberhasilan 90% 

 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

siklus 3, diperoleh jumlah skor 36, rata-rata skor 3,6 dan persentase keberhasilan 

90% dengan kategori sangat baik.  

1) Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajar-

an memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan 



 

113 
 

 

 

tercapainya 4 deskriptor yang tampak yaitu menyiapkan sumber dan media 

pembelajaran, memberi salam saat masuk kelas, memimpin siswa untuk 

berdo’a dan melakukan presensi. 

2) Melakukan apersepsi 

Keterampilan guru dalam melakukan apersepsi memperoleh skor 4 dengan 

kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan apersepsi yang dilakukan guru 

menarik perhatian siswa, sesuai dengan materi, berkaitan dengan kehidupan 

siswa dan menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa. Keterampilan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan 

guru melakukan kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator, disampaikan dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa, 

menuliskan di papan tulis dan memberikan pertanyaan lanjutan. 

4) Menjelaskan materi kepda siswa 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa memperoleh skor 

3 dengan kategori baik. Hal itu ditunjukkan dengan guru menyampaikan 

materi sesuai dengan indikator, urut, menjelaskan materi dengan variasi dan 

intonasi suara yang jelas.  

5) Melakukan tanya jawab 

Keterampilan guru dalam  melakukan tanya jawab memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Guru mengajukan pertanyaan dengan jelas dan sesuai dengan 
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materi. Guru juga sudah memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan. Tetapi guru belum memberikan giliran kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan.  

6) Menggunakan media Flipchart dalam pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran Flipchart mem-

peroleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan media 

yang digunakan sesuai dengan indikator, menarik perhatian siswa, melibatkan 

siswa dalam pembelajaran dan guru menjelaskan terlebih dahulu petunjuk 

penggunaan media Flipchart sehingga siswa dapat menggunakan media 

Flipchart dengan mudah. 

7) Membimbing diskusi kelompok  

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok memperoleh skor 

4. Guru membentuk kelompok secara heterogen, membantu siswa mengatur 

tempat duduk, menjelaskan petunjuk kerja dalam kelompok, dan mem-

bimbing seluruh siswa dalam kegiatan berdiskusi. 

8) Mengelola kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal itu dibuktikan dengan guru memusatkan perhatian siswa, 

menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif, 

serta menegur siswa yang ramai. Tetapi suasana kelas masih ramai ketika 

kegiatan pembentukan kelompok diskusi dan penyampain materi. 
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9) Memberikan penguatan kepada siswa 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan guru 

memberikan penguatan dengan segera dalam bentuk verbal seperti ucapan 

“pinter”, “bagus”, gerak tubuh yaitu tepuk tangan dan memberikan 

penguatan berupa benda atau hadiah.  

10) Menutup Pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal itu dibuktikan dengan guru menyimpulkan pelajaran 

bersama siswa, melakukan refleksi dan memberikan evaluasi tetapi guru tidak 

memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

 Berdasarkan data tersebut dapat dilihat terdapat 4 aspek mendapat kategori 

baik, yaitu menjelaskan materi kepada siswa, melakukan tanya jawab, mengelola 

kelas, dan menutup pelajaran; dan 6 aspek mendapat kategori sangat baik, yaitu 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, membimbing diskusi kelompok mengguna-

kan media Flipchart dalam pembelajaran, dan memberikan penguatan kepada 

siswa. 

Data hasil observasi keterampilan guru siklus 3 disajikan dalam bentuk 

diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.7 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 3 

4.1.3.2.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

siklus 3 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 3 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor JS Rt % Nilai 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam mengikuti 

pelajaran 
- 0 4 13 26 151 3,5 87% A 

2. Memperhatikan guru tentang materi 

menulis karangan deskripsi 
- 0 10 11 22 141 3,3 81% A 

3. Bertanya dan menjawab pertanyaan - 5 19 10 9 109 2,5 63% B 

4. Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok - 0 11 17 15 133 3,1 77% A 

5. Menulis karangan deskripsi  

berdasarkan gambar dan kata kunci 

yang ditampilkan dalam media 

flipchart 

- 0 0 18 25 154 3,6 89% A 

6. Mempresentasikan hasil diskusi  

kepada seluruh kelas 
- 0 14   16 13 128 2,9 74% B 

7. Memberikan tanggapan hasil 

presentasi pekerjaan kelompok lain 
- 23 16 4 0 67 1,5 38% C 

8. Menyelesaikan evaluasi - 0 0 7 36 165 3,8 95% A 

Jumlah skor 24,4 

Rata-rata skor 3 

Persentase 76% 

Kategori   Baik 
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Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pembelajaran keterampil-

an menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart siklus 3, diperoleh jumlah skor 24,4 dan rata-rata skor aktivitas siswa 

sebesar 3 dengan kategori baik. Persentase keberhasilan sebesar 76%. Siswa 

terlihat antusias saat melihat guru membawa media Flipchart.  

Perolehan skor masing-masing indikator aktivitas siswa melalui model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

Aspek mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran memperoleh jumlah 

skor 151, rata-rata skor 3,5 dengan kategori A (sangat baik). Terdapat 26 

siswa yang memperoleh skor 4. Mereka melakukan semua kegiatan yang 

tertulis dalam  deskriptor yaitu masuk kelas dengan tertib, menempati tempat 

duduk, tenang, dan mempersiapkan buku serta alat tulis; 13 siswa mem-

peroleh skor 3; dan 4 siswa memperoleh skor 2. Persentase keberhasilan 

aspek mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran sebesar 87%. 

2) Memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi 

Aspek memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi 

memperoleh jumlah skor 141, rata-rata skor 3,3 dengan kategori A (sangat 

baik). Terdapat 22 siswa memperoleh skor 4. Hal itu ditunjukkan dengan 

deskriptor yang tampak semua dalam aspek memperhatikan penjelasan guru, 

yaitu sikap dan posisi duduk yang baik, mendengarkan penjelasan guru, 

mencatat hal-hal penting, dan menciptakan suasana yang kondusif (tidak 

ramai); 11 siswa melakukan 3 kegiatan dalam deskriptor; dan 10 siswa 
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melakukan 2 kegiatan dalam deskriptor di atas. Persentase keberhasilan aspek 

memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi sebesar 

81%. 

3) Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aspek bertanya dan menjawab pertanyaan memperoleh jumlah skor 109, rata-

rata skor 2,5, dengan kategori B (baik). Terdapat 9 siswa memperoleh skor 4, 

hal itu ditunjukan dengan 4 deskriptor yang tampak dalam aspek bertanya dan 

menjawab pertanyaan; 10 siswa memperoleh skor 3; 19 siswa memperoleh 

skor 2; dan 5 siswa memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan pada aspek 

bertanya dan menjawab pertanyaan sebesar 63%. 

4) Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 

Aspek aktif dalam kegiatan diskusi kelompok memperoleh jumlah skor 133, 

rata-rata skor 3,1 dengan kategori A (sangat baik). Terdapat 15 siswa yang 

melakukan semua kegiatan dalam deskriptor yaitu membantu kelompok 

mengerjakan tugas, memberikan pendapat, tanggapan, dan mendengarkan 

pendapat teman; 17 siswa memperoleh skor 3; dan 11siswa memperoleh skor 

2. Persentase keberhasilan aspek aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 

sebesar 77%. 

5) Menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart. 

Aspek menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart memperoleh jumlah skor 154, rata-rata 

skor 3,6 dengan kategori A (sangat baik). Terdapat 25 siswa  memperoleh 
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skor 4 karena melakukan semua kegiatan yang tertulis pada deskriptor 

menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart, yaitu karangan sesuai dengan tema, 

dengan kata kunci, ketepatan pemilihan kata, dan kerapian tulisan dan 18 

siswa memperoleh skor 3. Persentase keberhasilan aspek menulis karangan 

deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang ditampilkan dalam media 

Flipchart sebesar 89%. 

6) Mempresentasikan hasil diskusi  kepada seluruh kelas 

Aspek mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas memperoleh 

jumlah skor 128, rata-rata skor 2,9 dengan kategori B (baik). Terdapat  13 

siswa yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu mempresentasi-

kan hasil diskusi dengan benar, menggunakan kalimat yang baik dalam 

menyampaikan hasil diskusi, jelas dan mudah dipahami siswa, serta memberi 

kesempatan kelompok lain untuk memberikan tanggapan; 16 siswa melaku-

kan 3 kegiatan dari deskriptor; dan 14 siswa melakukan 2 kegiatan dari 

deskriptor. Persentase keberhasilan siswa pada aspek memberi kesempatan 

kelompok lain untuk memberikan tanggapan sebesar 74%. 

7) Memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

Aspek memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

memperoleh jumlah skor 67, rata-rata skor 1,5 dengan kategori  C (cukup). 23 

siswa melakukan 1 kegiatan yang tertulis pada deskriptor, 16 siswa mem-

peroleh skor 2; dan 4 siswa memeperoleh skor 3. Persentase keberhasilan 
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pada aspek memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

sebesar 38%. 

8) Menyelesaikan evaluasi 

Aspek menyelesaikan evaluasi memperoleh jumlah skor 165, rata-rata skor 

3,8 dengan kategori A (sangat baik). Adapun deskriptor dari aspek ini yaitu 

mengerjakan dengan tenang, mandiri, tidak menggangu teman dan tepat 

waktu. Perolehan skor pada siswa didasarkan pada deskriptor yang tampak. 

Terdapat 36 siswa yang  memperoleh  skor 4 dan  7 siswa memperoleh skor 

3. Persentase keberhasilan pada aspek menyelesaikan evaluasi sebesar 95%.  

 Data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 3 dapat disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 3  
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4.1.3.2.3 Deskripsi Observasi Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa 

Jawa Siswa 

Guru melakukan penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa 

siswa dalam proses pembelajaran yang mencakup semua indiator pembelajaran 

yang telah ditetapkan untuk mengukur keterampilan menulis deskripsi berbahasa 

Jawa.  

Berdasarkan hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart pada siklus 3 diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.11  

Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi berbahasa Jawa Siklus 3 

No. Indikator 

Tingkat 

kemampuan JS Rt % 
Kate-

gori 
1 2 3 4 

1. Kelengkapan Isi 0 4 10 29 154 3,6 89% A 

2. Pemilihan kata 2 26 15 0 99 2,3 57% B 

3. Penulisan ejaan dan tanda 

baca 
9 11 19 4 104 2,4 60% B 

4.  Organisasi isi 1 8 20 14 133 3,1 77% B 

5. Kerapian Tulisan 0 11 23 9 127 2,9 74% B 

 Jumlah skor total 14,3 

Rata-rata skor 3 

Persentase 72% 

Kategori Baik 

Keterangan : JS (Jumlah Skor) dan Rt(Rata-rata) 

 Berdasarkan data hasil penelitian keterampilan menulis deskripsi 

berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence  berbantuan Flipchart  pada 

siklus 3 memperoleh jumlah skor sebesar 14,3 , rata-rata  skor 3 dengan kategori 

baik. Persentase keberhasilan sebesar 72%.  
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a. Kelengkapan isi 

Aspek kelengkapan isi memperoleh jumlah skor 154, rata-rata skor 3,6 

dengan kategori A (sangat baik). Hal ini dibuktikan dengan 29 siswa yang 

mendapat skor 4; 10 siswa memperoleh skor 3; dan 4 siswa memperoleh skor. 

Persentase keberhasilan aspek kelengkapan isi sebesar 89%. 

b. Pemilihan Kata 

Aspek ketepatan penggunaan kata memperoleh jumlah skor 99, rata-rata skor 

2,7 dengan kategori B (baik). Hal itu dibuktikan dengan adanya 15 siswa 

memperoleh skor 3; 26 siswa memperoleh skor 2; dan 2 siswa memperoleh 

skor 1. Persentase keberhasilan aspek ketepatan pengggunaan kata sebesar 

57%. 

c.  Penulisan ejaan dan tanda baca 

Aspek ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca memperoleh jumlah  skor 

104,  rata-rata skor 2,3 dengan kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya 4 siswa yang memperoleh skor 4; 19 siswa memperoleh skor 3;  11 

siswa memperoleh skor 2; dan 9 siswa memperoleh skor 1. Persentase 

keberhasilan aspek ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca sebesar 60%. 

d. Organisasi isi 

Aspek organisasi isi memperoleh jumlah skor 133, rata-rata skor 3,1 dengan 

kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan adanya 14 siswa yang 

memperoleh skor 4; 20 siswa memperoleh skor 3; 8 siswa  memperoleh nilai 

skor 3; dan 1 siswa memperoleh skor 1. Persentase keberhasilan aspek 

organisasi isi sebesar 77%. 
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e. Kerapian Tulisan  

Aspek kerapian tulisan memperoleh jumlah skor 127, rata-rata skor 2,8 

dengan kategori B (baik). Hal ini dibuktikan dengan adanya 9 siswa yang 

memperoleh skor 4; 23 siswa memperoleh skor 3; dan 11 siswa memperoleh 

skor 2. Persentase keberhasilan aspek kerapian tulisan sebesar 74%. 

 Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa dari 5 aspek yang diamati, 

terdapat 1 aspek yang memperoleh kategori sangat baik yaitu kelengkapan isi, dan  

4 aspek memperoleh kategori baik yaitu kelengkapan isi, pemilihan kata, aspek 

penulisan ejaan dan tanda baca, organisasi isi, dan kerapian tulisan. 

 Tabel distribusi frekuensi hasil penilaian keterampilan menulis berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence  berbantuan Flipchart  pada siklus 3 

sebagai berikut. 

Tabel 4.12  

Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa 

Jawa Siklus 3 

Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

0-60 10 23% Tidak Tuntas 

61-70 9 21% Tuntas 

71-80 14 33% Tuntas 

81-90 9 25% Tuntas 

91-100 1 2% Tuntas 

Jumlah 43 100% 

Nilai terendah : 35  Jumlah siswa tuntas  : 33 

Nilai tertinggi : 95  Jumlah siswa tidak tuntas : 10 

Rata-rata  : 71  Persentase ketuntasan  : 77% 

 Berdasarkan tabel 4.12 membuktikan bahwa nilai rata-rata keterampilan 

menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa adalah 73. Persentase ketuntasan 
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belajar adalah 77% (33 dari 43 siswa), sedangkan 23% (10 dari 43 siswa) dalam 

kualifikasi tidak tuntas. 

Data hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa pada 

siklus 3 tersebut, disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut: 

 

Gambar 4.9 Diagram Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa 

Siklus 3 

 

4.1.3.3 Refleksi 

Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis 

proses pembelajaran yang telah berlangsung dan memfokuskan pada berbagai 

masalah yang muncul pada pelaksanaan tindakan pada siklus 3. Data tersebut 

meliputi deskripsi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis 

deskripsi berbahasa Jawa siswa. Adapun hasil refleksi dalam pembelajaran 

keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart siklus 3 adalah sebagai berikut: 

4.1.3.3.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru selama pembelajaran siklus 3, secara keseluruhan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Pada saat memberikan pertanyaan, guru 

77% 

23% 
Persentase Ketuntasan 

Persentase 

Ketidaktuntasan 



 

125 
 

 

 

sudah memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir; guru juga sudah maksimal 

membimbing siswa dalam diskusi kelas; guru sudah sering memberikan 

penguatan kepada siswa. 

4.1.3.3.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada siklus 3 secara 

keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik. Siswa terlihat antusias dalam 

mengikuti pembelajaran menggunakan model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart. Sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik; 

beberapa siswa berani mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas. 

4.1.3.3.3 Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa 

Keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa siswa selama pembelajar-

an berlangsung pada siklus 3 secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori 

baik. Semua aspek sudah tercapai secara maksimal. 

 Nilai akhir keterampilan menulis deksripsi berbahasa Jawa membuktikan 

bahawa 77% ( 33 dari 43 siswa) tuntas belajar, sedangkan 23% (10 dari 43 siswa) 

belum tuntas belajar. Hasil refleksi tersebut membuktikan bahwa indikator 

keberhasilan dalam keterampilan menulis deskripsi sebesar 75% (32 dari 43 

siswa) sudah dicapai. 

4.1.3.3.4 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 3 dapat disimpulkan bahwa 

indikator keberhasilan yang ditentukan sudah tercapai, agar kualitas pembelajaran 

dapat terus meningkat maka dalam proses pembelajaran harus memperhatikan hal-

hal berikut ini: 
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1) Guru harus memperhatikan 9 keterampilan dasar mengajar guru sebagai 

pedoman dalam mengajar. 

2) Guru harus memperhatikan karakteristik individu dengan meningkatkan 

hubungan antar siswa dan meningkatkan kemampuan dalam pengondisian 

kelas agar proses belajar mengajar dapat tercipta dengan baik. 

3) Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang inovatif agar pem-

belajaran tidak membosankan. 

4) Guru harus memberikan motivasi dan penguatan dengan segera kepada  siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Paparan pembahasan hasil observasi dan refleksi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan  keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa pada setiap 

siklus pembelajaran menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept 

Sentence  berbantuan Flipchart  dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1.1 Keterampilan Guru 

  Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi 

berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence  berbantuan Flipchart  dari 

siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4. 13  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 1, Siklus 2, dan Siklus 3 

No. Indikator 
Siklus 

1 
Siklus 

2 
Siklus 

3 

1. Mempersiapkan siswa untuk 
mengikuti pembelajaran 

4 4 4 

2. Melakukan apersepsi 3 2 4 
3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
2 3 4 

4. Menjelaskan materi kepada siswa 2 3 3 
5. Melakukan tanya Jawab 2 3 3 
6. Menggunakan media flipchart 

dalam pembelajaran 
4 4 4 

7. Membimbing diskusi kelompok 2 3 4 
8. Mengelola Kelas 2 3 3 
9. Memberikan penguatan kepada 

siswa 
2 2 4 

10. Menutup pelajaran 2 3 3 
Jumlah Skor 25 30 36 

Rata-rata Skor 2,5 3 3,6 
Persentase Keberhasilan 62,5% 75% 90% 

Kategori Baik Baik 
Sangat 
Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence  berbantuan 

Flipchart, peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan guru mengalami pe-

ningkatan secara signifikan dari siklus 1 sampai siklus 3. Hal ini terbukti 

keterampilan  guru  pada siklus 1 mendapat skor 25 dengan rata-rata skor 2,5 

kategori baik, meningkat menjadi 30 pada siklus 2 dengan rata-rata 3 kategori 

baik serta kembali meningkat pada siklus 3 menjadi 36 dengan rata-rata 3,6 

kategori sangat baik. Guru melakukan keterampilan dasar mengajar dengan baik 

pada penerapan model Concept Sentence berbantuan Flipchart. Keterampilan 

dasar mengajar merupakan keterampilan dasar yang digunakan guru sebagai 

modal awal untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Pendapat tersebut 

sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 80) bahwa keterampilan dasar mengajar 
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pada dasarnya berupa bentuk-bentuk perilaku yang mendasar dan khusus yang 

harus dimiliki oleh guru sebagai modal awal dalam melaksanakan pembelajaran 

secara terencana dan profesional.  

4.2.1.1.1 Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

 Hasil observasi keterampilan guru dari siklus 1 sampai siklus 3 

membuktikan bahwa guru telah melakukan keterampilan mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran dengan kriteria sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan guru menyiapkan sumber dan media pembelajaran, memberi salam saat 

masuk kelas, memimpin siswa untuk berdo’a, dan melakukan presensi untuk 

mengecek kehadiran siswa. 

 Mempersipkan siswa untuk mengikuti pembelajaran merupakan bagian 

dari keterampilan membuka pelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Rusman (2012: 80) bahwa kegiatan keterampilan membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Indikator keterampilan 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran adalah menyiapkan sumber 

dan media pembelajaran, memberi salam saat masuk kelas, memimpin siswa 

untuk berdo’a, dan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

 Keterampilan mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran di-

lakukan untuk menciptakan kondisi awal siswa agar perhatiannya terpusat pada 

guru, sehingga pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar dapat tercipta 

iklim pembelajaran yang kondusif.   
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4.2.1.1.2 Melakukan apersepsi 

 Hasil observasi keterampilan guru dari siklus 1 sampai siklus 3 mem-

buktikan bahwa guru telah melakukan apersepsi dengan kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan apersepsi yang dilakukan guru dapat menarik perhatian siswa, 

berkaitan dengan kehidupan siswa, sesuai dengan materi dan menumbuhkan 

motivasi belajar siswa  Apersepsi yang dilakukan guru pada siklus 1 adalah 

dengan menyanyikan lagu dengan judul “layangan” kemudian dilanjutkan 

dengan tanya jawab mengenai ciri-ciri layangan dan pengalaman siswa dalam 

bermain layangan. Pada siklus 2 guru melakukan apersepsi dengan menanyakan 

materi pelajaran selanjutnya dan memberikan tepuk “bocah sehat”. Pada siklus 3 

guru melakukan apersepsi dengan menyanyikan lagu “kebonku” yang kemudian 

dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai pengalaman siswa dalam berkebun.  

Indikator keterampilan guru melakukan apersepsi adalah menarik perhatian siswa, 

sesuai dengan materi, berkaitan dengan kehidupan siswa dan menumbuhkan 

motivasi. Keempat indikator tersebut telah dilakukan guru pada pembelajaran 

siklus 3. 

 Keterampilan memberikan apersepsi merupakan keterampilan membuka 

pelajaran. Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2012: 81) menyebutkan bahwa 

memberikan apersepsi merupakan bagian dari komponen keterampilan membuka 

pelajaran. Pemberian apersepsi bertujuan untuk mengaitkan materi yang dipelajari 

sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisah-pisah. 
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4.2.1.1.3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Keterampilan guru dalam  menyampaikan tujuan pembelajaran pada siklus 

1 memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan  indikator dan menyampaikan 

tujuan dengan jelas dan mudah dipahami siswa. Pada siklus 2 guru melakukan 

perbaikan dengan menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis, dan pada siklus 

3 guru melakukan perbaikan dengan memberikan pertanyaan lanjutan sehingga 

perolehan skor yang diperoleh guru adalah 4 dengan kategori sangat baik.  

 Keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran merupakan bagian dari 

keterampilan membuka pelajaran, yaitu memberikan acuan kepada siswa tentang 

gambaran singkat materi pelajaran yang akan dipelajari.  Menurut Anitah (2009: 

8.8) bahwa acuan tersebut dapat diberikan dengan berbagai cara, seperti: 

mengemukakan tujuan pembelajaran; mengemukakan langkah-langkah pem-

belajaran yang akan dilakukan; mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas; 

dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut. 

4.2.1.1.4 Menjelaskan materi kepada siswa 

 Keterampilan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa dari siklus 1 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan guru 

menjelaskan materi sesuai dengan indikator dan urut. Guru belum melakukan dua 

deskriptor observasi keterampilan menjelaskan materi. Deskriptor observasi 

tersebut adalah menjelaskan materi pembelajaran dengan suara yang jelas dan 

materi belum dikaitkan dengan disiplin ilmu lain. Guru melakukan perbaikan 

dengan menjelaskan materi dengan suara yang jelas, sehingga guru mendapatkan 
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skor 3 dengan kategori baik pada siklus 2 dan siklus 3. Hal ini dibuktikan dengan 

guru menyampaikan materi sesuai indikator, urut, dan menjelaskan materi 

pembelajaran dengan variasi dan intonasi suara yang jelas, tetapi guru belum 

mengaitkan materi pelajaran dengan disiplin limu yang lain.  

Kejelasan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa berpengaruh 

terhadap pemahaman siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Anitah (2009: 

7.57) bahwa kegiatan menjelaskan merupakan kegiatan guru yang paling sering 

dilakukan dalam pembelajaran. Penjelasan yang diberikan guru harus dapat 

dipahami oleh siswa, sehingga guru harus mempunyai keterampilan menjelaskan. 

Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan yaitu: kejelasan dalam 

menyampaikan materi; memberikan contoh; memberikan penekanan pada hal 

yang penting; menyampaikan materi secara sistematis; dan memberikan balikan 

pada siswa. Kelancaran dan kejelasan ucapan guru dalam berbicara sangat 

menentukan kualitas suatu penjelasan yang akan berdampak pada pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran.  

Indikator keterampilan guru menjelaskan materi kepada siswa adalah: 

menyampaikan materi sesuai indikator, urut, menjelaskan materi pembelajaran 

dengan suara jelas, dan mengaitkan materi pelajaran dengan disiplin ilmu lain. 

Guru telah menjelaskan materi pembelajaran sesuai indikator, secara urut, 

dan menjelaskan materi pembelajaran dengan variasi dan intonasi suara yang 

jelas. Hal tersebut dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, 

sehingga hasil belajar siswa meningkat dari siklus 1 sampai siklus 3. 
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4.2.1.1.5 Melakukan tanya jawab 

 Keterampilan guru melakukan tanya jawab pada siklus 1 memperoleh skor 

2 dengan kategori cukup. Guru mengajukan pertanyaan dengan jelas dan per-

tanyaan yang diberikan sesuai dengan materi, tetapi guru belum memberikan 

waktu kepada siswa untuk berpikir sehingga jawaban siswa kurang tepat. Guru 

juga belum memberikan giliran kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. Guru 

hanya menunjuk siswa tertentu sehingga siswa yang lain merasa terabaikan dan 

kurang memperhatikan pelajaran. Pada siklus 2 guru melakukan perbaikan dengan 

memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir pada saat menjawab pertanyaan 

dari guru. Pada siklus 3 guru sudah melakukan tanya jawab dengan mengajukan 

pertanyaaan secara jelas, sesuai dengan materi dan memberikan giliran kepada 

siswa untuk menjawab, sehingga guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik 

 Tujuan guru memberikan pertanyaan kepada siswa adalah untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, mengetahui 

keseriusan siswa dalam belajar, dan meningkatkan partisipasi siswa. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Anitah (2009: 7.5) bahwa tujuan bertanya adalah untuk 

memperoleh informasi tentang pengetahuan siswa, meningkatkan interaksi siswa 

dengan guru dan siswa dengan siswa, dan meningkatkan parstisipasi siswa dalam 

pembelajaran. 

4.2.1.1.6 Menggunakan media Flipchart dalam pembelajaran 

 Keterampilan guru menggunakan media pembelajaran Flipchart pada 

siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Deskriptor observasi tersebut adalah menjelaskan petunjuk penggunaan, media 
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sesuai dengan indikator, media menarik, dan melibatkan siswa dalam memanfaat-

kan media. 

 Media Flipchart yang digunakan guru berupa lembaran-lembaran kertas 

yang terbuat dari kertas manila berukuran 86x61 cm dengan penyangga setinggi 

1,5 m dan lebar 0,6 m untuk pembelajaran klasikal. Guru juga menggunakan 

media Flipchart kecil dalam bentuk buku berukuran 20x17 cm untuk diberikan 

kepada setiap kelompok pada saat kegiatan diskusi. 

 Keterampilan menggunakan media pembelajaran merupakan bagian dari 

keterampilan mengadakan variasi, yaitu variasi penggunaan alat bantu pem-

belajaran. Menurut Rusman (2009: 85) bahwa variasi penggunaan alat bantu dapat 

dikelompokkan menjadi: variasi pengguanaan alat pembelajaran yang dapat 

dilihat, variasi alat bantu pembelajaran yang dapat didengar, dan variasi alat bantu 

pembelajaran yang dapat diraba.  

Penggunaan media Flipchart merupakan gabungan dari variasi pengguna-

an alat pembelajaran yang dapat dilihat dengan variasi alat bantu pembelajaran 

yang dapat diraba. Siswa dapat melihat materi pembelajaran, kata kunci, dan 

lembar kerja kelompok yang akan dikerjakan siswa dalam diskusi kelompok. 

Penggunaan media dalam pembelajaran sangat berpengaruh dengan 

keberhasilan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan 

untuk menyampaiakan pesan pembelajaran antara guru dengan siswa sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih optimal dan tujuan pembelajaran dapat ter-

capai. Media pembelajaran dapat menarik perhatian siswa, sehingga motivasi 

siswa dalam pembelajaran akan meningkat.   
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 Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sutikno (2010: 67) bahwa secara 

umum mengemukakan fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran 

sebagai berikut: (1) menarik perhatian siswa; (2) membantu untuk mempercepat 

pemahaman dalam proses pembelajaran; (3) memperjelas penyajian pesan agar 

tidak bersifat verbalitas (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan); (4) mengatasi 

keterbatasan ruang; (5) pembelajaran lebih komunikatif dan produktif; (6) waktu 

pembelajaran bisa dikondisikan; (7) menghilangkan kebosanan siswa dalam 

belajar; (8) meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu/menimbul-

kan gairah belajar; dan (9) meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 Media pembelajaran yang digunakan dalam menulis deskripsi berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence telah sesuai dengan indikator dan materi 

pembelajaran. Media yang digunakan dapat menarik perhatian siswa dan 

penggunaanya sudah melibatkan siswa, sehingga siswa dapat memahami materi 

pelajaran dengan mudah. 

4.2.1.1.7 Membimbing diskusi kelompok 

 Keterampilan guru membimbing diskusi kelompok pada siklus 1 mem-

peroleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini dibuktikan dengan guru membentuk 

6 kelompok siswa dan menjelaskan petunjuk kerja dalam kegiatan kelompok. 

Pembentukan kelompok dilakukan secara acak dan guru tidak mengatur tempat 

duduk siswa sehingga suasana kelas menjadi gaduh dan tidak kondusif. Ada 

beberapa siswa yang tidak diterima dalam kelompok, tetapi setelah mendapat 

pengarahan dari guru, semua kelompok dapat menerima anggotanya. Guru 



 

135 
 

 

 

melakukan perbaikan dengan mengatur tempat duduk siswa, tetapi guru hanya 

membimbing beberapa kelompok dalam kegiatan diskusi pada siklus 2, sehingga 

guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan guru 

membentuk 8 kelompok, menjelaskan petunjuk kerja dalam kegiatan kelompok, 

dan mengatur tempat duduk siswa. Pembentukan kelompok dilakukan secara 

heterogen dan anggota kelompok ditentukan oleh guru sehingga suasana kelas 

menjadi lebih kondusif. 

 Guru melakukan perbaikan dengan membimbing semua kelompok siswa 

dalam diskusi pada siklus 3, sehingga guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan guru membentuk 8 kelompok, menjelaskan 

petunjuk kerja dalam kegiatan kelompok, dan mengatur tempat duduk siswa. Guru 

juga membimbing semua kelompok dalam diskusi secara optimal. 

Menurut Rusman (2012: 89) kemampuan membimbing kelompok kecil 

adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pem-

belajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Diskusi kelompok adalah 

suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap 

muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan 

simpulan, dan pemecahan masalah.  

4.2.1.1.8 Mengelola kelas 

 Keterampilan guru dalam mengelola kelas pada siklus 1, siklus 2, dan 

siklus 3 memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 

guru memusatkan perhatianya pada semua kelompok, menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif, dan menegur siswa yang  membuat 
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kelas mejadi gaduh. Guru belum maksimal membuat suasana kelas menjadi 

kondusif karena ada bebarapa siswa yang membuat suasana kelas menjadi gaduh. 

Siswa tersebut sudah sering diberi peringatan oleh guru, tetapi peringatan tersebut 

kadang diabaikan.  

Pengelolaan kelas sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Pengelolaan 

kelas yang baik akan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, sedangkan 

pengelolaan kelas yang kurang maksimal akan menimbulkan iklim pembelajaran 

menjadi kurang kondusif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 90) 

bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Rusman (2012: 90) bahwa komponen-komponen dalam me-

ngelola kelas sebagai berukut: (1) keterampilan yang berhubungan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal; (2) keterampilan yang 

berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal; dan (3) 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

Pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam pelaksanaan tindakan pada 

silklus 1 sampai siklus 3 termasuk dalam kategori baik. Guru memusatkan 

perhatianya pada semua kelompok, menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi 

kelas yang kurang kondusif, dan menegur siswa yang membuat kelas mejadi 

gaduh.  
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4.2.1.1.9 Memberikan penguatan kepada siswa 

 Keterampilan guru memberikan penguatan pada siklus 1 memperoleh skor 

2 dengan kategori cukup. Bentuk pemberian penguatan meliputi pemberian 

penguatan gestural dan pemberian hadiah berupa benda. Pada siklus 2 guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Bentuk pemberian penguatan meliputi 

pemberian penguatan verbal, gestural, dan pemberian hadiah berupa bulpoin. 

Penguatan verbal yang di berikan berupa perkataan “bagus” dan “pinter”. 

Penguatan gestural yang diberikan berupa mimik wajah, acungan jempol serta 

tepuk tangan. Pada siklus 3 guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, 

karena telah melakukan semua kegiatan yang tertulis pada deskriptor, yaitu 

memberikan penguatan dengan segera, memberikan penguatan verbal, gestural, 

dan hadiah atau benda. 

Penguatan merupakan respon yang diberikan guru terhadap perilaku siswa 

yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 85) yang menyatakan 

bahwa guru yang baik harus bisa memberikan penguatan, baik dalam bentuk 

penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti betul, bagus, 

pintar, ya, seratus, tepat sekali, dan sebagainya) maupun nonverbal (biasanya 

dilakukan dengan gerak, elusan, isyarat, sentuhan, pendekatan, dan sebagainya). 

Respon positif dari guru terhadap perilaku positif siswa akan membuat siswa 

senang karena dianggap mempunyai kemampuan. 

Menurut Rusman (2012: 84) bahwa tujuan guru memberikan penguatan 

adalah untuk: (1) meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran; (2) 

meningkatkan motivasi belajar siswa; (3) meningkatkan kegiatan belajar siswa 
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yang produktif; (4) menumbuhkan rasa percaya diri siswa; dan (5) membiasakan 

kelas penuh dengan penghargaan dan penguatan. 

Penguatan yang diberikan guru selama proses pembelajaran berpengaruh 

terhadap peningkatan aktivitas siswa dalam belajar. Hal tersebut dibuktikan 

dengan meningkatnya aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dari siklus 1 sampai 

siklus 3. Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam memberikan 

penguatan, diantaranya: penguatan harus diberikan dengan segera agar motivasi 

belajar siswa meningkat.  

4.2.1.1.10 Menutup pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Guru menyimpulkan materi pem-

belajaran bersama siswa dan memberikan evaluasi, tetapi belum melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dan belum memberikan 

tindak lanjut kepada siswa. Pada siklus 3, guru melakukan perbaikan dengan 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. 

Keterampilan menutup pelajaran dilakukan oleh guru untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat 

keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Rusman (2012: 92) ada beberapa 

hal  yang dilakukan guru dalam kegiatan penutup yaitu: (a) membuat simpulan 

pembelajaran; (b) melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang 

telah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; (c) memberikan umpan balik 
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terhadap proses dan hasil belajar; (d) merencanakan program tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedial, pengayaan, layanan bimbingan, memberikan tugas 

baik individu maupun kelompok; dan (e) menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya.  

Deskriptor observasi keterampilan guru menutup pelajaran adalah: 

menyimpulkan materi pembelajaran, memberikan evaluasi, melakukan refleksi 

dan memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

Data peningkatan keterampilan guru siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 

disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.10 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru 

Siklus 1, Siklus 2, dan Siklus 3 

 

 

4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

 Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Keterampilan menulis 

deskripsi melalui model Concept Sentence berbantuan Flkipchart pada siklus 1, 

siklus 2, dan siklus 3 diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1, Siklus2, dan Siklus 3 

No. Indikator Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1. Mempersiapkan diri dalam mengikuti 
pelajaran 

2,4 3,1 3,5 

2. Memperhatikan penjelasan guru tentang 
materi menulis karangan deskripsi 

2 3 3,3 

3. Bertanya dan menjawab pertanyaan 1,1 2 2,5 
4. Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 2,3 2,5 3,1 
5. Menulis karangan deskripsi berdasarkan 

gambar dan kata kunci yang ditampilkan 
dalam media flipchart 

2,5 3,4 3,6 

6.  Mempresentasikan hasil diskusi  kepada 
seluruh kelas 

1,6 2,8 2,9 

7.  Memberikan tanggapan hasil presentasi 
pekerjaan kelompok lain 

0,6 1,3 1,5 

8. Menyelesaikan evaluasi 2,6 3,7 3,8 

Jumlah Skor 15,4 22 24,4 

Rata-rata skor 1,9 2,8 3 

Persentase  keberhasilan 48% 69% 76% 

Kategori Cukup Baik Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan 

secara signifikan dari siklus 1 sampai siklus 3.  

Aktivitas siswa pada proses pembelajaran menulis deskripsi berbahasa 

Jawa sesuai tahapan model Concept Sentence berbantuan Flipchart terdiri atas 8 

aktivitas siswa, yaitu: mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran (aktivitas 

emosional), memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi 

(aktivitas visual, mendengarkan, emosional), bertanya dan menjawab pertanyaan 

(aktivitas lisan), aktif dalam kegiatan diskusi kelompok (aktivitas visual, lisan, 

mendengarkan dan  mental), menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan 

kata kunci yang ditampilkan dalam media Flipchart (aktivitas menulis dan 
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aktivitas visual), memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

(aktivitas lisan dan metrik), dan menyelesaikan evaluasi (aktivitas menulis dan 

mental). 

Aktivitas belajar siswa tersebut sesuai dengan jenis-jenis aktivitas belajar 

siswa yang dijelaskan Dierich (dalam Hamalik, 2006: 172-173) bahwa 

penggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas meng-

gambar, aktivitas metrik, aktivitas mental, dan aktivitas emosional. 

4.2.1.2.1 Mempersiapkan diri mengikuti pelajaran 

Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus 1 sampai siklus 3 membuktikan 

bahwa secara keseluruhan aktivitas siswa mengalami peningkatan. Aktivitas siswa 

dalam memepersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran pada siklus 1 memperoleh 

jumlah skor 103 dengan rata-rata skor 2,4 dengan kategori baik. Terdapat 6 siswa 

yang memperoleh skor 4. Mereka melakukan semua kegiatan yang tertulis dalam 

deskriptor observasi, yaitu masuk kelas dengan tertib, menempati tempat dudukk 

dengan rapi, tenang, dan mempersiapkan buku dan alat tulis; 9 siswa melakukan 3 

kegiatan dari deskriptor; 24 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskrikptor; dan 4 

siswa melakukan 1 kegatan deskriptor. Persentase keberhasilan aspek mem-

persiapkan diri mengikuti pelajaran sebesar 60%. 

Rata-rata skor aktivitas siswa mengalami peningkatan pada siklus 2 

menjadi 3,1 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus 2 

memperoleh jumlah skor 133. Terdapat 15 siswa yang memperoleh skor. Mereka 

melakukan semua kegiatan yang tertulis pada deskriptor observasi, yaitu masuk 
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kelas dengan tertib, menempati tempat duduk dengan rapi, tenang dan 

mempersiapkan buku dan alat tulis; 17 siswa melakukan 3 kegiatan dari 

deskriptor; dan 11 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor mempersiapkan 

diri mengikuti pelajaran. Persentase keberhasilan pada aspek mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran pada siklus 2 sebesar 77%. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri mengikuti 

pelajaran pada siklus 3 sebesar 151 dengan kategori sangat baik. Terdapat 26 

siswa yang memperoleh skor 4. Mereka melakukan semua kegiatan yang tertulis 

dalam deskriptor observasi, yaitu masuk Mereka melakukan semua kegiatan yang 

tertulis pada deskriptor observasi, yaitu masuk kelas dengan tertib, menempati 

tempat duduk dengan rapi, tenang dan mempersiapkan buku dan alat tulis; 13 

siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; dan 4 siswa melakukan 2 kegiatan 

dari deskriptor mempersiapkan diri mengikuti pelajaran. Persentase keberhasilan 

pada aspek mempersiapkan diri mengikuti pelajaran pada siklus 2 sebesar 87%. 

Peningkatan aktivitas siswa tersebut terjadi karena siswa sangat antusias 

dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart, karena model pembelajar-

an tersebut merupakan bagian dari tipe model pembelajaran kooperatif yang 

dalam pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara berkelompok meng-

gunakan media Flipchart.  

Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran erat kaitannya dengan kondisi 

siswa saat akan mengikuti pembelajaran itu sendiri, kondisi tersebut ialah aktivitas 

emosional. Aktivitas emosional menurut pendapat dari Dierich (dalam Hamalik, 
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2009:172) misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup.  

4.2.1.2.2 Memperhatikan penjelasan guru tentang menulis karangan deskripsi 

Aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru tentang menulis 

karangan deskripsi pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 89, rata-rata skor 2,1 

dengan kategori B (baik). Adapun aktivitas siswa yang tertulis dalam deskriptor 

observasi, yaitu sikap dan posisi duduk yang baik, mendengarkan penjelasan guru, 

mencatat hal-hal penting, dan menciptakan suasana yang kondusif. Dari hasil 

observasi terdapat 13 siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor memperhatikan 

penjelasan guru mengenai menulis karangan deskripsi; 20 siswa melakukan 2 

kegiatan dari deskriptor; dan 10 siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor 

memperhatikan penjelasan guru mengenai menulis karangan deskripsi. Persentase 

keberhasilan aspek memperhatikan penjelasan guru mengenai menulis karangan 

deskripsi sebesar 51%.  

Jumlah skor aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

mengenai menulis karangan deskripsi pada siklus 2 meningkat menjadi 131, rata-

rata skor 3 dengan kategori baik. Terdapat 16 siswa yang mendapat skor 4. 

Mereka melakukan semua kegiatan yang tertulis dalam deskriptor observasi, yaitu 

sikap dan posisi duduk yang baik, mendengarkan penjelasan guru, mencatat hal-

hal penting, dan menciptakan suasana yang kondusif; 13 siswa melakukan 3 

kegiatan dari deskriptor memperhatikan penjelasan guru mengenai menulis 

karangan deskripsi; dan 14 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor 

memperhatikan penjelasan guru mengenai menulis karangan deskripsi. Persentase 
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keberhasilan aspek memperhatikan penjelasan guru mengenai menulis karangan 

deskripsi sebesar 76%.  

Jumlah skor aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

mengenai menulis karangan deskripsi pada siklus 3 meningkat menjadi 141, rata-

rata skor 3,5 dengan kategori sangat baik. Terdapat 22 siswa yang mendapat skor 

4. Mereka melakukan semua kegiatan yang tertulis dalam deskriptor observasi, 

yaitu sikap dan posisi duduk yang baik, mendengarkan penjelasan guru, mencatat 

hal-hal penting, dan menciptakan suasana yang kondusif; 11 siswa melakukan 3 

kegiatan dari deskriptor memperhatikan penjelasan guru mengenai menulis 

karangan deskripsi; dan 10 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor 

memperhatikan penjelasan guru mengenai menulis karangan deskripsi. Persentase 

keberhasilan aspek memperhatikan penjelasan guru mengenai menulis karangan 

deskripsi sebesar 81%.  

Peningkatan aktivitas siswa tersebut berkaitan dengan peningkatan 

keterampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran. Berdasarkan penjelasan 

pada keterampilan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa, peneliti 

menyimpulkan bahwa kejelasan dan sistematika guru dalam menjelaskan materi 

pelajaran dapat memengaruhi aktivitas siswa yang berdampak pada pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran. 

Memperhatikan penjelasan guru termasuk dalam aktivitas mendengarkan. 

Dierich (dalam Hamalik, 2009:172) menyebutkan bahwa yang termasuk aktivitas 

mendengarkan misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik pidato. 
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4.2.1.2.3 Bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus 1 

memperoleh jumlah skor 49, rata-rata skor 1,1 dengan kategori C (cukup). 

Terdapat 14 siswa yang mendapat skor 2, 21 siswa mendapat skor 1 dan 8 siswa 

memperoleh skor 0. Persentase keberhasilan aspek memperhatikan penjelasan 

guru mengenai menulis karangan deskripsi sebesar 28%. Hal tersebut dikarenakan 

rasa percaya diri siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan masih rendah. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

pada siklus 2 meningkat menjadi 84, rata-rata skor 2 dengan kategori B (baik). 

Terdapat 4 siswa melakukan 4. Mereka melakukan semua kegiatan yang tertulis 

dalam deskriptor, yaitu mengangkat tangan untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengeluarkan dan 

pendapat; 6 siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; 20 siswa melakukan 2 

kegiatan dari deskriptor; 10 siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor bertanya 

dan menjawab pertanyaan; dan 3 siswa tidak melakukan semua kegiatan yang 

tertulis pada deskriptor. Persentase keberhasilan aspek bertanya dan menjawab 

pertanyaan sebesar 48%.  

Jumlah skor aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

pada siklus 3 mengalami peningkatan menjadi 109, rata-rata skor 2,5 dengan 

kategori B (baik). Terdapat 9 siswa yang melakukan semua kegiatan dari 

deskriptor bertanya dan menjawab pertanyaan  yang terdiri atas: mengangkat 

tangan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, dan mengeluarkan pendapat; 10 siswa melakukan 3 
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kegiatan dari deskriptor; 19 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor; dan 5 

siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Persentase keberhasilan aspek bertanya dan menjawab pertanyaan sebesar 63%. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah keterampilan guru dalam 

memberikan pertanyaan. Guru sudah memberikan pertanyaan dengan suara yang 

jelas dan pertanyaan yang diberikan sudah sesuai dengan materi pelajaran, tetapi 

guru belum memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dan belum 

memberikan giliran kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dalam pembelajaran 

termasuk dalam aktivitas lisan yang meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi (Dierich dalam Hamalik 2009: 173). 

4.2.1.2.4 Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 

 Aktivitas siswa dalam keaktifan diskusi pada siklus 1 memperoleh skor 

104, rata-rata skor 2,4 dengan kategori B (baik). Terdapat 4 siswa yang me-

lakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: membantu kelompok mengerjakan 

tugas, memberikan pendapat, bertanya dalam kelompok, dan mendengarkan 

pendapat teman; 18siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; 3 siswa 

melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; 13 siswa melakukan 2 kegiatan dari 

deskriptor, 5 siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor; dan 3 siswa tidak 

melakukan semua kegiatan dalam deskriptor. Persentase keberhasilan aspek aktif 

dalam diskusi kelompok sebesar 58%. 
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Jumlah skor aktivitas siswa dalam keaktifan diskusi pada siklus 2 

meningkat menjadi 116, rata-rata skor 2,7 dengan kategori B (Baik). Terdapat 10 

siswa yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: membantu 

kelompok mengerjakan tugas, memberikan pendapat, bertanya dalam kelompok, 

dan mendengarkan pendapat teman; 16 siswa melakukan 3 kegiatan dari 

deskriptor; 11 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor; dan 6 siswa melakukan 

1 kegiatan dari deskriptor.  Persentase keberhasilan aspek aktif dalam kegiatan 

diskusi kelompok sebesar 67%. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam keaktifan diskusi pada siklus 3 

meningkat menjadi 133, rata-rata skor 3,1 dengan kategori A (sangat baik). 

Terdapat 15 siswa yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: 

membantu kelompok mengerjakan tugas, memberikan pendapat, bertanya dalam 

kelompok, dan mendengarkan pendapat teman; 17 siswa melakukan 3 kegiatan 

dari deskriptor; dan 11 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor. Persentase 

keberhasilan aspek aktif dalam kegiatan diskusi kelompok sebesar 77%. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam keaktifan diskusi dipengaruhi oleh 

faktor keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok. Keaktifan siswa 

dalam kegiatan diskusi merupakan aktivitas visual, lisan, mendengarkan dan 

mental,. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2009:172-

173), bahwa yang termasuk dalam aktivitas visual adalah membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati demonstrasi, pameran, atau mengamati orang lain 

bekerja. Dalam kegiatan diskusi ini siswa nanti akan membuat karangan 

berdasarkan gambar dan kata kunci yang ada dalam  Flipchart. Selain itu kegiatan 
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berdiskusi ini juga merupakan aktivitas lisan kaitanya dengan penyampaian 

pendapat saat berdiskusi. Dierich (dalam Hamalik, 2009: 173) menyatakan 

kegiatan yang termasuk dalam aktivitas lisan diantaranya adalah mengemukakan 

pendapat, memberi saran, dan berdiskusi; kegiatan dalam aktivitas mendengarkan 

adalah mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok; dan yang termasuk  

aktivitas mental yaitu memecahkan masalah, menganalisa, dan melihat hubungan-

hubungan.  

4.2.1.2.5  Menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang 

ditampilkan dalam media Flipchart 

 Aktivitas siswa dalam menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan 

kata kunci yang ditampilkan dalam media Flipchart pada siklus 1 memperoleh 

jumlah skor 106, rata-rata skor 2,5 dengan kategori B (baik). Terdapat 5 siswa 

yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: karangan sesuai dengan 

tema, kata kunci, ketepatan pemilihan kata, dan kerapian tulisan; 11 siswa me-

lakukan 3 kegiatan dari deskriptor; 26 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor; 

dan 1 siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor.  Persentase keberhasilan aspek 

menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci yang ditampilkan 

dalam media Flipchart sebesar 62%. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam  menulis karangan deskripsi berdasar-

kan gambar dan  kata kunci yang ditampilkan dalam media Flipchart  pada siklus 

2 meningkat menjadi 147, rata-rata skor 3,4 dengan kategori A (sangat baik). 

Terdapat 20 siswa yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: 

karangan sesuai dengan tema, kata kunci, ketepatan pemilihan kata, dan kerapian 
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tulisan; 21 siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; dan 2 siswa melakukan 2 

kegiatan dari deskriptor. Persentase keberhasilan aspek aktif dalam kegiatan 

diskusi kelompok sebesar 85%. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam menulis karangan deskripsi berdasarkan 

gambar dan  kata kunci yang ditampilkan dalam media Flipchart  meningkat pada 

siklus 3 menjadi 154, rata-rata skor 3,6 dengan kategori A (sangat baik). Terdapat 

25 siswa yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: karangan sesuai 

dengan tema, kata kunci, ketepatan pemilihan kata, dan kerapian  tulisan; dan 18 

siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor. Persentase keberhasilan aspek 

menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar dan  kata kunci yang ditampilkan 

dalam media Flipchart  sebesar 89%. 

Penerapan model Concept Sentence berbantuan Flipchart dapat membantu 

siswa dalam membuat karangan deskripsi berbahasa Jawa. Melalui model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart, siswa diberikan kata kunci yang di-

tampilkan dalam Flipchart. Kata kunci tersebut dikembangkan siswa menjadi 

kalimat-kalimat untuk menyusun karangan deskripsi. Kegiatan pada aspek ini 

merupakan aktivitas menulis. Hal teresebut sesuai dengan pendapat Dierich 

(dalam Hamalik, 2009: 172) bahwa yang termasuk dalam aktivitas menulis adalah 

menulis cerita atau karangan, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

4.2.1.2.6 Mempresentasikan hasil diskusi  kepada seluruh kelas 

 Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh 

kelas pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 65, rata-rata skor 1,6 dengan kategori 
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C (cukup). Adapun deskriptor dari mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh 

kelas, yaitu: mempresentasikan hasil diskusi dengan benar, menggunakan kalimat 

yang baik dalam menyampaikan hasil diskusi, jelas dan mudah dipahami siswa, 

dan memberi kesempatan kelompok lain untuk memberikan tanggapan.  Terdapat 

4 siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; 14 siswa melakukan 2 kegiatan dari 

deskriptor; dan 25 siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor. Persentase 

keberhasilan aspek mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas 38%. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi  kepada 

seluruh kelas meningkat pada siklus 2 menjadi 120, rata-rata skor 2,8 dengan 

kategori baik. Terdapat 11 siswa melakukan semua kegiatan dari deskriptor; 12 

siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; dan 20 siswa melakukan 2 kegiatan 

dari deskriptor. Persentase keberhasilan aspek mempresentasikan hasil diskusi  

kepada seluruh kelas sebesar 69%. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi  kepada 

seluruh kelas meningkat pada siklus 3 menjadi 128, rata-rata skor 2,9 dengan 

kategori baik. Terdapat 13 siswa melakukan semua kegiatan dari deskriptor; 16 

siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; dan 14 siswa melakukan 2 kegiatan 

dari deskriptor. Persentase keberhasilan aspek mempresentasikan hasil diskusi  

kepada seluruh kelas  ditampilkan sebesar 74%. 

Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh 

kelas berkaitan dengan kegiatan siswa berbicara menyampaikan hasil diskusi 

kelompok mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 

2009:172) yaitu aktivitas siswa yang disebut oral activities, seperti menyatakan, 



 

151 
 

 

 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

4.2.1.2.7 Memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain 

 Aktivitas siswa dalam memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan 

kelompok lain pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 43, rata-rata skor 0,6 

dengan kategori D (kurang). 42 siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor dan 1 

siswa tidak melakukan semua kegiatan yang tertulis pada deskriptor. Persentase 

keberhasilan aspek memberikan tanggapan terhadap karangan deskripsi kelompok 

lain sebesar 24%. 

Jumlah skor aktivitas siswa memberikan tanggapan hasil presentasi 

pekerjaan kelompok lain pada siklus 2 meningkat menjadi 54, rata-rata skor 1,3 

dengan kategori C (cukup). 11 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor dan 32 

siswa melakukan 1 kegiatan dari deskriptor. Persentase keberhasilan aspek  

memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok lain sebesar 31%. 

Jumlah skor aktivitas siswa memberikan tanggapan hasil presentasi 

pekerjaan kelompok lain pada siklus 3 meningkat menjadi 67, rata-rata skor 1,5 

dengan kategori C (cukup);  4 siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; 16  

siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor; dan  23 siswa melakukan 1 kegiatan 

dari deskriptor. Persentase keberhasilan aspek memberikan tanggapan hasil 

presentasi pekerjaan kelompok lain sebesar 38%. 

Hal tersebut terjadi karena dalam menyampaikan pendapat, siswa belum 

mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, sehingga siswa merasa malu dan takut 

salah dalam menyampaikan pendapatnya. Faktor lain yang mempengaruhi 
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aktivitas siswa dalam memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan kelompok 

lain adalah pemberian motivasi guru kepada siswa dalam memberikan pendapat-

nya. 

Perolehan rata-rata skor aktivitas siswa dalam memberikan tanggapan hasil 

presentasi pekerjaan kelompok lain sebesar 1,5 dengan kategori C (cukup) tidak 

berpengaruh banyak terhadap keterampilan menulis siswa. Hal tersebut dikarena-

kan aktivitas siswa dalam memberikan tanggapan hasil presentasi pekerjaan 

kelompok lain merupakan aktivitas siswa dari aspek berbicara. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2009:172) yaitu 

aktivitas siswa yang disebut aktivitas lisan, seperti menyatakan, merumuskan, ber-

tanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

dan interupsi. 

4.2.1.2.8 Menyelesaikan evaluasi 

 Aktivitas siswa dalam menyelesaikan evaluasi pada siklus 1 memperoleh 

jumlah skor 111, rata-rata skor 2,6 dengan kategori B (baik). Terdapat 6 siswa 

yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: mengerjakan evaluasi 

dengan tenang, mandiri, tepat waktu, dan tidak mengganggu teman; 15 siswa 

melakukan 3 kegiatan dari deskriptor; 20 siswa melakukan 2 kegiatan dari 

deskriptor; dan 2 siswa melakukan 2 kegiatan dari deskriptor. Persentase 

keberhasilan aspek menyelesaikan evaluasi adalah 65%. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam menyelesaikan evaluasi pada siklus 2 

meningkat menjadi 159, rata-rata skor 3,7 dengan kategori A (sangat baik). 

Terdapat 30 siswa yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: 
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mengerjakan evaluasi dengan tenang, mandiri, tepat waktu, dan tidak meng-

ganggu teman; dan 13 siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor. Persentase 

keberhasilan aspek menyelesaikan evaluasi adalah 92%. 

Jumlah skor aktivitas siswa dalam menyelesaikan evaluasi pada siklus 3 

meningkat menjadi 165, rata-rata skor 3,8 dengan kategori A (sangat baik). 

Terdapat 36 siswa yang melakukan semua kegiatan dari deskriptor, yaitu: 

mengerjakan evaluasi dengan tenang, mengerjakan secara mandiri, tepat waktu, 

dan tidak mengganggu teman; dan 7 siswa melakukan 3 kegiatan dari deskriptor. 

Persentase keberhasilan aspek menyelesaikan evaluasi adalah 95%. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan interaksi yang 

tinggi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Hal tersebut 

mengakibatkan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Aktivitas yang timbul dari 

siswa juga mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan keterampilan siswa, 

sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. 

Data peningkatan aktivitas siswa siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 disajikan 

dalam bentuk diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus 1, Siklus 2, dan Siklus 3  
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4.2.1.3 Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa jawa 

 Hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa melalui 

model Concept Sentence berbantuan Flipchart pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.15  

Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbaasa Jawa Siklus 1, 

Siklus 2, dan Siklus 3 

No. Indikator Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1. Kelengkapan Isi 3,1 3,3 3,6 

2. Pemilihan kata 2,2 2,2 2,3 

3. Penulisan ejaan dan tanda baca 1,6 2,1 2,4 

4. Organisasi isi 2,1 3 3,1 

5. Kelengkapan Isi 2,5 2,7 2,9 

Jumlah skor 11,5 13,6 14,3 

Rata-rata skor 2.3 2,7 3 

Persentase  58% 67% 72% 

Kategori Cukup Baik Baik 

Berdasarkan data hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa 

Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart, peneliti menyimpul-

kan bahwa keterampilan menulis deskripsi siswa mengalami peningkatan secara 

signifikan dari siklus 1 sampai siklus 3. 

4.2.1.3.1 Kelengkapan isi 

Aspek kelengkapan  isi pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 134, rata-

rata skor 3,1 dengan kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan 19 siswa 

memperoleh skor 4 karena isi sesuai dengan tema, objek, dan menggunakan 

semua kata kunci dalam membuat kalimat; 12 siswa memperoleh skor 3 karena isi 

karangan sesuai dengan tema, objek, dan ada 1-2 kata kunci yang tidak 

digunakan; 10 siswa memperoleh skor 2 karena isi karangan sesuai dengan tema, 
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kurang sesuai objek,  ada 3- 4 kata kunci yang tidak digunakan; dan 1 siswa 

memperoleh skor 1 karena isi karangan kurang sesuai tema, tidak sesuai objek, 

serta lebih dari 5 kata kunci tidak digunakan. Persentase keberhasilan pada aspek 

kelengkapan isi sebesar 77%. 

Jumlah skor hasil belajar siswa aspek kelengkapan isi pada siklus 2 

meningkat menjadi 144, rata-rata skor 3,3 dengan kategori B (baik). Hal ini 

ditunjukan dengan 22 siswa memperoleh skor 4 karena isi sesuai dengan tema,  

sesuai dengan  objek, menggunakan semua kata kunci dalam membuat kalimat; 14 

siswa memperoleh skor 3 karena isi karangan sesuai dengan tema,  sesuai dengan 

objek, ada 1-2 kata kunci yang tidak digunakan; dan 7 siswa memperoleh skor 2 

karena isi karangan sesuai dengan tema, kurang sesuai objek,  ada 3- 4 kata kunci 

yang tidak digunakan. Persentase keberhasilan pada aspek kelengkapan isi sebesar 

83%. 

Jumlah skor hasil belajar siswa aspek kelengkapan isi pada siklus 2 

meningkat menjadi 154, rata-rata skor 3,6 dengan kategori B (baik). Hal ini 

ditunjukkan dengan 29 siswa memperoleh skor 4 karena isi sesuai dengan tema,  

sesuai dengan  objek, menggunakan semua kata kunci dalam membuat kalimat; 10 

siswa memperoleh skor 3 karena isi karangan sesuai dengan tema,  sesuai dengan 

objek, ada 1-2 kata kunci yang tidak digunakan; dan 4 siswa memperoleh skor 2 

karena isi karangan sesuai dengan tema, kurang sesuai objek,  ada 3- 4 kata kunci 

yang tidak digunakan. Persentase keberhasilan pada aspek kelengkapan isi sebesar 

89%. 
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Aspek kelengkapan isi merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam 

penilaian suatu karangan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Iskandarwassid 

(2011:250) bahwa salah satu penilaian dalam karangan adalah kualitas dan ruang 

lingkup isi. Sehingga dapat disimpulkan bawa kualitas dan ruang lingkup isi 

karangan akan baik apabila kelengkapan isi dari karangan tersebut terpenuhi. 

Kaitannya dengan ruang lingkup isi karangan deskripsi yaitu sesuai dengan objek. 

Dalam penilaian ini juga dimasukkan penilaian mengenai penggunaan kata kunci. 

Karena peneliti menggunakan model Concept Sentence dalam pembelajarannya 

maka guru memberikan kata kunci dalam menulis karangan. Oleh karena itu, 

dalam aspek kelengkapan isi peneliti juga memasukan penilaian mengenai 

penggunaan kata kunci tersebut. 

Menurut Suyatno (2009: 76) beberapa langkah dalam model Concept 

Sentence berbantuan Flipchart adalah guru menyiapkan kata kunci sesuai materi 

bahan ajar dan tiap kelompok membuat kalimat berdasarkan kata kunci. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketepatan penggunaan 

kata kunci yang dimasukkan dalam aspek kelengkapan isi merupakan dasar dalam 

model  Concept Sentence berbantuan Flipchart untuk mengembangkan karangan 

deskripsi. 

4.2.1.3.2  Pemilihan Kata 

 Aspek pemilihan kata pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 94, rata-rata 

skor 2,2 dengan kategori C (cukup). Hal ini dibuktikan dengan 18 siswa yang 

memperoleh skor 3 karena ada 1-2 pilihan kata yang tidak tepat; 15 siswa 

memperoleh skor 2 karena ada 3-4 pilihan kata yang tidak tepat; dan 10 siswa 
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memperoleh skor 1 karena lebih dari 5 pilihan kata yang tidak tepat. Persentase 

keberhasilan pada aspek pemilihan kata sebesar 54%. 

 Jumlah skor aspek pemilihan kata pada siklus 2 meningkat menjadi 96, 

rata-rata skor 2,2 dengan kategori C (cukup). Hal ini dibuktikan dengan 14 siswa 

yang memperoleh skor 3 karena ada 1-2 pilihan kata yang tidak tepat; 25 siswa 

memperoleh skor 2 karena ada 3-4 pilihan kata yang tidak tepat; dan 4 siswa 

memperoleh skor 1 karena lebih dari 5 pilihan kata yang tidak tepat. Persentase 

keberhasilan pada aspek pemilihan kata sebesar 55%. 

 Jumlah skor aspek pemilihan kata pada siklus 3 meningkat menjadi 99, 

rata-rata skor 2,3 dengan kategori B (baik). Hal ini dibuktikan dengan 15 siswa 

yang memperoleh skor 3 karena ada 1-2 pilihan kata yang tidak tepat; 26 siswa 

memperoleh skor 2 karena ada 3-4 pilihan kata yang tidak tepat; dan 2 siswa 

memperoleh skor 1 karena lebih dari 5 pilihan kata yang tidak tepat. Persentase 

keberhasilan pada aspek pemilihan kata sebesar 57%. 

 Aspek pemilihan kata merupakan aspek yang penting dalam membuat 

suatu kalimat yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Oleh 

karena itu, perlu diperhatikan dalam pemilihan kata yang nanti akan digunakan 

kaitannya dengan kata baku dan kesesuaian maknanya.  

4.2.1.3.3  Penulisan ejaan dan tanda baca 

 Aspek penulisan ejaan dan tanda baca pada siklus 1 memperoleh jumlah 

skor 67, rata-rata skor 1,6 dengan kategori D (kurang). Hal ini dibuktikan dengan 

5 siswa yang memperoleh skor 3 karena ada 1-3 kesalahan penulisan huruf 

kapital,tanda titik dan koma; 14 siswa memperoleh skor 2 karena ada 3-5 
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kesalahan penulisan huruf kapital, tanda titik dan koma; dan 24 siswa memperoleh 

skor 1 karena 6 atau lebih ada kesalahan penulisan huruf kapital,tanda titik dan t 

koma. Persentase keberhasilan pada aspek penulisan ejaan dan tanda baca sebesar 

39%. 

 Jumlah skor aspek penulisan ejaan dan tanda pada siklus 2 meningkat 

menjadi 95, rata-rata skor 2,1 dengan kategori C (cukup). Hal ini dibuktikan 

dengan 3 siswa memperoleh skor 4 karena semua penulisan huruf kapital, tanda 

titik dan koma benar; 15 siswa yang memperoleh skor 3 karena ada 1-3 kesalahan 

penulisan huruf kapital, tanda titik dan koma; 13 siswa memperoleh skor 2 karena 

ada 3-5 kesalahan penulisan huruf kapital, tanda titik dan koma; dan 12 siswa 

memperoleh skor 1 karena 6 atau lebih ada kesalahan penulisan huruf 

kapital,tanda titik dan koma. Persentase keberhasilan pada aspek penulisan ejaan 

dan tanda baca sebesar 54%. 

 Jumlah skor aspek penulisan ejaan dan tanda pada siklus 2 meningkat 

menjadi 104, rata-rata skor 2,4 dengan kategori B (baik). Hal ini dibuktikan 

dengan 4 siswa memperoleh skor 4 karena semua penulisan huruf kapital, tanda 

titik dan koma benar; 19 siswa yang memperoleh skor 3 karena ada 1-3 kesalahan 

penulisan huruf kapital, tanda titik dan koma; 11 siswa memperoleh skor 2 karena 

ada 3-5 kesalahan penulisan huruf kapital, tanda titik dan koma; dan 9 siswa 

memperoleh skor 1 karena 6 atau lebih ada kesalahan penulisan huruf kapital, 

tanda titik dan koma. Persentase keberhasilan pada aspek penulisan ejaan dan 

tanda baca sebesar 60%. 
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 Penulisan ejaan dan tanda baca dalam membuat karangan harus 

diperhatikan. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar akan 

menjadikan pembaca tertarik untuk membaca karangan tersebut. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Iskandarwassid (2011:250) bahwa dalam penilaian 

karangan juga harus memperhatikan aspek mekanik yaitu tata bahasa, ejaan, dan 

tanda baca. 

4.2.1.3.4  Organisasi isi 

 Aspek organisasi isi pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 91, rata-rata 

skor 2,1 dengan kategori C (cukup). Hal ini dibuktikan dengan 1 siswa yang 

memperoleh skor 4 karena gagasan disampaikan dengan jelas sesuai ide pokok, 

kalimat disusun secara logis dan padu; 14 siswa yang memperoleh skor 3 karena 

gagasan yang disampaikan cukup jelas, urutan logis tetapi kalimat kurang padu; 

17 siswa memperoleh skor 2 karena gagasan yang disampaikan kurang jelas, 

urutan kalimat kurang logis dan kurang padu; dan 11 siswa memperoleh skor 1 

karena gagasan yang disampaikan terpotong-potong, tidak terorganisasi, urutan 

kalimat tidak logis dan tidak padu. Persentase keberhasilan pada aspek organisasi 

isi sebesar 53%. 

 Jumlah skor aspek organisasi isi pada siklus 2 meningkat menjadi 132, 

rata-rata skor 3 dengan kategori B (baik). Hal ini dibuktikan dengan 14 siswa 

yang memperoleh skor 4 karena gagasan disampaikan dengan jelas sesuai ide 

pokok, kalimat disusun secara logis dan padu; 20 siswa yang memperoleh skor 3 

karena gagasan yang disampaikan cukup jelas, urutan logis tetapi kalimat kurang 

padu; 9 siswa memperoleh skor 2 karena gagasan yang disampaikan kurang jelas, 
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urutan kalimat kurang logis dan kurang padu; dan 1 siswa memperoleh skor 1 

karena gagasan yang disampaikan terpotong-potong, tidak terorganisasi, urutan 

kalimat tidak logis dan tidak padu. Persentase keberhasilan pada aspek organisasi 

isi sebesar 76%. 

 Jumlah skor aspek organisasi isi pada siklus 3 meningkat menjadi 133, 

rata-rata skor 3,1 dengan kategori B (baik). Hal ini dibuktikan dengan 14 siswa 

yang memperoleh skor 4 karena gagasan disampaikan dengan jelas sesuai ide 

pokok, kalimat disusun secara logis dan padu;  20 siswa yang memperoleh skor 3 

karena gagasan yang disampaikan cukup jelas, urutan logis tetapi kalimat kurang 

padu; 8 siswa memperoleh skor 1 karena gagasan yang disampaikan kurang jelas, 

urutan kalimat kurang logis dan kurang padu; dan 1 siswa memperoleh skor 1 

karena gagasan yang disampaikan terpotong-potong, tidak terorganisasi, urutan 

kalimat tidak logis dan tidak padu. Persentase keberhasilan pada aspek organisasi 

isi sebesar 77%.  

 Aspek organisasi isi merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam 

menilai suatu karangan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Iskandarwassid 

(2011: 250) salah satu penilaian karangan adalah yaitu organisasi isi.  

4.2.1.3.5  Kerapian tulisan 

 Aspek kerapian tulisan  pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 108, rata-

rata skor 2,5 dengan kategori C (cukup). Hal ini dibuktikan dengan 2 siswa yang 

memperoleh skor 4 karena tulisan dapat dibaca dengan jelas, rapi, dan tidak ada 

coretan; 23 siswa yang memperoleh skor 3 karena  tulisan dapat dibaca dengan 

jelas, rapi, sedikit coretan; 13 siswa memperoleh skor 2 karena tulisan dapat 
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dibaca dengan jelas, tidak rapi, sedikit coretan; dan  5 siswa memperoleh skor 1 

karena tulisan tidak dapat dibaca dengan jelas, tidak rapi, dan banyak coretan. 

Persentase keberhasilan pada aspek penulisan ejaan dan tanda sebesar 63%. 

 Jumlah skor aspek kerapian tulisan pada siklus 2 meningkat menjadi 118, 

rata-rata skor 2,7 dengan kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan 3 siswa 

memperoleh skor 4 karena tulisan dapat dibaca dengan jelas, rapi, dan tidak ada 

coretan; 33 siswa yang memperoleh skor 3 karena tulisan dapat dibaca dengan 

jelas, rapi, sedikit coretan; 9 siswa memperoleh skor 2 karena tulisan dapat dibaca 

dengan jelas, tidak rapi, sedikit coretan; dan 1 siswa memperoleh skor 1 karena 

tulisan tidak dapat dibaca dengan jelas, tidak rapi, dan banyak coretan. Persentase 

keberhasilan pada aspek penulisan ejaan dan tanda sebesar 69%. 

 Jumlah skor aspek kerapian tulisan pada siklus 3 meningkat menjadi 127, 

rata-rata skor 2,9 dengan kategori B (baik). Hal ini ditunjukkan dengan 9 siswa 

memperoleh skor 4 karena tulisan dapat dibaca dengan jelas, rapi, dan tidak ada 

coretan; 23 siswa yang memperoleh skor 3 karena tulisan dapat dibaca dengan 

jelas, rapi, sedikit coretan; dan 11 siswa memperoleh skor 2 karena tulisan dapat 

dibaca dengan jelas, tidak rapi, sedikit coretan. Persentase keberhasilan pada 

aspek penulisan ejaan dan tanda sebesar 74%. 

 Kerapian tulisan merupakan bagian dari aspek menulis yang baik. Menurut 

Nurudin (2010: 39-46) asas menulis yang baik antara lain adalah kejelasan 

(Clarity), maksudnya adalah tulisan harus dapat dimengerti oleh pembaca 

sehingga pembaca tidak mengalami kesusahan dalam membaca tulisan. Selain itu 



 

162 
 

 

 

menurut Iskandarwassid (2011: 250) salah satu penilaian karangan adalah 

kerapian dan kebersihan tulisan.  

Tabel hasil penilaian keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept Sentence berbantuan  Flipchart pada siklus 1, siklus 2, 

dan siklus 3 sebagai berikut: 

Tabel 4.16  

Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa 

Jawa Siklus 1, Siklus 2, dan Siklus 3 

Nilai Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

0-60 18 14 10 

61-70 20 9 9 

71-80 3 13 14 

81-90 2 7 9 

91-100 0 0 1 

Nilai Tertinggi 85 90 95 

Nilai Terendah 25 35 35 

Rata-rata 57 66 71 

Persentase 

Ketuntasan 
58% 67% 77% 

 

Hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis deskripsi pada pem-

belajaran bahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart 

mengalami peningkatan baik secara individu maupun klasikal.  

Peningkatan hasil belajar siswa dalam menulis karangan deskripsi berbahasa 

Jawa disebabkan oleh faktor keterampilan guru dan aktivitas siswa. Faktor 

tersebut dapat dibedakan menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Kedua faktor 

tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan 

hasil belajar siswa. Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu (1) faktor intern adalah  



 

163 
 

 

 

faktor-faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor-faktor 

intern ini meliputi faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh), faktor psikologis 

(intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan) dan faktor 

kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani) dan (2) faktor ekstern yaitu 

faktor yang berasal dari luar individu. Faktor ekstern yang mempengaruhi belajar 

dapat dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor keluarga,sekolah dan masyarakat. 

Rata-rata nilai siswa meningkat dari rata-rata siklus pertama sebesar 57 

menjadi 66 pada rata-rata siklus kedua, dan pada siklus ketiga meningkat menjadi 

71. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal juga meningkat dari 58% pada rata-

rata siklus pertama menjadi 67% pada rata-rata siklus kedua, dan pada siklus 

ketiga meningkat menjadi 77%. 

Berdasarkan data tersebut, hasil belajar keterampilan menulis deskripsi 

berbahasa Jawa siswa pada siklus ketiga sudah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu sekurang-kurangnya 75% siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 

61. 

Berikut disajikan diagram batang tentang peningkatan keterampilan 

menulis deskripsi pada pembelajaran bahasa Jawa melalui model Concept 

Sentence berbantuan Flipchart: 

 

 



 

164 
 

 

 

 

Gambar 4.12 Diagram Peningkatan Nilai Rata-rata Keterampilan Menulis 

Deskripsi Berbahasa Jawa dan Persentase Ketuntasan Siklus 1, Siklus 2, dan 

Siklus 3 

 

 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu adanya 

peningkatan pembelajaran keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis deskripsi 

siswa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart pada siswa kelas 

IVB SDN Wonosari 03 Semarang. Selain itu, implikasi yang di dapat dari 

penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoretis, implikasi praktis, dan implikasi 

pedagogis. 

Implikasi teoretis penelitian ini adalah memberikan wawasan pengetahuan 

tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi berbahasa Jawa yaitu menggunakan model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart. 
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Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu keterkaitan hasil penelitian 

terhadap proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Penerapan model Concept 

Sentence berbantuan Flipchart dapat membantu guru dalam meningkatkan proses 

pembelajaran di kelas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pilihan bagi guru yang ingin menggunakan model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart dalam melaksanakan pembelajaran pada 

mata pelajaran yang lain sehingga keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa meningkat. Penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu pendidik/guru dan 

peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini berupa keterkaitan hasil penelitian 

dengan pembelajaran, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang peningkatan 

pembelajaran bahasa Jawa pada aspek keterampilan menulis deskripsi berbahasa 

Jawa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Slameto (2008: 54) yang menyatakan bahwa keberhasilan proses belajar 

seseorang tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu 

sendiri.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan keterampilan menulis deskripsi 

berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan Flipchart di kelas 

IVB SDN Wonosari 03 Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Model Concept Sentence berbantuan Flipchart dapat meningkatkan 

keterampilan guru, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan perolehan 

skor dari siklus 1 sampai siklus 3. Pada siklus 1 skor keterampilan guru yang 

diperoleh adalah 25 dengan persentase 65% kategori baik, siklus 2 jumlah 

skor meningkat menjadi 30 dengan persentase 75% kategori baik, dan pada 

siklus 3 jumlah skor meningkat kembali menjadi 36 dengan persentase 90% 

kategori sangat baik. 

2. Model Concept Sentence berbantuan Flipchart dapat meningkatkan aktivitas 

siswa, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan perolehan skor dari 

siklus 1 sampai siklus 3. Pada siklus 1 skor aktivitas siswa yang diperoleh 

adalah 15,4 dengan persentase 48% kategori cukup, siklus 2 jumlah skor 

meningkat menjadi 22 dengan persentase 69% kategori baik, dan jumlah skor 

meningkat kembali pada siklus 3 menjadi 24,4 dengan persentase 76% 

kategori baik. 

3. Model Concept Sentence berbantuan Flipchart dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi berbahasa Jawa, hal ini dibuktikan dengan 
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adanya peningkatan perolehan ketuntasan klasikal dari siklus 1 sampai siklus 

3. Pada siklus 1 nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 57 dengan persentase 

ketuntasan klasikal sebesar 58%, pada siklus 2 nilai rata-rata meningkat 

menjadi 66 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 67%, dan hasil 

penilaian pada siklus 3 menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 71 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 77%. Berdasarkan penetapan 

indikator keberhasilan yaitu ≥75% siswa mengalami ketuntasan belajar dalam 

menulis deskripsi berbahasa Jawa, maka penelitian ini dinyatakan berhasil.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menulis deskripsi berbahasa Jawa menggunakan model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart, guru sebaiknya: (a) dapat memilih 

media dan sumber belajar yang tepat untuk siswa; (b) harus membimbing 

siswa dalam presentasi hasil karya kelompok dan memberikan saran terhadap 

hasil karya kelompok siswa;  

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan siswa dalam meningkatkan keterampilan 

menulis deskripsi berbahasa Jawa menggunakan model Concept Sentence 

berbantuan Flipchart, yaitu: (a) siswa harus mengetahui karangan deskripsi 

secara mendalam agar dapat menyusun karangan dengan baik; (b) siswa dapat 

menggunakan semua kata kunci dengan tepat. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

Peningkatan Keterampilan  Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model 

Concept Sentence Berbantuan Flipchart Pada Siswa Kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

Pengumpul 

Data 

1. Keterampilan guru dalam 

pembelajaran menulis 

deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept 

Sentence berbantuan 

flipchart 

1. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran  

2. Melakukan apersepsi  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

4. Menjelaskan  materi  

kepada siswa  

5. Melakukan tanya Jawab 

6. Menggunakan media 

flipchart dalam 

pembelajaran 

7. Membimbing diskusi 

kelompok 

8. Mengelola kelas 

9. Memberikan penguatan  

10. Menutup pelajaran  

1. Guru 

2. Foto 

3. Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dokumentasi 

2. Lembar 

observasi 

3. Wawancara 

4. Catatan 

lapangan 

2. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis 

deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept 

Sentence berbantuan 

flipchart 

1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pembelajaran  

2. Memperhatikan penjelasan 

yang diberikan guru 

mengenai menulis karangan 

deskripsi  

3. Bertanya dan  menjawab 

pertanyaan dalam 

pembelajaran menulis 

karangan deskripsi  

4. Aktif  dalam kegiatan 

diskusi kelompok  

5. Menulis karangan deskripsi 

berdasarkan gambar dan 

kata kunci yang ditampilkan 

dalam media flipchart  

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi  kepada seluruh 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

 

Lampiran 2. Kisi-Kisi Instrumen  
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kelas  

7. Menanggapi hasil 

presentasi pekerjaan 

kelompok lain  

8. Menyelesaikan evaluasi  

3 Keterampilan menulis 

deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept 

Sentence berbantuan 

flipchart 

1. Kelengkapan isi 

2. Pemilihan kata 

3. Ketepatan penulisan ejaan 

dan tanda baca; 

4. Organisasi isi  

5. Kerapian tulisan. 

1. Siswa 

 

 

1. Tes tertulis 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

Keterampilan  Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model Concept 
Sentence Berbantuan Flipchart Pada Siswa Kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang 
 

 Siklus ..............  

 

Nama Guru  : ............................. 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi  : Menulis Karangan Deskripsi 

Hari/Tanggal  : ............................ 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom check sesuai dengan indikator yang 

muncul dan tuliskan skor pada kolom skor yang tersedia. 

a. Nilai 4 : jika semua deskriptor  tampak 

b. Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor  tampak 

c. Nilai 2 : jika hanya 2 deskiptor yang tampak 

d. Nilai 1 : Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Nilai 0 : jika tidak ada deskriptor tampak 

  (Rusman, 2012: 98) 

Indikator Deskriptor 

 

Check 

 

 Skor 

1. Mempersiapkan 

peserta didik 

untuk mengikuti 

pembelajaran  

 

1. Menyiapkan sumber dan media 

pembelajaran 

  

2. Memberi salam saat masuk kelas  

3. Memimpin siswa berdo’a  

4. Melakukan presensi  

2. Melakukan 

apersepsi 

 

1. Menarik perhatian siswa   

2. Berkaitan dengan kehidupan siswa  

3. Apersepsi sesuai dengan materi  

4. Menumbuhkan motivasi siswa  

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

 

1. Sesuai dengan indikator   

2. Menyampaikan tujuan dengan jelas 

dan mudah dipahami siswa 

 

3. Menuliskan di papan tulis  

4. Memberikan pertanyaan tindak 

lanjut 
 

Lampiran 3. Instrumen Penelitian 
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Skor tertinggi (T) = 10x4= 40 

4. Menjelaskan 

materi kepada 

siswa 

 

1. Materi sesuai dengan indikator   

2. Menjelaskan dengan variasi dan 

intonasi suara yang jelas 

 

3. Menjelaskan materi secara urut  

4. Mengaitkan materi dengan disiplin 

ilmu yang lain. 
 

5. Melakukan 

tanya jawab  

1. Mengajukan pertanyaan dengan jelas   

2. Pertanyaan sesuai dengan materi  

3. Memberikan waktu kepada siswa 

untuk berpikir 

 

4. Memberikan giliran untuk menjawab  

6. Menggunakan 

media flipchart 

dalam 

pembelajaran  

1. Menjelaskan petunjuk penggunaan   

2. Media sesuai dengan indikator  

3. Menarik perhatian siswa  

4. Melibatkan siswa dalam 

memanfaatkan media 

 

7. Membimbing 

diskusi 

kelompok  

 

1. Membentuk kelompok secara 

heterogen 

  

2. Mengatur tempat duduk siswa  

3. Menjelaskan petunjuk kerja dalam 

kelompok 

 

4. Memberikan bimbingan kepada 

seluruh siswa 

 

8. Mengelola kelas 1. Memusatkan perhatian siswa   

2. Menunjukan sikap tanggap terhadap 

kondisi kelas yang kurang kondusif 

 

3. Memberi teguran kepada siswa yang 

gaduh 

 

4. Menciptakan suasana kelas yang 

kondusif  

 

9. Memberikan 

     penguatan    

     kepada  siswa  

 

1. Memberikan penguatan dengan 

segera  

  

2. Memberikan penguatan verbal   

3. Memberikan penguatan gestural  

4. Memberikan penguatan berupa 

benda atau hadiah 

 

10. Menutup 

pelajaran  

1. Menyimpulkan materi pelajaran 

bersama siswa 

  

2. Melakukan refleksi  

3. Memberikan evaluasi  

4. Memberikan tindak lanjut  

Jumlah Skor 
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Skor terendah (R) = 10x0= 0  

Banyaknya skor (n) = (T-R)+1= (40-0)+1=41 

Q1= kuartil pertama 

Nilai Q1 = Letak Q1+(R-1) 

Letak Q1 = 
 

 
 x(41+ 1)  

= 
 

 
 x (41+1) 

= 
 

 
 x 42  

= 10,5 

Nilai Q1 = Letak Q1+(R-1)= 10,5+(0-1)= 9,5 

Jadi nilai Q1 adalah 9,5 

 

Q2= kuartil kedua 

Nilai Q2 = Letak Q2+(R-1) 

Letak Q2= 
 

 
 (41 +1)  

= 
 

 
 (41+1) 

= 
 

 
 x 42  

= 21 

Nilai Q2 = Letak Q2+(R-1) = 21+(0-1)=20 

Jadi nilai Q2 adalah 20 

Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q3 = Letak Q3+(R-1) 

Letak Q3 = 
 

 
 x(n +1) 

= 
 

 
 x(41 +1 ) 

= 
 

  
 x 42 

= 31,5 

Nilai Q3=Letak Q3+(R-1)= 24+(0-1)=30,5 

Jadi nilai Q3  adalah 30,5 

 

 

Q4= kuartil keempat= T = 40 

Jadi nilai Q4 adalah 40 

 

 

 

 
 

Klasifikasi kriteria nilai klasikal untuk lembar observasi keterampilan guru dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas  

20 ≤ skor < 30,5 Baik Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

Klasifikasi kriteria nilai untuk setiap indikator keterampilan guru dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

3,1 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik Tuntas  

2 ≤ skor < 3,1 Baik Tuntas 

0,9 ≤ skor < 2 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 0,9 Kurang Tidak Tuntas 

Semarang, ............................ 

Observer, 

       

(..............................................) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

Keterampilan  Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model Concept 
Sentence Berbantuan Flipchart Pada Siswa Kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang 
 

 Siklus ..............  

 

Nama Guru  : ............................. 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi  : Menulis Karangan Desripsi 

Hari/Tanggal  : ............................ 

Petunjuk  : Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa.  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom check sesuai dengan indikator yang 

muncul dan tuliskan skor pada kolom skor yang tersedia. 

a. Nilai 4 : jika semua deskriptor  tampak 

b. Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor  tampak 

c. Nilai 2 : jika hanya 2 deskiptor yang tampak 

d. Nilai 1 : Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Nilai 0 : jika tidak ada deskriptor tampak 

  (Rusman, 2012: 98) 

Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Mempersiapkan 

diri dalam 

mengikuti 

pembelajaran  

1. Masuk kelas dengan tertib   

2. Menempati tempat duduk 

dengan rapi 

 

3. Tenang  

4. Mempersiapkan buku dan alat 

tulis 

 

2. Memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang  menulis 

karangan deskripsi 

1. Sikap dan posisi duduk yang baik   

2. Mendengarkan penjelasan guru  

3. Mencatat hal-hal penting  

4. Menciptakan suasana yang 

kondusif  

 

3. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan dalam 

pembelajaran 

1. Mengangkat tangan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

  

2. Mengajukan pertanyaan  
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menulis karangan 

deskripsi  

3. Menjawab pertanyaan  

4. Mengeluarkan pendapat  

4. Aktif  dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok  

1. Membantu kelompok mengerjakan 

tugas 

  

2. Memberikan pendapat   

3. Memberikan tanggapan  

4. Mendengarkan pendapat teman  

5. Menulis karangan 

deskripsi 

berdasarkan 

gambar dan kata 

kunci yang 

ditampilkan dalam 

media flipchart  

1. Karangan sesuai dengan tema   

2. Karangan sesuai dengan kata kunci  

3. ketepatan pemilihan kata   

4. Kerapian tulisan  

6. Mempresentasikan 

hasil diskusi  

kepada seluruh 

kelas  

1. Mempresentasikan hasil diskusi 

dengan benar 

  

2. Menggunakan kalimat yang baik 

dalam menyampaikan hasil diskusi 

 

3. Jelas dan mudah dipahami siswa  

4. Memberi kesempatan kelompok 

lain untuk memberikan tanggapan 

 

7. Memberikan 

tanggapan hasil 

presentasi 

pekerjaan 

kelompok lain  

1. Memperhatikan presentasi 

kelompok lain 

  

2. Memberikan pendapat  

3. Menggunakan kalimat yang baik 

dalam menyampaikan pendapat 

 

4. Penyampaian pendapat mudah 

dipahami 

 

8. Menyelesaikan 

evaluasi  

1. Mengerjakan dengan tenang   

2. Mengerjakan secara mandiri  

3. Tidak mengganggu teman  

4. Tepat waktu  

Skor terendah (R)  = 8x0=0 

Skor tertinggi (T) = 8x4=32 

Banyaknya skor (n) = (T-R)+1= (32-0)+1= 33 
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Q1= kuartil pertama 

Nilai Q1 = Letak Q1+(R-1) 

Letak Q1 = 
 

 
 x(n +1)  

= 
 

 
 x (33+1) 

= 
 

 
 x 34 

= 8, 5 

Nilai Q1 = Letak Q1+(R-1)= 8,5+(0-1)=7,5 

Jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Q2= kuartil kedua 

Nilai Q2 = Letak Q2+(R-1) 

Letak Q2= 
 

 
 (n +1)  

= 
 

 
 (33+1) 

= 
 

 
 x 34 

= 17 

Nilai Q2 = Letak Q2+(R-1)= 17+(0-1)=16 

Jadi nilai Q2 adalah 16 

Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q3 = Letak Q3+(R-1) 

Letak Q3 = 
 

 
 x(n +1) 

= 
 

 
 x(33 +1 ) 

= 
 

  
 x 34 

= 25,5 

Nilai Q3 = Letak Q3+(R-1) 

 =25,5+(0-1)=24,5 

Jadi nilai Q3  adalah 24,5 

 

Q4= kuartil keempat= T = 32 

Jadi nilai Q4 adalah 32 

 

 

Klasifikasi kriteria nilai klasikal untuk lembar observasi aktivitas siswa dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik Tuntas 

16≤ skor < 24,5 Baik Tuntas 

7,5≤ skor < 16 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

Klasifikasi kriteria nilai untuk setiap indikator aktivitas siswa dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

3,1 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik Tuntas  

2 ≤ skor < 3,1 Baik Tuntas 

0,9 ≤ skor < 2 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 0,9 Kurang Tidak Tuntas 

Semarang, ....................... 

  Observer, 

  

 

       (................................) 
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LEMBAR PENILAIAN 

KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI BERBAHASA JAWA 

MELALUI MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN FLIPCHART 

Siklus .............. 

 

Nama Siswa  : ............................. 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/ Semester : IVB/ 2 

Materi  : Menulis Karangan Deskripsi 

Hari/ Tanggal  : ............................  

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat rubrik penilaian keterampilan menulis karangan 

deskripsi! 

2. Berilah skor penilaian keterampilan menulis karangan deskripsi berdasarkan 

deskriptor! 

No. Indikator Skor 

1. Kelengkapan isi  

2. Penulisan ejaan dan tanda baca  

3. Pemilihan  kata  

4. Organisasi isi   

5. Kerapian tulisan  

 

 

Skor maksimal = 20 

Nilai = 
                          

                    
 x 100 
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RUBRIK PENILAIAN  

KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI BERBAHASA JAWA 

MELALUI MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN FLIPCHART 

 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/ Semester : IVB/ 2 

Materi  : Menulis Karangan Deskripsi 

Hari/ Tanggal  : ............................  

Petunjuk  : 

Bacalah dengan cermat rubrik penilaian keterampilan menulis karangan deskripsi! 

No 
 

Indikator 
Deskriptor 

Sangat Baik (4) Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 
1. Kelengkapan 

Isi 
Isi sesuai dengan 
tema, sesuai  
dengan objek, 
menggunakan 
semua kata kunci 
dalam membuat 
kalimat 

Isi karangan 
sesuai dengan 
tema, sesuai  
dengan objek, 
ada 1-2 kata 
kunci yang 
tidak diguna-
kan  

Isi karangan 
sesuai dengan 
tema, kurang 
sesuai objek,  
ada 3- 4 kata 
kunci yang 
tidak diguna- 
kan 

Isi karangan 
kurang sesuai 
tema,tidak 
sesuai objek,  
lebih dari 5 
kata kunci 
tidak digunakan 

2. Pemilihan 
kata 

Semua pilihan 
kata tepat 

Ada 1-2 
pilihan kata 
yang tidak 
tepat 

Ada 3-4 
pilihan kata 
yang tidak 
tepat 

5 atau lebih 
pilihan kata 
tidak tepat 

3. Penulisan 
ejaan dan 
tanda baca  

Semua penulisan 
huruf kapital, 
tanda titik dan 
tanda koma 
benar. 

Ada 1-3  
kesalahan 
penulisan 
huruf 
kapital,tanda 
titik dan tanda 
koma 

Ada 3-5 
kesalahan 
penulisan 
huruf kapital, 
tanda titik 
dan tanda 
koma 

6 atau lebih 
kesalahan 
penulisan huruf 
kapital, 
tanda titik 
dan tanda 
koma 

4. Organisasi isi Gagasan 
disampaikan 
dengan jelas 
sesuai ide pokok, 
kalimat disusun 
secara logis dan 
padu 

Gagasan 
disampaikan  
cukup jelas, 
urutan logis, 
tetapi kalimat 
kurang padu 

Gagasan yang 
disampaikan 
kurang jelas, 
urutan kalimat 
kurang logis 
dan kurang 
padu 

Gagasan yang 
disampaikan 
terpotong-
potong, tidak 
terorganisasi, 
urutan kalimat 
tidak logis dan 
tidak padu 

5. Kerapian 
tulisan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, rapi, 
dan tidak ada 
coretan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, 
rapi, sedikit 
coretan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, 
tidak rapi, 
sedikit coretan 

Tidak dapat  
dibaca dengan 
jelas, tidak 
rapi,dan banyak 
coretan. 
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Skor terendah (R)  = 5x1=5 

Skor tertinggi (T) = 5x4=20 

Banyaknya skor (n) = (T-R)+1= (20-5)+1= 16 

Q1= kuartil pertama 

Nilai Q1 = Letak Q1+(R-1) 

Letak Q1 = 
 

 
 x(n +2)  

= 
 

 
 x (16+2) 

= 
 

 
 x 18 

= 4, 5 

Nilai Q1 = Letak Q1+(R-1)= 4,5+(5-1)=8,5 

Jadi nilai Q1 adalah 8,5 

 

Q2= kuartil kedua 

Nilai Q2 = Letak Q2+(R-1) 

Letak Q2= 
 

 
 (n +2)  

= 
 

 
 (16+2) 

= 
 

 
 x 18 

= 9 

Nilai Q2 = Letak Q2+(R-1)= 9+(5-1)=13 

Jadi nilai Q2 adalah 13 

Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q3 = Letak Q3+(R-1) 

Letak Q3 = 
 

 
 x(n +2) 

= 
 

 
 x(16 +2 ) 

= 
 

  
 x 18 

= 13,5 

Nilai Q3 = Letak Q3+(R-1) 

 =13,5+(5-1)=17,5 

Jadi nilai Q3  adalah 17,5 

 

Q4= kuartil keempat= T = 20 

Jadi nilai Q4 adalah 20 

 

 

  

Klasifikasi kriteria nilai klasikal untuk lembar menulis deskripsi berbahasa Jawa 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

       17,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik Tuntas 

    13≤ skor < 17,5 Baik Tuntas 

8,5≤ skor < 13 Cukup Tidak Tuntas 

   5 ≤ skor < 8,5 Kurang Tidak Tuntas 

Klasifikasi kriteria nilai untuk setiap indikator dalam menulis deskripsi berbahasa 

Jawa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

         3,5 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik Tuntas  

2,6 ≤ skor < 3,5 Baik Tuntas 

1,7 ≤ skor < 2,6 Cukup Tidak Tuntas 

  1 ≤ skor < 1,7 Kurang Tidak Tuntas 

Semarang, ....................... 

  Observer, 

 

 

 (................................) 
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CATATAN LAPANGAN 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Berbahasa Jawa Melalui Model 
Concept Sentence Berbantuan Flipchart pada Siswa Kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang 
Siklus .............. 

 

Ruang Kelas : IV B 

Nama Guru : …………………………. 

Hari/Tanggal : …………………………. 

Pukul  : …………………………. 

Petunjuk :  

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran 

Bahasa Jawa pada siswa kelas IVB SDN Wonosari 03 Semarang  melalui model 

Concept Sentence berbantuan flipchart! 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Semarang, ....................... 

Observer, 

 

 

 

(.........................................) 
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LEMBAR WAWANCARA GURU TERHADAP PEMBELAJARAN 

KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI BERBAHAS JAWA MELALUI 

MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN FLIPCHART 

Siklus .............. 

 

Nama SD   : SDN Wonosari 03 Semarang 

Nama Guru (Kolaborator) : 

Kelas/ Semester  : IVB/2 

Materi   : Menulis Karangan Deskripsi 

Hari/ Tanggal   : ............................ 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah pendapat Anda terhadap penerapan model Concep Sentence 

berbantuan flipchart dalan pembelajaran bahasa Jawa  yang baru saja 

dilaksanakan? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. Apakah menurut Anda pembelajaran keterampilan menulis karangan 

deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan  

flipchart yang baru saja dilaksanakan sudah sesuai dengan sintaks 

pembelajaran tersebut? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3. Apakah menurut Anda model pembelajaran Concept Sentence berbantuan  

flipchart  yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa 

dalam keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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4. Apakah menurut Anda model pembelajaran Concept Sentence berbantuan  

flipchart yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan 

guru dalam keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa jawa? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

5. Apa sajakah saran-saran menurut Anda agar pembelajaran keterampilan 

menulis karangan deskripsi  berbahasa  Jawa melalui model Concept 

Sentence berbantuan flipchart yang baru saja dilaksanakan dapat lebih baik 

lagi! 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Jawa 

Kelas/Semester :  IV/2 

Hari/Tanggal  :  Kamis, 13 Maret 2014 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

 

I. Standar Kompetensi  

4. Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

 

II. Kompetensi Dasar  

4.1 Menulis urutan cara membuat sesuatu secara sederhana 

 

III. Indikator 

4.1.1 Menganalisis contoh karangan deskripsi sesuai kata kunci yang 

digunakan 

4.1.2 Membuat kalimat dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu 

menggunakan kata kunci 

4.1.3 Melengkapi karangan deskripsi menggunakan kalimat sendiri  

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan contoh karangan deskripsi siswa dapat menganalisis contoh 

karangan deskripsi sesuai kata kunci yang digunakan dengan benar. 

2. Dengan menganalisis kata kunci yang telah disediakan siswa dapat 

membuat kalimat dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu menggunakan 

kata kunci dengan tepat. 

3. Melalui praktik model concept sentence siswa dapat melengkapi 

karangan deskripsi menggunakan kalimat sendiri dengan terampil. 

Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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Karakter yang Diharapkan : 1. Bekerja sama 

2. Percaya diri 

     3. Terampil 

V. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific 

2. Model Pembelajaran : Concept Sentence 

3. Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian karangan deskripsi tema “dolanan” 

2. Langkah-langkah membuat karangan deskripsi 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit ) 

1) Mengkondisikan kelas 

2) Salam dan doa 

3) Presensi siswa 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1) Apersepsi  

Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “layangan” 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai “Sapa sing wis tau 

dolanan layangan?  

2. Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis 

karangan deskripsi. 

3. Siswa mengamati gambar pada media flipchart yang telah 

disiapkan oleh guru. (Mengamati) 

4. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab. (Menanya) 

5. Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan 

gambar. 
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6. Siswa menganalisis contoh karangan deskripsi yang diberikan 

oleh guru. 

7. Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. Terdapat 

delapan kelompok heterogen, setiap kelompok terdiri dari ± 5 

siswa. 

8. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan flipchart berisi 

gambar dan kata kunci  pada setiap kelompok.  

9. Siswa mendengarkan petunjuk penggunaan flipchart. 

10. Siswa berdiskusi melengkapi karangan deskripsi menggunakan 

kalimat yang telah dibuat berdasarkan kata kunci (Menalar)  

11. Tiap kelompok membuat beberapa kalimat dengan menggunakan  

kata kunci yang telah disediakan.(Mencoba) 

12. Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi 

kelompoknya mengenai karangan deskripsi yang telah 

dibuat.(Membuat Jejaring) 

13. Kelompok lain memberikan tanggapan. 

14. Guru memberikan penguatan dan penghargaan pada masing-

masing kelompok. 

15. Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang 

kurang paham. 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  

2) Guru memberikan soal evaluasi secara individu. 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 

4) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru. 

5) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa tugas untuk 

mempelajari kembali materi yang telah dipelajari. 

6) Guru menutup kegiatan pembelajaran 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Flipchart 

2. Sumber  :  

- Standar isi bahasa Jawa kelas 4 

- Silabus bahasa jawa kelas 4 

- Yatmana, Sudi. 2010. Aku Seneng Basa Jawa 4. Jakarta: Yudhistira. 

- Internet 

 

IX. Evaluasi 

1. Prosedur Tes  : Tes akhir 

2. Jenis Tes : Tes tertulis   

3. Bentuk Tes : Uraian  

4. Instrumen : Lembar Kerja Siswa (terlampir) dan soal evaluasi 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

 

Deskripsi 

Karangan deskripsi yaiku karangan kang isine nggambarake utawa 

nyritakake objek kang sabenere. Sing dicritakake bisa awujud uwong, panggonan, 

barang, alam, lan sapiturute. Anggone nyritakake nganggo alat indra sahingga 

wong kang maca bisa ndelok lan ngrasakake kaya kahanan sing sabenere. 

Ciri-ciri karangan deskripsi yaiku: 

a. Nggambarake utawa nglukisake objek 

b. Gambarane dicritakake sak jelas-jelase nganggo alat indera 

c. Nggawe kang maca ngrasakake dhewe utawa ngalami dhewe  

Urut-urutane nulis deskripsi yaiku: 

a. Nemtokake objek sing arep dideskripsikake 

b. Nemtokake judul 

c. Nggawe rincian objek sing arep dideskripsikake (menyusun kerangka 

karangan) 

d. Ngembangake rincian sing wis digawe miturut judul kang wis 

ditemtokake. 

Tuladha karangan deskripsi 

Dolanan Layangan 

Ing desaku saiki lagi ungsum 

dolanan layangan. Biasane dolanan 

layangan iku ana ing sawah sing wis 

dipanen. Layangan kuwi wujude 

segiempat. Layangan digawe saka kertas 

lan ragangane nganggo pring. Ing tengah-

tengahe ana tali tipis utawa benang 

kanggo ngumbulake layangan. Layangan uga biasane diwenehi buntut saka kertas 

sing dawa. Wujude layangan bisa werna-werna. Yen lagi ungsum layangan akeh 

bocah-bocah sing padha nggawe layangan dhewe. Mergane carane nggawe 

layangan gampang. 
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Sadurunge nggawe layangan kudu dicawisake dhisik bahan lan alate. 

Bahane namung kertas, lem, pring, lan tali. Dene alate yaiku gunting lan peso. 

Pring dikethok nganti tipis, dawane 20 cm lan 30 cm. Pring-pring mau banjur di 

tempelake nyilang. Bagian tengah ragangan ditali. Pucuk-pucuk pring uga ditaleni 

nganti kenceng. Saiki ragangane layangan wis dadi. Sawise rampung, ragangan 

mau didokok ana ing dhuwur kertas. Tekuk pinggiran kertas nganti nutupi 

ragangane, banjur dilem supaya kraket. Tambahana buntut ing bagian ngisor 

nganggo turahan kertas. Layangane saiki wis kena dienggo dolanan. 

 

Media Gambar  dalam  flipchart 

 

  

 

 

 

 
 

Kata kunci : ungsum, 

dolanan layangan, 

sawah , wujud , kertas 

lan pring, benang, 

buntut, nggawe, 

gampang 

Kata kunci :  

dicawisake bahan alat, 

dikethok 

Kata kunci :  

Ditempelake nyilang, 

ditali, pucuk-pucuk pring 

Kata kunci : 

Ragangan dadi 

Kata kunci: 

dhuwur kertas, ditekuk, 

dilem 

Kata kunci: 

Dadi, buntut, kena 

dienggo 
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Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok: .... 

1. .......................................... 4. .......................................... 

2. ..........................................  5. .......................................... 

3. ..........................................  6. .......................................... 

 

Gatekna gambar lan kata kunci kang ana ing Flipchart 

Gawea ukara nggunakake kata kunci kang wis dicawisake, banjur susunen dadi 

karangan deskripsi nggunakake ukara kang wis digawe! 

 

Judul karangan : 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................. 
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KISI-KISI  EVALUASI 

Sekolah   : SDN Wonosari 03 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi : 4. Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh dan 

                   menulis huruf Jawa. 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetesnsi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator  

Penilaian  Ranah  Sumber 

Belajar Nomor soal Teknik 

penilaian  

Bentuk 

Instrumen 

4.1Menulis 

     urutan cara 

     membuat      

     sesuatu 

secara  

     sederhana 

 

 

Membuat 

karangan 

deskripsi 

4.1.1 Menganalisis contoh 

karangan deskripsi 

sesuai kata kunci 

yang digunakan 

4.1.2 Membuat kalimat 

dalam  bahasa Jawa 

ragam ngoko lugu  

menggunakan kata 

kunci 

4.1.3 Melengkapi 

karangan deskripsi 

menggunakan 

kalimat sendiri  

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

C6 

 

 

 

C3 

- Lingkungan 

- internet 

1 
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Nama Siswa : 

No. Absen : 

Soal Evaluasi  

Gatekna gambar lan kata kunci ana ing ngisor iki! 

Ganepana karangan deskripsi nggunakake ukara sing digawe saka kata kunci kang 

wis dicawisake! 

 

 
 

 

Judul  : 

 

(sawah)............................................................... Ing sawah akeh manuk 

amarga parine padha awoh. (nggusah).............................................................. 

Caraku nggusah manuk nganggo bandring. (saka kayu)...........................................  

(wujud)............................................ Ana karete kang mulur. Ing bagian mburine 

ana karet luwih gedhe kanggo nyelehake krikil. (ora tuku)....................................., 

merga yen kepengin duwe, aku nggawe dewe. Caran nggawene gampang. 

(Nggolek)........................................................... Iris bagian nduwur nganggo peso.  

Cawisake karet saka ban sepedha kang wis dikethok ukurane 10-15 cm. Ora 

kesupen bahan kaya kulit dicawisake kanggo nyelehake krikile. 

(Taleni)............................... 

Kata kunci: 

Sawah, manuk, nggusah, 

saka kayu, wujud, mulur, 

nyelehake krikil, ora tuku, 

nggawe  

Kata kunci: 

Cara, Nggolek,  

Kata kunci: 

iris, peso 

Kata kunci: 

karet, ukuran, kulit  
Kata kunci: 

Taleni, kulit, kenceng 
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.......................................... Bagian kulit padha wae ditaleni nganggo karet mau. 

(Kenceng)........................................................................... 

Kunci Jawaban dan Penskoran 

Jawaban : menyesuaikan jawaban yang ditulis siswa dan disesuaikan dengan 

pedoman penskoran di bawah ini. 

No 
 

Indikator 
Deskriptor 

Sangat Baik (4) Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 
1. Kelengkapan 

Isi 
Isi sesuai dengan 
tema, sesuai  
dengan objek, 
menggunakan 
semua kata kunci 
dalam membuat 
kalimat 

Isi karangan 
sesuai dengan 
tema, sesuai  
dengan objek, 
ada 1-2 kata 
kunci yang 
tidak diguna-
kan  

Isi karangan 
sesuai dengan 
tema, kurang 
sesuai objek,  
ada 3- 4 kata 
kunci yang 
tidak diguna- 
kan 

Isi karangan 
kurang sesuai 
tema,tidak 
sesuai objek,  
lebih dari 5 
kata kunci 
tidak digunakan 

2. Pemilihan 
kata 

Semua pilihan 
kata tepat 

Ada 1-2 
pilihan kata 
yang tidak 
tepat 

Ada 3-4 
pilihan kata 
yang tidak 
tepat 

5 atau lebih 
pilihan kata 
tidak tepat 

3. Penulisan 
ejaan dan 
tanda baca  

Semua penulisan 
huruf kapital, 
tanda titik dan 
tanda koma 
benar. 

Ada 1-3  
kesalahan 
penulisan 
huruf 
kapital,tanda 
titik dan tanda 
koma 

Ada 3-5 
kesalahan 
penulisan 
huruf kapital, 
tanda titik 
dan tanda 
koma 

6 atau lebih 
kesalahan 
penulisan huruf 
kapital, 
tanda titik 
dan tanda 
koma 

4. Organisasi isi Gagasan 
disampaikan 
dengan jelas 
sesuai ide pokok, 
kalimat disusun 
secara logis dan 
padu 

Gagasan 
disampaikan  
cukup jelas, 
urutan logis, 
tetapi kalimat 
kurang padu 

Gagasan yang 
disampaikan 
kurang jelas, 
urutan kalimat 
kurang logis 
dan kurang 
padu 

Gagasan yang 
disampaikan 
terpotong-
potong, tidak 
terorganisasi, 
urutan kalimat 
tidak logis dan 
tidak padu 

5. Kerapian 
tulisan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, rapi, 
dan tidak ada 
coretan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, 
rapi, sedikit 
coretan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, 
tidak rapi, 
sedikit coretan 

Tidak dapat  
dibaca dengan 
jelas, tidak 
rapi,dan banyak 
coretan. 

 

Skor maksimal = 20 

Nilai = 
                          

                    
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  : Selasa, 25 Maret 2014 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

 

I. Standar Kompetensi  

4. Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

 

II. Kompetensi Dasar  

1.1 Menulis urutan cara membuat sesuatu secara sederhana 

 

III. Indikator 

4.1.1 Membuat karangan deskripsi dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu 

sesuai dengan ejaan yang benar 

4.1.2 Membuat karangan deskripsi dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu 

melalui panduan kata kunci 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan contoh karangan deskripsi siswa dapat menganalisis contoh 

karangan deskripsi sesuai dengan ejaan yang benar dengan terampil. 

2. Melalui praktik model concept sentence siswa dapat membuat karangan 

deskripsi dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu menggunakan kalimat 

sendiri dengan terampil. 

Karakter yang Diharapkan : 1. Bekerja sama 

2. Percaya diri 

     3. Terampil 
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V. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific 

2. Pembelajaran  : Concept Sentence 

3. Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Karangan deskripsi tema “panganan sehat” 

2. Penggunaan ejaan yang benar 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit ) 

1) Mengkondisikan kelas 

2) Salam dan doa 

3) Presensi siswa 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1) Apersepsi  

Guru mengingatkan materi sebelumnya pada siswa dengan 

mengajukan pertanyaan “ Minggu wingi wis sinau babagan apa 

cah? Sapa sing eling carane nggawe karangan deskripsi?” Coba 

sebutna langkah-langkahe nggawe karangan deskripsi!” 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai makanan sehat dan 

tidak sehat.  

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi menulis 

karangan deskripsi dengan menggunakan ejaan yang benar 

3. Siswa mengamati gambar pada media flipchart yang telah 

disiapkan oleh guru. (Mengamati) 

4. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab. (Menanya) 

5. Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan 

gambar. 

6. Siswa menganalisis contoh karangan deskripsi yang diberikan 

oleh guru sesuai dengan ejaan yang benar. 
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7. Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. Terdapat 

delapan kelompok heterogen, setiap kelompok terdiri dari ± 5 

siswa 

8. Guru LKS dan memberikan flipchart berisi gambar dan kata 

kunci  pada setiap kelompok.  

9. Siswa mendengarkan petunjuk penggunaan flipchart 

10. Siswa berkelompok dengan temannya sesuai dengan kelompok 

yang dibentuk guru untuk mendiskusikan tugas yang diberikan. 

(Menalar)  

11. Tiap kelompok membuat beberapa kalimat dengan menggunakan  

kata kunci yang telah disediakan, dilanjutkan dengan penyusunan 

paragraf.  (Mencoba) 

12. Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi 

kelompoknya mengenai karangan deskripsi yang telah dibuat. 

(Membuat Jejaring) 

13. Kelompok lain memberikan tanggapan. 

14. Guru memberikan penguatan dan penghargaan pada siswa 

15. Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang 

kurang paham.  

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  

2) Guru memberikan soal evaluasi secara individu. 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 

4) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru. 

5) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa untuk mempelajari 

materi tentang menulis karangan deskripsi sesuai dengan tanda 

baca yang benar. 

6) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Flipchart 
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2. Sumber  :  

- Standar isi bahasa Jawa kelas 4 

- Silabus bahasa jawa kelas 4 

- Yatmana Sudi. 2010. Aku Seneng Basa Jawa 4. Jakarta: 

Yudhistira 

- Internet 

 

IX. Evaluasi 

1. Prosedur Tes  : Tes akhir 

2. Jenis Tes : Tes tertulis   

3. Bentuk Tes : Uraian  

4. Instrumen : Lembar Kerja Siswa (terlampir) dan soal evaluasi 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

 

Nggunakake Aksara gedhe (Huruf Kapital), Tandha Titik, lan Tandha Koma 

1. Aksara gedhe (Huruf Kapital) dienggo ing : 

a. Wiwitan ukara 

Tuladha: Sepur listrik wis teka. 

b. Nulis jeneng/kota/daerah 

Tuladha: Rio lan Ani menyang kota Semarang. 

2. Tandha Titik (.)  

a. Pungkasan ukara kang dudu pitakonan utawa prentah. 

Tuladha: Rio anak lanang kang bagus prilakune. 

b. Misahake angka jam lan menit 

Tuladha: Jam 06.45 (Jam 6 punjul 45 menit) 

3. Tandha Koma (,) 

a. Misahake anak ukara kang ndhisiki indhuk ukarane. 

Tuladha: Gawe mbayar becak, Bu Santi njupuk duit ana ing dhompete. 

b. Penulisan rupiah kang ditulis nganggo angka 

Tuladha: Rega Es krim ana ing Indomaret yaiku Rp 10.000,00 

 

Tuladha Karangan Deskripsi 

Salah sawijining tuladha panganan kang kurang sehat tumraping awak yaiku mie 

instan. 

Ing ngisor iki tuladha karangan deskripsi babagan “mi instan” 

 

“Mi Instan Pak Joko” 

 

Mi instan kuwi salah sawijining 

jinise panganan kang asring dipangan 

dening masyarakat Indonesia. Regane 

kang murah yaiku Rp. 2000 per 

bungkuse dadi pilihan sumber pangan. 

Mi instan jinise ana loro yaiku mi 

goreng lan mi godhog. Akeh wong sing 

bukak warung kang dodol mie instan. 
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Salah sawijining warung mie kang kondhang ana ing desaku yaiku warung mi 

instan pak Joko. Warunge mesthi rame terus. Mi godhog pak Joko dadi mi kang 

paling disenengi, apa maneh yen lagi wayah udan. Rega mi godhog pak Joko 

namung Rp. 5000, kuwi merga ana tambahan endhog lan sayurane. Carane 

nggawe mi godhog gampang. Kaping pisan cawisake bahan lan peralatane. 

Sabanjure mi dilebokake ana ing 400 cc (2gelas) banyu kang umob. Mi diudhek 

nganti 3 menitan. Bukak bungkus bumbu-bumbu banjur diesok ana ing mangkok. 

Yen mi wis mateng, diesok ana ing mangkok kang isine bumbu lan banyune. 

Diudheg nganti mi lan bumbune nyampur. Mi wis kena dicawisake.  

 

 

Media gambar dan kata kunci di flipchart 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci: 

Dipangan, rega,jinis mi instan, 

warung, kondhang, rame, mi godhog, 

udan, rega mi godhog spesial, 

tambahan  enndhog lan sayuran. 

Kata kunci: 

Cara nggawe, cawisake bahan 

peralatan, dilebokake banyu 

umob,diudheg , bumbu, diesok, 

nyampur, dicawisake 
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Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok: .... 

1. .......................................... 4. .......................................... 

2. ..........................................  5. .......................................... 

3. ..........................................  6. .......................................... 

 

Gatekna gambar lan kata kunci kang ana ing Flipchart 

Gawea ukara nggunakake kata kunci kang wis dicawisake, banjur susunen dadi 

karangan deskripsi nggunakake ukara kang wis digawe! 

 

Judul karangan : 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................ 
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KISI-KISI  EVALUASI 

Sekolah   : SDN Wonosari 03 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi : 4. Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh dan 

                   menulis huruf Jawa. 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetesnsi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator  

Penilaian  Ranah  Sumber 

Belajar 
Nomor 

soal 
Teknik 

penilaian  

Bentuk 

Instrumen 

4.1Menulis 

     urutan cara 

     membuat      

     sesuatu   

     secara  

     sederhana 

 

 

Membuat 

karangan 

deskripsi 

1.1.1 Diberikan contoh karangan 

deskripsi siswa dapat menganalisis 

contoh karangan deskripsi sesuai 

dengan ejaan yang benar dengan 

terampil. 

1.1.2 Melalui praktik model 

concept sentence siswa dapat 

membuat karangan deskripsi dalam 

bahasa Jawa ragam ngoko lugu 

denga menggunakan kalimat sendiri 

dengan terampil. 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

C6 

 

 

 

 

- Lingkungan  

 

- internet 

1 
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Nama  : 

No. Absen : 

 

Soal Evaluasi 

 

Gatekna gambar lan kata kunci ing ngisor iki! 

Gawea karangan deskripsi nggunakake ukara kang wis digawe saka kata kunci 

kang wis dicawisake! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Judul  : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Kata kunci: 

Panganan sehat 

akeh serat, wujud, 

werna, rasa, kiyal, 

seneng,  

Kata kunci: cara nggawe 

Kata kunci: 

Banyu lan ager-

ager, diesok, 

diudheg  

Kata kunci: 

Masak, uripke 

kompor, adonan 

diudheg, umob   

Kata kunci: 

Mateng, diadhem-

adhemke, diesok 

ing cetakan, 

kulkas.  
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Kunci Jawaban dan Penskoran 

Jawaban : menyesuaikan jawaban yang ditulis siswa dan disesuaikan dengan 

pedoman penskoran di bawah ini. 

No 
 

Indikator 
Deskriptor 

Sangat Baik (4) Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 
1. Kelengkapan 

Isi 
Isi sesuai dengan 
tema, sesuai  
dengan objek, 
menggunakan 
semua kata kunci 
dalam membuat 
kalimat 

Isi karangan 
sesuai dengan 
tema, sesuai  
dengan objek, 
ada 1-2 kata 
kunci yang 
tidak diguna-
kan  

Isi karangan 
sesuai dengan 
tema, kurang 
sesuai objek,  
ada 3- 4 kata 
kunci yang 
tidak diguna- 
kan 

Isi karangan 
kurang sesuai 
tema,tidak 
sesuai objek,  
lebih dari 5 
kata kunci 
tidak digunakan 

2. Pemilihan 
kata 

Semua pilihan 
kata tepat 

Ada 1-2 
pilihan kata 
yang tidak 
tepat 

Ada 3-4 
pilihan kata 
yang tidak 
tepat 

5 atau lebih 
pilihan kata 
tidak tepat 

3. Penulisan 
ejaan dan 
tanda baca  

Semua penulisan 
huruf kapital, 
tanda titik dan 
tanda koma 
benar. 

Ada 1-3  
kesalahan 
penulisan 
huruf 
kapital,tanda 
titik dan tanda 
koma 

Ada 3-5 
kesalahan 
penulisan 
huruf kapital, 
tanda titik 
dan tanda 
koma 

6 atau lebih 
kesalahan 
penulisan huruf 
kapital, 
tanda titik 
dan tanda 
koma 

4. Organisasi isi Gagasan 
disampaikan 
dengan jelas 
sesuai ide pokok, 
kalimat disusun 
secara logis dan 
padu 

Gagasan 
disampaikan  
cukup jelas, 
urutan logis, 
tetapi kalimat 
kurang padu 

Gagasan yang 
disampaikan 
kurang jelas, 
urutan kalimat 
kurang logis 
dan kurang 
padu 

Gagasan yang 
disampaikan 
terpotong-
potong, tidak 
terorganisasi, 
urutan kalimat 
tidak logis dan 
tidak padu 

5. Kerapian 
tulisan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, rapi, 
dan tidak ada 
coretan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, 
rapi, sedikit 
coretan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, 
tidak rapi, 
sedikit coretan 

Tidak dapat  
dibaca dengan 
jelas, tidak 
rapi,dan banyak 
coretan. 

 

Skor maksimal = 20 

Nilai = 
                          

                    
 x 100 

 

 

 

 

 



 

208 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  : Kamis, 27 Maret 2014 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

 

I. Standar Kompetensi  

4. Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai 

unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa. 

 

II. Kompetensi Dasar  

4.1 Menulis urutan cara membuat sesuatu secara sederhana 

 

III. Indikator 

4.1.1 Membuat karangan deskripsi dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu 

sesuai panduan kata kunci 

4.1.2 Membuat karangan deskripsi dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu 

dengan ejaan yang benar 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membuat karangan 

deskripsi  dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu melalui panduan kata 

kunci dengan tepat. 

2. Melalui praktik model Concept Sentence, siswa dapat membuat 

karangan deskripsi dalam bahasa Jawa ragam ngoko lugu dengan ejaan 

yang benar dengan terampil. 

Karakter yang Diharapkan : 1. Bekerja sama 

2. Percaya diri 
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     3. Terampil 

 

V. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific 

2. Pembelajaran  : Concept Sentence 

3. Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Karangan deskripsi tema “lingkungan” 

2. Penggunaan ejaan yang benar 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit ) 

1) Mengkondisikan kelas 

2) Salam dan doa 

3) Presensi siswa 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1) Apersepsi  

Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Kebonku” 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai kondisi taman di 

sekolah. 

2) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis 

karangan deskripsi sesuai dengan ejaan yang benar. 

3) Siswa mengamati gambar pada media flipchart yang telah 

disiapkan oleh guru. (Mengamati) 

4) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab. (Menanya) 

5) Guru memberikan contoh karangan deskripsi berdasarkan 

gambar. 

6) Siswa menganalisis contoh karangan deskripsi yang diberikan 

oleh guru. 
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7) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. Terdapat 

delapan kelompok heterogen, setiap kelompok terdiri dari ± 5 

siswa 

8) Guru memberikan LKS dan flipchart berisi gambar dan kata 

kunci  pada setiap kelompok.  

9) Siswa mendengarkan petunjuk penggunaan flipchart 

10) Siswa berkelompok dengan temannya sesuai dengan kelompok 

yang dibentuk guru untuk mendiskusikan tugas yang diberikan. 

(Menalar)  

11) Tiap kelompok membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan  kata kunci yang telah disediakan, dilanjutkan 

dengan penyusunan paragraf.  (Mencoba) 

12) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi 

kelompoknya mengenai karangan deskripsi yang telah dibuat 

(Membuat Jejaring) 

13) Kelompok lain memberikan tanggapan. 

14) Guru memberikan penguatan dan penghargaan pada siswa 

15) Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang kurang 

paham.  

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  

2) Guru memberikan soal evaluasi secara individu. 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 

4) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru. 

5) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa untuk mempelajari 

materi yang telah diberikan. 

6) Guru menutup kegiatan pembelajaran 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Flipchart 

2. Sumber  :  

- Standar isi bahasa Jawa kelas 4  - internet 

- Silabus bahasa jawa kelas 4 

- Yatmana, Sudi. 2010. Aku Seneng Basa Jawa 4. Jakarta: 

Yudhistira 

IX. Evaluasi 

1. Prosedur Tes  : Tes akhir 

2. Jenis Tes : Tes tertulis   

3. Bentuk Tes : Uraian  

4. Instrumen : Lembar Kerja Siswa  (terlampir) dan soal evaluasi 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

 

Migunakake Tandha Baca kanggo Nulis Karangan 

Tandha maca yaiku tandha kanggo menehi intonasi ana ing bacaan. Tandha 

kasebut bisa arupa tandha titik (.), tandha seru (!), tandha pitakon (tanya) (?), 

tandha koma (,), lsp. 

Ing ngisor iki minangka gunane tandha- tandha baca kasebut: 

a. Tandha titik (.) 

Tandha titik dienggo ana ing pungkasane ukara  

Tuladha : Arif mangkat sekolah. 

Andi lan Bagus padha dolanan layangan. 

b. Tandha seru (!) 

Tandha seru digunakake kanggo mungkasi ukara prentah. 

Tuladha : Aja ngadeg ana ing ngarep lawang! 

Ayo, mrene dolanan gobag sodor! 

c. Tandha koma (,) 

Tanda koma kanggo nulis ukara kang mbutuhake rincian 

Tuladha :  Budi tuku kertas, pen, lan tinta. 

d. Tandha pitakon (tanya) (?) 

Tandha pitakon dienggo ing pungkasanane ukara pitakon. 

Tuladha  :  Sapa sing lagi dolanan bal-balan ? 

Genea wingi kowe ora mangkat sekolah? 

Tuladha Karangan Deskripsi 

 

“ Taman Sekolahku” 

 

Taman sekolahku akeh wit-

witan lan kembang. Nanging 

amarga kurang diopeni, akeh 

kembang sing padha alum. Aku 

sedhih taman sekolahku dadi ora 

endah maneh. Ing sekolahku ana 

dhokter cilik. Salah sawijining 
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kegiatane dhokter cilik kuwi yaiku mbudidaya tanduran, supaya lingkungane dadi 

sehat. Murid-murid padha melu nandur tanduran ana ing pekarangan sekolah kang 

wis dicawisake. Saben bocah nandur sak uwit.  

Murid kang dadi dhokter cilik ngarahake kanca-kancane carane nandur 

kang bener. Pertamane nggawe luwangan ana ing lemah, jerone kira-kira 10 cm. 

Sawise kuwi, bibit dilebokake. Diurugi nganggo lemah ana ing sekelilinge bibite, 

supaya bibit bisa ngadeg. Yen wis diwenehi rabuk. Saiki taman sekolahku wis 

apik, aku lan kanca-kanca bakalan ngrawat nganti tandurane subur. Saben isuk 

disirami lan diwenehi rabuk.  

 

Media gambar dan kata kunci di flipchart 

 
 

 

 

 

      
 

 

    

   

 

Kata Kunci: 

Taman sekolah, kurang diopeni, sedhih, dokter cilik, mbudidaya 

tanduran, melu nandur, pekarangan, sak uwit, ngarahake carane nandur,  

Kata Kunci: 

 nggawe luwangan, bibit dilebokake, diurugi lemah, ngadheg, rabuk lan 

disirami, tamanku apik, ngrawa. 
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Lembar Kerja Kelompok 

 

 

Kelompok: .... 

1. .......................................... 4. .......................................... 

2. ..........................................  5. .......................................... 

3. ..........................................  6. .......................................... 

 

Gatekna gambar lan kata kunci kang ana ing Flipchart 

Gawea ukara nggunakake kata kunci kang wis dicawisake, banjur susunen dadi 

karangan deskripsi nggunakake ukara kang wis digawe! 

 

Judul karangan : 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................ 
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KISI-KISI  EVALUASI 

Sekolah   : SDN Wonosari 03 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV/II 

Standar Kompetensi : 4. Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh dan 

                   menulis huruf Jawa. 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetesnsi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator  

Penilaian  Ranah  Sumber 

Belajar 
Nomor 

soal 
Teknik 

penilaian  

Bentuk 

Instrumen 

4.1Menulis 

     urutan cara 

     membuat      

     sesuatu secara  

     sederhana 

 

 

Membuat 

karangan 

deskripsi 

4.1.1 Membuat karangan 

deskripsi dalam  

bahasa Jawa ragam 

ngoko lugu sesuai 

panduan kata kunci 
4.1.2 Membuat karangan 

deskrisi dalam 
bahasa Jawa ragam 

ngoko lugu dengan 

ejaan yang benar. 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

C6 

 

 

 

C6 

 

 

 

 

- Lingkungan 

- Internet 

1 
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Nama  : 

No. Absen : 

 

Soal Evalusi 

 

Gatekna gambar lan kata kunci ing ngisor iki! 

Gawea karangan deskripsi nggunakake ukara kang wis digawe saka kata kunci 

kang wis dicawisake! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul  : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Kata Kunci: 

Sampah, reged,  

dibuwang ing 

dalan. jinising 

sampah, tuladha 

organik, tuladha 

non organik, 

penyakit 

 Kata kunci: 

Cara ngolah sampah 

Kata Kunci: 

Dipisahake, 

organik, non 

organik 

Kata Kunci: 

Nggawe lubang, 

sampah non 

organik, ora 

bosok 

Kata Kunci: 

Dilebokake, 

dipendhem, 

organik kanggo 

kompos 
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....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................................  
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Kunci Jawaban dan Penskoran 

Jawaban : menyesuaikan jawaban yang ditulis siswa dan disesuaikan dengan 

pedoman penskoran di bawah ini. 

No 
 

Indikator 
Deskriptor 

Sangat Baik (4) Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 
1. Kelengkapan 

Isi 
Isi sesuai dengan 
tema, sesuai  
dengan objek, 
menggunakan 
semua kata kunci 
dalam membuat 
kalimat 

Isi karangan 
sesuai dengan 
tema, sesuai  
dengan objek, 
ada 1-2 kata 
kunci yang 
tidak diguna-
kan  

Isi karangan 
sesuai dengan 
tema, kurang 
sesuai objek,  
ada 3- 4 kata 
kunci yang 
tidak diguna- 
kan 

Isi karangan 
kurang sesuai 
tema,tidak 
sesuai objek,  
lebih dari 5 
kata kunci 
tidak digunakan 

2. Pemilihan 
kata 

Semua pilihan 
kata tepat 

Ada 1-2 
pilihan kata 
yang tidak 
tepat 

Ada 3-4 
pilihan kata 
yang tidak 
tepat 

5 atau lebih 
pilihan kata 
tidak tepat 

3. Penulisan 
ejaan dan 
tanda baca  

Semua penulisan 
huruf kapital, 
tanda titik dan 
tanda koma 
benar. 

Ada 1-3  
kesalahan 
penulisan 
huruf 
kapital,tanda 
titik dan tanda 
koma 

Ada 3-5 
kesalahan 
penulisan 
huruf kapital, 
tanda titik 
dan tanda 
koma 

6 atau lebih 
kesalahan 
penulisan huruf 
kapital, 
tanda titik 
dan tanda 
koma 

4. Organisasi isi Gagasan 
disampaikan 
dengan jelas 
sesuai ide pokok, 
kalimat disusun 
secara logis dan 
padu 

Gagasan 
disampaikan  
cukup jelas, 
urutan logis, 
tetapi kalimat 
kurang padu 

Gagasan yang 
disampaikan 
kurang jelas, 
urutan kalimat 
kurang logis 
dan kurang 
padu 

Gagasan yang 
disampaikan 
terpotong-
potong, tidak 
terorganisasi, 
urutan kalimat 
tidak logis dan 
tidak padu 

5. Kerapian 
tulisan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, rapi, 
dan tidak ada 
coretan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, 
rapi, sedikit 
coretan 

Dapat dibaca 
dengan jelas, 
tidak rapi, 
sedikit coretan 

Tidak dapat  
dibaca dengan 
jelas, tidak 
rapi,dan banyak 
coretan. 

 

Skor maksimal = 20 

Nilai = 
                          

                    
 x 100 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

Keterampilan  Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model Concept 
Sentence Berbantuan Flipchart Pada Siswa Kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang 
 

 Siklus 1  

 

Nama Guru  : Tri Ken Utami 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi  : Menulis Karangan Deskripsi 

Hari/Tanggal  : Kamis, 13 Maret 2014 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom check sesuai dengan indikator yang 

muncul dan tuliskan skor pada kolom skor yang tersedia. 

a. Nilai 4 : jika semua deskriptor  tampak 

b. Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor  tampak 

c. Nilai 2 : jika hanya 2 deskiptor yang tampak 

d. Nilai 1 : Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Nilai 0 : jika tidak ada deskriptor tampak 

 

  (Rusman, 2012: 98) 

Indikator Deskriptor 
 

Check 
 

 Skor 

1. Mempersiapkan 
siswa untuk 
mengikuti 
pembelajaran  

 

1. Menyiapkan sumber dan 
media pembelajaran 

√ 

4 
2. Memberi salam saat masuk 

kelas 
√ 

3. Memimpin siswa berdo’a √ 

4. Melakukan presensi √ 
2. Melakukan 

apersepsi 
 

1. Menarik perhatian siswa √ 

3 

2. Berkaitan dengan kehidupan 
siswa 

√ 

3. Apersepsi sesuai dengan 
materi 

√ 

4. Menumbuhkan motivasi - 

Lampiran 5.  Data Hasil Penelitian  
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siswa 
3. Menyampaikan 

tujuan 
pembelajaran  

 

1. Sesuai dengan indikator √ 

2 

2. Menyampaikan tujuan 
dengan jelas dan mudah 
dipahami siswa 

√ 

3. Menuliskan di papan tulis - 
4. Memberikan pertanyaan 

tindak lanjut 
- 

4. Menjelaskan 
materi kepada 
siswa 

 

1. Materi sesuai dengan 
indikator 

√ 

2 

2. Menjelaskan materi dengan 
variasi dan intonasi suara 
yang jelas 

- 

3. Menjelaskan materi secara 
urut 

√ 

4. Materi dikaitkan dengan 
disiplin ilmu yang lain 

- 

5. Melakukan 
tanya jawab  

1. Mengajukan pertanyaan 
dengan jelas 

√ 

2 

2. Pertanyaan sesuai dengan 
materi 

√ 

3. Memberikan waktu kepada 
siswa untuk berpikir 

- 

4. Memberikan giliran untuk 
menjawab 

- 

6. Menggunakan 
media flipchart 
dalam 
pembelajaran  

1. Menjelaskan petunjuk 
penggunaan 

 
√ 

4 
2. Media sesuai dengan 

indikator 
√ 

3. Menarik perhatian siswa √ 
4. Melibatkan siswa dalam 

memanfaatkan media 
√ 

7. Membimbing 
diskusi 
kelompok  

 

1. Membentuk kelompok secara 
heterogen 

√ 

2 

2. Mengatur tempat duduk 
siswa 

- 

3. Menjelaskan petunjuk kerja 
dalam kelompok 

√ 

4. Memberikan bimbingan 
kepada seluruh siswa 

- 

8. Mengelola kelas 1. Memusatkan perhatian siswa - 

2 

2. Menunjukkan sikap tanggap 
terhadap kondisi kelas yang 
kurang kondusif 

√ 

3. Memberi teguran kepada 
siswa yang gaduh 

√ 

4. Menciptakan suasana kelas 
yang kondusif  

- 

9. Memberikan 
     penguatan    
     kepada  siswa  

1. Memberikan penguatan 
dengan segera  

- 
2 

2. Memberikan penguatan - 
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Kriteria Penilaian: 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas  

20 ≤ skor < 30,5 Baik Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

 Semarang, 13 Maret 2014 

Observer,  

                                              
      Dra. Hj. Siti Umiroh 

 NIP 19611225  1988405 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 verbal  

3. Memberikan penguatan 
Gestural 

√ 

4. Memberikan penguatan 
berupa benda atau hadiah 

√ 

10. Menutup 
pelajaran  

1. Menyimpulkan materi 
pelajaran bersama siswa √ 

2 2. Melakukan refleksi - 
3. Memberikan evaluasi √ 
4. Memberikan tindak lanjut - 

Jumlah Skor 25 
Kategori Baik 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

Keterampilan  Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model Concept 
Sentence Berbantuan Flipchart Pada Siswa Kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang 
 

 Siklus 2  

 

Nama Guru  : Tri Ken Utami 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi  : Menulis Karangan Deskripsi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 25 Maret 2014 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom check sesuai dengan indikator yang 

muncul dan tuliskan skor pada kolom skor yang tersedia. 

a. Nilai 4 : jika semua deskriptor  tampak 

b. Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor  tampak 

c. Nilai 2 : jika hanya 2 deskiptor yang tampak 

d. Nilai 1 : Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Nilai 0 : jika tidak ada deskriptor tampak 

 

  (Rusman, 2012: 98) 

Indikator Deskriptor 
 

Check 
 

 Skor 

1. Mempersiapkan 
siswa untuk 
mengikuti 
pembelajaran  

 

1. Menyiapkan sumber dan 
media pembelajaran 

√ 

4 
2. Memberi salam saat masuk 

kelas 
√ 

3. Memimpin siswa berdo’a √ 

4. Melakukan presensi √ 
2. Melakukan 

apersepsi 
 

1. Menarik perhatian siswa √ 

2 

2. Berkaitan dengan kehidupan 
siswa 

- 

3. Apersepsi sesuai dengan 
materi 

√ 

4. Menumbuhkan motivasi 
siswa 
 

- 

3. Menyampaikan 
tujuan 

1. Sesuai dengan indikator √ 
3 

2. Menyampaikan tujuan √ 
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pembelajaran  
 

dengan jelas dan mudah 
dipahami siswa 

3. Menuliskan di papan tulis √ 
4. Memberikan pertanyaan 

tindak lanjut 
- 

4. Menjelaskan 
materi kepada 
siswa 

 

1. Materi sesuai dengan 
indikator 

√ 

3 

2. Menjelaskan materi dengan 
variasi dan intonasi suara 
yang jelas 

√ 

3. Menjelaskan materi secara 
urut 

√ 

4. Materi dikaitkan dengan 
disiplin ilmu yang lain 

- 

5. Melakukan 
tanya jawab  

1. Mengajukan pertanyaan 
dengan jelas 

√ 

3 

2. Pertanyaan sesuai dengan 
materi 

√ 

3. Memberikan waktu kepada 
siswa untuk berpikir 

- 

4. Memberikan giliran untuk 
menjawab 

√ 

6. Menggunakan 
media flipchart 
dalam 
pembelajaran  

1. Menjelaskan petunjuk 
penggunaan 

 
√ 

4 
2. Media sesuai dengan 

indikator 
√ 

3. Menarik perhatian siswa √ 
4. Melibatkan siswa dalam 

memanfaatkan media 
√ 

7. Membimbing 
diskusi 
kelompok  

 

1. Membentuk kelompok secara 
heterogen 

√ 

3 

2. Mengatur tempat duduk 
siswa 

√ 

3. Menjelaskan petunjuk kerja 
dalam kelompok 

√ 

4. Memberikan bimbingan 
kepada seluruh siswa 

- 

8. Mengelola kelas 1. Memusatkan perhatian siswa √ 

3 

2. Menunjukkan sikap tanggap 
terhadap kondisi kelas yang 
kurang kondusif 

√ 

3. Memberi teguran kepada 
siswa yang gaduh 

√ 

4. Menciptakan suasana kelas 
yang kondusif  

- 

9. Memberikan 
     penguatan    
     kepada  siswa  

 

1. Memberikan penguatan 
dengan segera  

- 

2 
2. Memberikan penguatan 

verbal  
√ 

3. Memberikan penguatan 
Gestural 

√ 
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Kriteria Penilaian: 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas  

20 ≤ skor < 30,5 Baik Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

 Semarang, 25 Maret 2014 

Observer,  

                                              
      Dra. Hj. Siti Umiroh 

 NIP 19611225  1988405 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Memberikan penguatan 
berupa benda atau hadiah 

- 

10. Menutup 
pelajaran  

1. Menyimpulkan materi 
pelajaran bersama siswa √ 

3 2. Melakukan refleksi - 
3. Memberikan evaluasi √ 
4. Memberikan tindak lanjut √ 

Jumlah Skor 30 
Kategori Baik 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

Keterampilan  Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model Concept 
Sentence Berbantuan Flipchart Pada Siswa Kelas IVB SDN Wonosari 03 

Semarang 
 

 Siklus 3  

 

Nama Guru  : Tri Ken Utami 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Materi  : Menulis Karangan Deskripsi 

Hari/Tanggal  : Kamis, 27 Maret 2014 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom check sesuai dengan indikator yang 

muncul dan tuliskan skor pada kolom skor yang tersedia. 

a. Nilai 4 : jika semua deskriptor  tampak 

b. Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor  tampak 

c. Nilai 2 : jika hanya 2 deskiptor yang tampak 

d. Nilai 1 : Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Nilai 0 : jika tidak ada deskriptor tampak 

 

  (Rusman, 2012: 98) 

Indikator Deskriptor 

 

Check 

 

 Skor 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran  

 

1. Menyiapkan sumber dan 

media pembelajaran 
√ 

4 

2. Memberi salam saat masuk 

kelas 
√ 

3. Memimpin siswa berdo’a √ 

4. Melakukan presensi √ 

2. Melakukan 

apersepsi 

 

1. Menarik perhatian siswa √ 

4 

2. Berkaitan dengan kehidupan 

siswa 
√ 

3. Apersepsi sesuai dengan 

materi 
√ 

4. Menumbuhkan motivasi 

siswa 
√ 

3. Menyampaikan 1. Sesuai dengan indikator √ 4 
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tujuan 

pembelajaran  

 

2. Menyampaikan tujuan 

dengan jelas dan mudah 

dipahami siswa 

√ 

3. Menuliskan di papan tulis √ 

4. Memberikan pertanyaan 

tindak lanjut 
√ 

4. Menjelaskan 

materi kepada 

siswa 

 

1. Materi sesuai dengan 

indikator 
√ 

3 

2. Menjelaskan materi dengan 

variasi dan intonasi suara 

yang jelas 

√ 

3. Menjelaskan materi secara 

urut 
√ 

4. Materi dikaitkan dengan 

disiplin ilmu yang lain 
- 

5. Melakukan 

tanya jawab  

1. Mengajukan pertanyaan 

dengan jelas 
√ 

3 

2. Pertanyaan sesuai dengan 

materi 
√ 

3. Memberikan waktu kepada 

siswa untuk berpikir 
√ 

4. Memberikan giliran untuk 

menjawab 
- 

6. Menggunakan 

media flipchart 

dalam 

pembelajaran  

i. Menjelaskan petunjuk 

penggunaan 

 

√ 

4 

ii. Media sesuai dengan 

indikator 
√ 

iii. Menarik perhatian siswa √ 

iv. Melibatkan siswa dalam 

memanfaatkan media 
√ 

7. Membimbing 

diskusi 

kelompok  

 

1. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
√ 

4 

2. Mengatur tempat duduk 

siswa 
√ 

3. Menjelaskan petunjuk kerja 

dalam kelompok 
√ 

4. Memberikan bimbingan 

kepada seluruh siswa 
√ 

8. Mengelola kelas 1. Memusatkan perhatian siswa √ 

3 

2. Menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif 

√ 

3. Memberi teguran kepada 

siswa yang gaduh 
√ 

4. Menciptakan suasana kelas - 



 

227 

 

 
 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas  

20 ≤ skor < 30,5 Baik Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

 Semarang, 27 Maret 2014 

Observer,  

                                              
      Dra. Hj. Siti Umiroh 

 NIP 19611225  1988405 2 001 

 

 

 

 

 

 

yang kondusif  

9. Memberikan 

     penguatan    

     kepada  siswa  

 

1. Memberikan penguatan 

dengan segera  
√ 

4 

2. Memberikan penguatan 

verbal  
√ 

3. Memberikan penguatan 

Gestural 
√ 

4. Memberikan penguatan 
berupa benda atau hadiah 

√ 

10. Menutup 

pelajaran  

1. Menyimpulkan materi 

pelajaran bersama siswa 
√ 

3 2. Melakukan refleksi √ 

3. Memberikan evaluasi √ 

4. Memberikan tindak lanjut - 

Jumlah Skor 36 

Kategori Sangat Baik 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1 

 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor JS Rt % Nilai 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pelajaran 
- 4 24 9 6 103 2,4 60% B 

2. Memperhatikan guru tentang 

materi menulis karangan 

deskripsi 

- 10 20 13 0 89 2,1 51% B 

3. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
8 21 14 0 0 49 1,1 28% C 

4. Aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok 
3 5 13 18 4 101 2,4 59% B 

5. Menulis karangan deskripsi 

berdasarkan gambar dan 

kata kunci yang ditampilkan 

dalam media flipchart 

- 1 26 11 5 106 2,5 62% B 

6. Mempresentasikan hasil 

diskusi  kepada seluruh kelas 
- 25 14 4 0 65 1,6 38% C 

7. Memberikan tanggapan hasil 

presentasi pekerjaan 

kelompok lain 

1 42 0 0 0 42 0,6 24% D 

8. Menyelesaikan evaluasi - 2 20 15 6 111 2,6 65% B 

Jumlah skor 15,4 

Rata-rata skor 1,9 

Persentase 48% 

Kategori Cukup 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 2 

 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor JS Rt % Nilai 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pelajaran 
- 0 11 17 15 133 3,1 77% A 

2. Memperhatikan guru tentang 

materi menulis karangan deskripsi 
- 0 14 13 16 131 3 76% B 

3. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
3 10 20 6 4 84 2 48% B 

4. Aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok 
- 6 11 16 10 116 2,7 67% B 

5. Menulis karangan deskripsi 

berdasarkan gambar dan kata  

kunci yang ditampilkan dalam 

media flipchart 

- 0 2 21 20 147 3,4 85% A 

6. Mempresentasikan hasil diskusi  

kepada seluruh kelas 
- 0 20 12 11 120 2,8 69% B 

7. Memberikan tanggapan hasil 

presentasi pekerjaan kelompok 

lain 

- 32 11 0 0 54 1,3 31% C 

8. Menyelesaikan evaluasi - 0 0 13 30 159 3,7 92% A 

Jumlah skor 22 

Rata-rata skor 2,8 

Persentase 69% 

Kategori  Baik 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 3 

 

No. Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor JS Rt % Nilai 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pelajaran 
- 

0 
4 13 26 151 3,5 87% A 

2. Memperhatikan guru tentang 

materi menulis karangan deskripsi 
- 

0 
10 11 22 141 3,3 81% B 

3. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
- 

5 
19 10 9 109 2,5 63% B 

4. Aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok 
- 

0 
11 17 15 133 3,1 77% A 

5. Menulis karangan deskripsi 

berdasarkan gambar dan kata  

kunci yang ditampilkan dalam 

media flipchart 

- 
0 

0 18 25 154 3,6 89% A 

6. Mempresentasikan hasil diskusi  

kepada seluruh kelas 
- 

0 
14   16 13 128 2,9 74% B 

7. Memberikan tanggapan hasil 

presentasi pekerjaan kelompok 

lain 

- 
23 

16 4 0 67 1,5 38% C 

8. Menyelesaikan evaluasi - 0 0 7 36 165 3,8 95% A 

Jumlah skor 24,4 

Rata-rata skor 3 

Persentase 76% 

Kategori  Baik 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS 1 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. MFH 2 2 1 1 2 2 1 2 13 C 

2. BDS 1 2 2 2 4 1 1 2 15 C 

3. AS 3 3 1 3 2 2 1 2 17 B 

4. MF 2 1 1 3 3 1 1 2 14 C 

5. NS 3 2 1 2 2 2 1 2 15 C 

6. WK 4 3 0 3 2 1 1 2 16 B 

7. CP 2 2 1 4 3 1 1 2 16 B 

8. MS 2 1 1 2 3 3 1 4 17 B 

9. AEC 2 3 2 2 2 2 1 1 15 C 

10. AMW 2 3 1 3 2 2 1 3 17 B 

11. AIU 1 1 1 3 2 2 1 2 13 C 

12. AAS 4 3 1 2 4 1 1 2 18 B 

13. AEP 2 3 0 1 2 2 1 2 13 C 

14. ARP 2 2 2 3 1 1 1 3 15 C 

15. AS 4 3 2 4 3 3 1 2 22 B 

16. ARB 2 3 2 2 3 2 1 2 17 B 

17. BANR 2 3 0 2 2 1 1 1 12 C 

18. BFA 2 2 2 2 2 1 1 2 14 C 

19. DM 2 2 2 3 2 1 1 3 16 B 

20. DIP 4 3 2 2 2 1 1 4 19 B 

21. DNH 2 2 1 4 2 2 1 2 16 C 

22. DAI 2 3 2 3 4 1 1 2 18 B 

23. DP 2 3 1 0 2 1 1 4 14 C 

24. ENC 2 1 2 2 3 2 1 4 17 B 

25. FHA 2 2 1 3 2 2 1 3 16 B 

26. HDL 1 2 1 1 2 1 1 3 12 C 

27. HNA 3 1 1 3 2 2 1 2 15 C 

28. IPM 3 3 2 2 3 1 1 3 18 B 

29. IFF 2 2 1 3 2 2 1 3 16 B 

30. LM 3 1 2 1 2 3 1 4 17 B 

31. LRM 4 2 1 2 4 2 1 3 19 B 

32. LS 2 1 1 3 3 2 1 4 17 B 

33. MS 2 2 1 1 2 1 1 3 13 C 

34. MA 3 2 0 3 2 2 1 2 15 C 

35. MSA 2 2 1 3 3 1 1 3 16 B 

36. PDK 2 2 2 1 2 2 1 2 14 C 

37. PDP 4 2 1 3 3 1 1 3 18 B 

38. SP 3 1 1 4 4 2 1 4 20 B 

39. SUUK 2 2 2 0 2 1 1 2 12 C 



 

232 

 

 
 

40. SDR 3 1 0 3 3 2 1 2 15 C 

41. SANA 2 2 1 3 2 1 1 3 15 C 

42. ZMK 3 1 0 3 2 2 1 2 14 C 

43. FRW 1 2 0 2 2 2 1 3 13 C 

Jumlah 103 89 49 101 106 70 43 111 666 
C 

             Rata-rata 15,4 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

25,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik Tuntas 

16≤ skor < 25,5 Baik Tuntas 

7,5≤ skor < 16 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang Tidak Tuntas 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS 2 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. MFH 3 3 0 2 4 3 1 3 19 B 

2. BDS 3 2 2 2 3 2 1 3 18 B 

3. AS 4 2 2 4 4 2 1 3 22 B 

4. MF 2 4 2 3 3 3 1 4 22 B 

5. NS 4 2 2 3 3 2 1 4 21 B 

6. WK 4 4 2 2 3 3 2 3 23 B 

7. CP 4 4 2 4 4 2 1 4 25 B 

8. MS 3 2 3 3 2 3 1 3 20 B 

9. AEC 4 2 0 2 4 4 2 4 22 B 

10. AMW 3 4 3 4 3 2 1 3 23 B 

11. AIU 3 2 2 3 2 3 1 3 19 B 

12. AAS 3 2 4 1 4 2 2 3 21 B 

13. AEP 4 4 3 3 3 3 1 3 24 B 

14. ARP 3 2 2 2 3 4 1 4 21 B 

15. AS 4 4 2 3 4 2 2 4 25 B 

16. ARB 4 3 2 3 4 3 1 4 24 B 

17. BANR 3 2 2 2 4 4 2 4 23 B 

18. BFA 2 3 4 2 3 2 1 4 21 B 

19. DM 2 2 2 3 4 2 1 4 20 B 

20. DIP 4 4 1 2 3 4 2 4 24 B 

21. DNH 3 3 0 4 4 3 1 4 22 B 

22. DAI 2 3 3 2 3 2 2 4 21 B 

23. DP 4 4 1 4 3 2 1 3 22 B 

24. ENC 3 3 2 1 4 3 2 4 22 B 

25. FHA 3 2 3 3 4 4 1 4 24 B 

26. HDL 4 4 2 4 3 3 2 4 26 A 

27. HNA 2 3 1 1 4 3 1 4 19 B 

28. IPM 3 4 4 3 3 3 1 4 25 B 

29. IFF 2 2 1 3 3 4 1 4 20 B 

30. LM 4 4 3 1 4 2 1 4 23 B 

31. LRM 3 2 2 4 3 4 1 4 23 B 

32. LS 4 3 4 4 3 2 1 4 25 B 

33. MS 3 3 2 3 4 4 2 3 24 B 

34. MA 4 4 1 1 3 2 1 4 20 B 

35. MSA 2 2 1 3 3 2 1 4 18 B 

36. PDK 2 4 2 3 4 4 1 4 24 B 

37. PDP 2 3 1 3 3 2 2 3 19 B 

38. SP 3 4 1 4 4 4 1 4 25 B 

39. SUUK 2 3 1 1 4 2 1 4 18 B 
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40. SDR 4 4 2 3 3 2 1 4 23 B 

41. SANA 3 3 2 2 4 2 1 4 21 B 

42. ZMK 2 4 1 2 4 4 1 3 21 B 

43. FRW 3 3 2 4 3 2 1 4 22 B 

Jumlah 133 131 84 116 147 120 54 159 927 
B 

             Rata-rata 22 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

25,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik Tuntas 

16≤ skor < 25,5 Baik Tuntas 

7,5≤ skor < 16 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

235 

 

 
 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS 3 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. MFH 2 3 3 2 3 2 2 3 20 B 

2. BDS 3 3 2 3 3 2 1 4 21 B 

3. AS 4 4 3 4 4 2 2 4 27 A 

4. MF 3 2 2 2 4 2 1 3 19 B 

5. NS 2 3 4 4 3 2 1 4 23 B 

6. WK 4 2 2 3 4 3 2 4 24 B 

7. CP 4 3 3 2 3 2 1 3 21 B 

8. MS 3 2 2 4 4 3 2 4 24 B 

9. AEC 4 3 4 3 4 2 1 4 25 B 

10. AMW 2 3 3 2 3 2 2 4 21 B 

11. AIU 4 4 2 4 4 4 1 4 27 A 

12. AAS 4 3 2 4 3 4 2 4 26 A 

13. AEP 4 4 2 4 4 3 1 4 26 A 

14. ARP 2 4 4 2 3 4 2 3 24 B 

15. AS 4 2 4 4 4 4 1 4 27 A 

16. ARB 4 3 3 2 4 2 1 4 23 B 

17. BANR 3 4 2 3 3 4 2 4 25 B 

18. BFA 4 3 4 2 4 3 2 4 26 A 

19. DM 3 2 3 4 3 4 1 4 24 B 

20. DIP 4 4 3 3 3 3 3 4 27 A 

21. DNH 4 3 4 2 4 4 1 4 26 A 

22. DAI 3 4 1 4 3 3 3 4 25 B 

23. DP 4 2 3 2 4 4 1 4 24 B 

24. ENC 4 4 2 2 4 3 1 4 24 B 

25. FHA 3 2 3 3 3 4 1 4 23 B 

26. HDL 4 4 2 3 4 2 2 4 25 B 

27. HNA 3 4 1 4 4 3 1 4 24 B 

28. IPM 4 2 3 3 4 4 1 3 24 B 

29. IFF 4 3 2 2 4 3 2 4 24 B 

30. LM 3 4 4 3 3 4 1 4 26 A 

31. LRM 4 3 1 3 4 3 2 4 24 B 

32. LS 4 4 4 4 3 3 3 4 29 A 

33. MS 3 2 2 3 4 4 1 3 22 B 

34. MA 4 4 1 3 4 3 2 4 25 B 

35. MSA 3 4 4 4 4 4 1 4 28 A 

36. PDK 4 4 2 3 3 3 2 4 25 B 

37. PDP 3 4 1 3 4 3 1 4 23 B 

38. SP 4 4 2 4 3 2 1 4 24 B 

39. SUUK 4 4 2 3 3 3 2 4 25 B 
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40. SDR 3 4 2 4 4 2 1 3 23 B 

41. SANA 4 4 2 3 4 3 3 4 27 A 

42. ZMK 4 4 2 3 3 2 2 4 24 B 

43. FRW 4 3 2 4 4 2 1 4 24 B 

Jumlah 151 141 109 133 154 128 67 165 1048 B 
             Rata-rata 24,4 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Kategori penilaian Ketuntasan 

25,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik Tuntas 

16≤ skor < 25,5 Baik Tuntas 

7,5≤ skor < 16 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang Tidak Tuntas 
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Nilai  Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart Siklus 1 

No. Nama 
Skor Indikator Jumlah 

Skor 
Nilai Kualifikasi 

1 2 3 4 5 

1. MFH 1 1 1 1 1 5 25 Tidak Tuntas 

2. BDS 2 1 1 1 2 7 35 Tidak Tuntas 

3. AS 4 3 2 3 3 15 75 Tuntas 

4. MF 2 1 1 1 2 7 35 Tidak Tuntas 

5. NS 4 3 1 2 3 13 65 Tuntas 

6. WK 3 2 1 2 1 9 45 Tidak Tuntas 

7. CP 2 1 1 1 1 6 30 Tidak Tuntas 

8. MS 3 2 3 3 3 14 70 Tuntas 

9. AEC 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 

10. AMW 4 3 2 2 3 14 70 Tuntas 

11. AIU 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

12. AAS 2 2 1 1 2 8 40 Tidak Tuntas 

13. AEP 4 2 2 2 3 13 65 Tuntas 

14. ARP 4 3 1 2 3 13 65 Tuntas 

15. AS 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 

16. ARB 4 3 3 2 3 15 75 Tuntas 

17. BANR 4 3 2 2 2 13 65 Tuntas 

18. BFA 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

19. DM 3 3 2 3 2 13 65 Tuntas 

20. DIP 2 1 1 1 1 8 30 Tidak Tuntas 

21. DNH 2 1 1 1 2 7 35 Tidak Tuntas 

22. DAI 4 2 1 3 3 13 65 Tuntas 

23. DP 4 3 1 2 3 13 65 Tuntas 

24. ENC 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 

25. FHA 3 3 2 3 2 13 65 Tuntas 

26. HDL 1 1 1 1 2 6 30 Tidak Tuntas 

27. HNA 4 3 1 2 4 14 70 Tuntas 

28. IPM 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

29. IFF 4 3 1 3 3 14 70 Tuntas 

30. LM 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 

31. LRM 3 1 1 2 2 9 45 Tidak Tuntas 

32. LS 4 3 1 3 3 14 70 Tuntas 

33. MS 2 1 1 1 1 6 30 Tidak Tuntas 

34. MA 2 2 1 1 2 8 40 Tidak Tuntas 

35. MSA 4 2 1 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

36. PDK 4 3 1 2 3 13 65 Tuntas 

37. PDP 2 2 2 2 3 11 55 Tidak Tuntas 

38. SP 3 2 1 2 3 11 55 Tidak Tuntas 
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39. SUUK 3 2 1 2 3 11 55 Tidak Tuntas 

40. SDR 2 1 1 2 2 8 40 Tidak Tuntas 

41. SANA 4 2 2 2 3 13 65 Tuntas 

42. ZMK 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 

43. FRW 3 2 2 1 2 10 50 Tidak Tuntas 
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Nilai  Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart Siklus 2 

No. Nama 
Skor Indikator Jumlah 

Skor 
Nilai Kualifikasi 

1 2 3 4 5 

1. MFH 2 1 1 1 2 7 35 Tidak Tuntas 

2. BDS 2 1 1 1 2 7 35 Tidak Tuntas 

3. AS 3 2 3 2 3 13 65 Tuntas 

4. MF 3 2 1 1 3 10 50 Tidak Tuntas 

5. NS 4 3 1 4 3 15 75 Tuntas 

6. WK 4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 

7. CP 2 2 1 2 2 9 45 Tidak Tuntas 

8. MS 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

9. AEC 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

10. AMW 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

11. AIU 4 2 2 4 3 15 75 Tuntas 

12. AAS 4 2 1 3 3 13 65 Tuntas 

13. AEP 2 1 1 2 2 8 40 Tidak Tuntas 

14. ARP 4 2 1 2 3 12 60 Tidak Tuntas 

15. AS 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

16. ARB 4 2 2 2 3 13 65 Tuntas 

17. BANR 3 2 3 4 3 15 75 Tuntas 

18. BFA 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

19. DM 3 2 3 4 3 15 75 Tuntas 

20. DIP 2 1 1 2 2 8 40 Tidak Tuntas 

21. DNH 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 

22. DAI 4 2 3 4 3 17 85 Tuntas 

23. DP 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 

24. ENC 4 3 4 4 3 18 90 Tuntas 

25. FHA 4 2 1 2 3 12 60 Tidak Tuntas 

26. HDL 3 2 2 2 3 12 60 Tidak Tuntas 

27. HNA 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

28. IPM 4 2 4 3 4 17 85 Tuntas 

29. IFF 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 

30. LM 4 2 2 4 3 15 75 Tuntas 

31. LRM 4 2 3 4 3 16 80 Tuntas 

32. LS 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

33. MS 2 2 1 1 3 9 45 Tidak Tuntas 

34. MA 4 3 3 4 2 16 80 Tuntas 

35. MSA 3 2 2 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

36. PDK 3 2 1 2 1 9 45 Tidak Tuntas 

37. PDP 3 2 2 3 3 13 65 Tuntas 

38. SP 4 3 2 3 3 15 75 Tuntas 
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39. SUUK 3 2 1 3 3 12 60 Tidak Tuntas 

40. SDR 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 

41. SANA 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

42. ZMK 4 3 4 4 3 18 90 Tuntas 

43. FRW 2 2 1 1 2 8 40 Tidak Tuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

241 

 

 
 

Nilai  Keterampilan Menulis Deskripsi Berbahasa Jawa melalui Model 

Concept Sentence berbantuan Flipchart Siklus 3 

No. Nama 
Skor Indikator Jumlah 

Skor 
Nilai Kualifikasi 

1 2 3 4 5 

1. MFH 2 2 1 1 2 8 40 Tidak Tuntas 

2. BDS 2 1 1 1 2 7 35 Tidak Tuntas 

3. AS 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

4. MF 3 2 1 3 3 12 60 Tidak Tuntas 

5. NS 4 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

6. WK 3 3 2 2 3 13 65 Tuntas 

7. CP 3 2 1 2 2 10 50 Tidak Tuntas 

8. MS 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

9. AEC 4 3 2 3 3 16 80 Tuntas 

10. AMW 3 2 1 3 3 12 60 Tidak Tuntas 

11. AIU 4 2 4 4 4 18 90 Tuntas 

12. AAS 4 2 2 4 3 15 75 Tuntas 

13. AEP 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 

14. ARP 3 2 1 2 3 11 55 Tidak Tuntas 

15. AS 4 2 4 3 4 17 85 Tuntas 

16. ARB 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 

17. BANR 3 1 3 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

18. BFA 4 2 3 4 3 16 80 Tuntas 

19. DM 4 2 3 3 3 15 75 Tuntas 

20. DIP 2 2 1 2 2 9 45 Tidak Tuntas 

21. DNH 4 2 3 3 3 15 75 Tuntas 

22. DAI 4 3 4 4 4 19 95 Tuntas 

23. DP 4 3 2 3 4 16 80 Tuntas 

24. ENC 3 3 2 3 4 13 65 Tuntas 

25. FHA 3 2 3 4 4 16 80 Tuntas 

26. HDL 4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 

27. HNA 4 2 3 3 3 15 75 Tuntas 

28. IPM 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

29. IFF 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

30. LM 4 2 2 3 3 14 70 Tuntas 

31. LRM 4 2 3 4 3 18 80 Tuntas 

32. LS 4 3 4 4 3 18 90 Tuntas 

33. MS 4 2 1 3 3 13 65 Tuntas 

34. MA 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

35. MSA 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 

36. PDK 4 3 2 3 2 14 70 Tuntas 

37. PDP 3 2 3 3 3 14 70 Tuntas 

38. SP 4 3 3 4 4 18 90 Tuntas 
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39. SUUK 4 2 3 4 3 17 85 Tuntas 

40. SDR 4 2 3 4 3 16 80 Tuntas 

41. SANA 4 3 2 3 3 15 75 Tuntas 

42. ZMK 4 2 3 4 3 16 80 Tuntas 

43. FRW 2 2 1 2 2 9 45 Tidak Tuntas 
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LEMBAR WAWANCARA GURU TERHADAP PEMBELAJARAN 

KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI BERBAHAS JAWA MELALUI 

MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN FLIPCHART 

 

Nama SD   : SDN Wonosari 03 Semarang 

Nama Guru (Kolaborator) : Dra. Hj. Siti Umiroh 

Kelas/ Semester  : IVB/2 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah pendapat Anda terhadap penerapan model Concep Sentence 

berbantuan flipchart dalan pembelajaran bahasa Jawa  yang baru saja 

dilaksanakan? 

Jawab: 

Pembelajaran bahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan 

Flipchart yang telah dilaksanakan sudah baik. Siswa terlihat antusias dan 

aktif dalam pembelajran. Mereka terlihat senang menggunakan media 

Flipchart. 

2. Apakah menurut Anda pembelajaran keterampilan menulis karangan 

deskripsi berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan  

flipchart yang baru saja dilaksanakan sudah sesuai dengan sintaks 

pembelajaran tersebut? 

Jawab: 

Pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept Sentence berbantuan  flipchart yang baru saja 

dilaksanakan sudah sesuai dengan sintaks pembelajaran. 

3. Apakah menurut Anda model pembelajaran Concept Sentence berbantuan  

flipchart  yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa 

dalam keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa? 

Jawab: 

Ya, pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept Sentence berbantuan  flipchart yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam keterampilan 

menulis karangan deskripsi. Hal tersebut dapat dilihat pada aktivitas siswa 

dari siklus 1 sampai siklus 3 meningkat. 

4. Apakah menurut Anda model pembelajaran Concept Sentence berbantuan  

flipchart yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan 

guru dalam keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa jawa? 

Jawab: 

Ya, pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi berbahasa Jawa 

melalui model Concept Sentence berbantuan  flipchart yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan dalam keterampilan 

menulis karangan deskripsi. Dari siklus 1 sampai siklus 3, keterampilan guru 

semakin meningkat 
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5. Sebutkan saran-saran menurut Anda agar pembelajaran keterampilan menulis 

karangan deskripsi  berbahasa  Jawa melalui model Concept Sentence 

berbantuan flipchart yang baru saja dilaksanakan dapat lebih baik lagi! 

Jawab: 

Saran saya agar pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi 

berbahasa Jawa melalui model Concept Sentence berbantuan  flipchart dapat 

lebih baik lagi adalah guru harus meningkatkan keterampilan guru, terutama 

dalam membimbing diskusi kelompok dan pengelolaan kelas supaya 

pembelajaran lebih kondusif lagi.. 
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Hasil Evaluasi Siswa Siklus 1 

 



 

249 

 

 
 

 

  



 

250 

 

 
 

 

 

 

 

Hasil Evaluasi Siswa Siklus 2 
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Hasil Evaluasi Siswa Siklus 3 
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Lampiran 6. Foto Penelitian 

Guru membuka pelajaran dengan berdo’a Guru menjelaskan materi 

Siswa berdiskusi Guru membimbing siswa berdiskusi 

Siswa mempresentasian hasil diskusi Siswa mengerjakan evaluasi 


