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ABSTRAK 

Izati, Silmy Nauli. 2015. Keefektifan Model Generative Berbantu Gambar Seri 

dalam Pembelajaran Menulis Narasi pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. 

HY. Poniyo, M.Pd. 

Kata Kunci: Aktivitas belajar, hasil belajar, media gambar seri, model 

pembelajaran Generative 

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang mempunyai peran 
sentral yang menunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 
Pada proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis, 
penguasaan bahasa tulis siswa masih rendah. Hal ini dikarenakan guru masih 
menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga menyebabkan siswa 
mudah jenuh dan kurang tertarik. Keadaan tersebut berdampak pada aktivitas dan 
hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai penerapan model Generative berbantu gambar seri dalam pembelajaran 
menulis narasi di sekolah dasar. Model Generative berbantu gambar seri 
merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 
dengan mengaktifkan pengetahuan siswa dengan dibantu media gambar seri 
dalam mengembangkan gagasan dalam menulis narasi. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV SD Negeri 
Kepandean 03 Kabupaten Tegal sejumlah 56 siswa, terdiri dari 29 siswa kelas IV 
A, dan 27 siswa kelas  IV B. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan 
sampling jenuh. Desain dari penelitian ini adalah quasi experimental design 
dengan bentuk nonequivalent control grup design. Teknik pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi, dan tes. Instrumen yang 
digunakan yaitu pedoman wawancara, lembar pengamatan aktivitas dan model, 
dan soal tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis 
meliputi uji normalitas, homogenitas, dan analisis akhir. Pada analisis akhir 
(pengujian hipotesis) menggunakan uji-t. 

Pengujian hipotesis pertama (uji perbedaan) menggunakan independent 
sample t test melalui program SPSS 20. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data 
aktivitas tidak berdistribusi normal, sehingga menggunakan uji u mann whitney 
dengan nilai signifikansi 0,003 (0,003 < 0,05). Hasil uji t pada hasil belajar siswa 
menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,063 > 2,005) dan nilai signifikansi < 0,05 
(0,044 < 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi dengan model Generative 
berbantu gambar seri dan model konvensional. Pengujian hipotesis kedua (uji 
keefektifan), menggunakan uji pihak kanan (polled varian). Berdasarkan hasil 
pengujian pada aktivitas belajar menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,459 > 2,005). 
Hasil uji t pada hasil belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,039 > 
2,005). Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran menulis narasi dengan model Generative berbantu gambar seri lebih 
tinggi dibandingkan model konvensional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. Selengkapnya bab pendahuluan dijelaskan 

sebagai berikut. 

1.1    Latar Belakang  

Pendidikan  mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Melalui 

pendidikan, manusia dapat mengembangakan potensi yang dimiliki menjadi lebih 

bermakna. Pendidikan akan bermakna apabila manusia dapat mengembangkan 

potensinya dan dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat untuk 

kehidupan yang lebih baik. Manusia akan mempunyai pandangan yang luas serta 

harapan dalam meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan akan menuntun 

bagaimana manusia menjalani kehidupan sekarang dan di masa mendatang.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Munib (2011: 34) mengemukakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar 

dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab 



2 
 

 
 

untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan 

cita-cita pendidikan”. Cita-cita pendidikan Indonesia termuat dalam fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan fungsi tersebut pemerintah 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 7 bahwa “jalur pendidikan 

adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri 

dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan”. Pada 

proses pendidikan, bahasa yang digunakan sebagai pengantar  pendidikan adalah 

bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab VII 

pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa 

Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.  

Menurut Slavin (1994) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 82), “belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Pengalaman 

dalam pengertian belajar dapat berupa pengalaman fisik, psikis, dan sosial”. Pada 

proses belajar, fungsi bahasa sangatlah penting untuk dikuasai. Bahasa merupakan 

perantara untuk memahami pengetahuan yang lainnya. Penguasaan keterampilan 

berbahasa sangat perlu dikuasai oleh siswa, dan harus dilatih dari pendidikan 
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dasar. Pembelajaran bahasa yang diberikan pada siswa diharapkan dapat diberikan 

secara bermakna, mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan 

pengetahuan baru. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat  dilakukan guru 

adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran.  Guru harus bisa 

menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak monoton agar siswa 

termotivasi untuk ikut terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan sesuai karakteristik siswa akan berdampak positif terhadap hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar bahwa standar kompetensi bahasa 

Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap 

positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan 

dasar bagi siswa untuk memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional 

dan global. Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan membantu siswa mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada 

dalam dirinya (Badan Standar Nasional Pendidikan 2006: 119). Bahasa Indonesia 

merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi (Badan Standar Nasional 

Pendidikan 2006: 119). 
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Menurut Tarigan (2008: 1), “keterampilan berbahasa meliputi empat aspek 

yang saling mendukung, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis”. Untuk meningkatkan mutu 

keterampilan bahasa Indonesia, maka pembelajarannya dilakukan sejak dini, 

yakni mulai dari sekolah dasar yang nantinya digunakan sebagai landasan untuk 

jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat penguasaan bahasa seseorang, 

semakin baik pula penggunaan bahasa dalam berkomunikasi (Iskandarwassid dan 

Sunendar 2013: 226). 

Berdasarkan keempat keterampilan tersebut, keterampilan menulis adalah 

salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya dan paling sulit 

penguasaannya. Hal ini disebabkan keterampilan menulis dapat dikuasai setelah 

siswa menguasai keterampilan berbahasa menyimak, berbicara dan membaca. 

Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 248), “aktivitas menulis merupakan 

suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling 

akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, 

berbicara, dan membaca”. Selain itu, menulis merupakan kegiatan aktif dan 

produktif sehingga dibutuhkan kemampuan yang lebih untuk menghasilkan 

sebuah tulisan.   

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan 

secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Berdasarkan 

sifatnya, menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan 

reseptif (Doyin dan Wagiran 2011:12). Pada proses pembelajaran keterampilan 

berbahasa khususnya keterampilan menulis yang berlangsung dalam dunia 
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pendidikan, seringkali muncul suatu permasalahan, yaitu masalah keberhasilan 

pembelajaran yang kurang maksimal. Penguasaan bahasa tulis yang rendah, 

rendahnya kosa-kata yang dimiliki, penyusunan struktur kalimat yang belum 

benar merupakan masalah dasar yang dijumpai dalam keterampilan menulis.  

Pada proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan 

menulis, biasanya guru menggunakan model konvensional yang didominasi oleh 

metode ceramah dan penugasan. Proses pembelajaran dengan model konvensional 

merupakan proses pembelajaran yang sifatnya berpusat pada guru sehingga dalam 

pembelajaran keterampilan menulis, siswa menjadi pasif dan tidak tertarik dengan 

materi yang diberikan oleh guru. Hal tersebut sangat mempengaruhi tinggi 

rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

inovasi dalam pembelajaran yang memberikan ruang kepada siswa untuk ikut 

aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan bermakna.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan strategi, 

pendekatan, model, metode, dan teknik pengajaran yang disesuaikan dengan 

pembelajaran. Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 227) menyatakan bahwa 

penggunaan berbagai teknik dan metode yang inovatif dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang kondusif. Selain itu, pembelajaran yang inovatif akan 

meningkatkan aktivitas siswa yang berdampak pada hasil belajar yang diperoleh. 

Selain itu, penggunaan media dapat mempermudah penyampaian pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kustanto, S.Pd. guru kelas IV 

A dan bapak Waeli, S.Pd. guru kelas IV B Sekolah Dasar Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal pada hari Rabu, 14 Januari 2015, diperoleh informasi bahwa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan, guru masih 
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menggunakan model pembelajaran konvensional. Pembelajaran masih didominasi 

dengan ceramah dan penugasan. Pada materi menulis, siswa hanya diberi tugas 

untuk menulis karangan sehingga hasilnya kurang maksimal. Penyusunan 

paragraf, penggunaan ejaan, membuat kerangka karangan, dan mengembangkan 

karangan masih belum dikuasai secara optimal oleh siswa. Selain itu, masih ada 

siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan, yaitu 70.  

Hal inilah yang mendasari peneliti mencoba menggunakan model 

Generative dalam pembelajaran keterampilan menulis narasi untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Model Generative  ini masuk dalam kategori 

pendekatan berpikir dan berbasis masalah. Pada model Generative, 

memungkinkan siswa untuk bekerja dalam tim, menghadapi tantangan, 

mengemukakan pendapat, dan memunculkan ide-ide. Walaupun model ini bukan 

kategori pendekatan komunikatif, namun model ini juga akan melibatkan siswa 

untuk berkomunikasi dengan timnya. 

Berdasarkan silabus, salah satu indikator pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas IV adalah menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar, 

sehingga diperlukan media berupa gambar seri untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis karangan. Siswa akan lebih terarah dalam menuangkan ide-

idenya dengan melihat rangkaian gambar. Pada penggunaan media dalam 

pembelajaran, diharapkan kemampuan siswa dalam menulis karangan lebih 

meningkat dan terarah berdasarkan media yang diberikan. 

Menurut Huda (2014: 309), model Generative terdiri atas empat elemen 

dasar antara lain: mengingat, menggabungkan, mengolah, dan memerinci. Dari 
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tahapan sintak tersebut maka akan disesuaikan dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia, khususnya pada materi menulis narasi. Pada tahap mengingat, siswa 

diajak untuk mengingat informasi yang pernah mereka dapatkan. Tahap 

menggabungkan, siswa diajak untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan sebelumnya mengenai materi menulis karangan. Dalam hal ini, siswa 

disajikan gambar seri agar terpancing dalam mengeluarkan ide yang dihubungkan 

dengan pengetahuannya. Media gambar seri tersebut bertujuan untuk merangsang 

siswa agar bisa mengeluarkan ide dan gagasan sesuai dengan gambar yang 

diperolehnya. Selanjutnya pada tahap mengolah, siswa akan membuat pemetaan 

konsep berdasarkan data atau pengetahuan yang mereka miliki.  

Pada tahap memerinci, siswa memerinci semua kegiatannya dalam bentuk 

menulis narasi berdasarkan gambar seri yang dihubungkan dengan pengetahuan 

yang dimiliki siswa.  Dengan kegiatan tersebut, semua siswa akan dapat terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran dan lebih mudah untuk berlatih secara langsung 

dalam menulis karangan, tidak sekadar menerima konsep materi menulis 

karangan. Di sisi lain, siswa dapat berkomunikasi dengan teman sekelompoknya 

dimana dapat meningkatkan keterampilan berbahasa yang lainnya. Penerapan 

model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan performansi guru, 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran keterampilan menulis narasi. 

Beberapa penelitian mengenai model pembelajaran Generative dan 

penggunaan media gambar seri telah dilakukan dengan hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa model pembelajaran Generative dan penggunaan media 

gambar seri dapat meningkatkan pembelajaran dan berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar siswa. Salah satu penelitian tersebut antara lain penelitian eksperimen 
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yang dilakukan oleh Lusiana, Yusuf Hartono, dan Trimurti Saleh (2009) yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Generatif (MPG) untuk Pelajaran 

Matematika di Kelas X SMA Negeri 8 Palembang”. Dari hasil penelitian 

disimpulkan bahwa keefektifan penerapan MPG yang ditinjau dari aktivitas siswa, 

ketuntasan belajar serta sikap siswa terhadap penerapan MPG adalah 76,32% 

dengan kategori “Efektif”. 

Salah satu penelitian yang membahas media gambar seri yaitu penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh Werdi Santoso, Triyono, dan H. Setyo Budi 

(2012) yang berjudul “Penggunaan Media Gambar Seri dalam Peningkatan 

Keterampilan Mengarang”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengggunaan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan mengarang 

pada bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Brengkol. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan menggunakan model pembelajaran Generative dan media gambar seri. 

Penelitian tersebut berjudul “Keefektifan Model Generative Berbantu Gambar 

Seri dalam Pembelajaran Menulis Narasi pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

keefektifan penerapan model pembelajaran Generative berbantu gambar seri 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi.  

1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri Kepandean 

03 Kabupaten Tegal, peneliti menemukan permasalahan yang menyebabkan 

rendahnya aktivitas dan hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada 

materi menulis. Penyebab tersebut antara lain sebagai berikut. 
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(1) Guru lebih banyak menggunakan model konvensional berupa metode 

ceramah dan penugasan dalam penyampaian konsep materi pembelajaran, 

sehingga pembelajaran kurang bermakna dan kurang menarik bagi siswa. 

(2) Guru belum menerapkan model pembelajaran Generative berbantu gambar 

seri pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan. 

(3) Pembelajaran masih didominasi oleh guru, sehingga siswa pasif dan kurang 

antusias dalam kegiatan pembelajaran bahasa  Indonesia terutama pada materi 

menulis karangan. 

(4) Siswa mengalami kesulitan untuk menuangkan ide dan gagasan ke dalam 

tulisan karena kurangnya rangsangan untuk memunculkan ide dan gagasan. 

(5) Siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, karena materi 

yang luas dan cara penyampaian yang monoton dari guru, yang 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia.  

1.3    Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Pada penelitian perlu pembatasan masalah dan paradigma penelitian untuk 

mengefektifkan proses penelitian dan menjelaskan hubungan antar variabel 

penelitian.  

1.3.1 Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, dan 

terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

(1) Penelitian ini difokuskan pada keefektifan model pembelajaran Generative 

berbantu media gambar seri terhadap hasil dan aktivitas belajar  siswa. 

(2) Materi yang akan dibahas dalam penelitian yaitu materi menulis narasi di SD 

Kelas IV semester 2. 



10 
 

 
 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu model pembelajaran 

Generative berbantu gambar seri (X) yang mempengaruhi hasil belajar bahasa 

Indonesia (Y). Menurut Sugiyono (2013: 66), paradigma penelitian yang 

diterapkan yakni paradigma sederhana, karena terdiri atas satu variabel 

independen dan satu variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Paradigma Penelitian Sederhana 

Keterangan: 

X = Model pembelajaran Generative berbantu gambar seri 

Y = Hasil belajar bahasa Indonesia 

(Sugiyono 2013: 66) 

1.4    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan 

yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia pada siswa kelas IV antara yang mendapat pembelajaran 

model Generative berbantu gambar seri dan yang mendapat model 

konvensional? 

(2) Apakah model Generative berbantu gambar seri efektif dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal? 

x Y 
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Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah, pemecahan 

masalah yang diajukan yaitu dengan menerapkan pembelajaran model Generative 

berbantu gambar seri efektif dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal. 

1.5    Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian memiliki tujuan penelitian sebagai penentu arah 

dilaksanakannya penelitian. Ada dua jenis tujuan dalam penelitian ini, yaitu tujuan  

umum dan tujuan khusus. Berikut ini penjelasan mengenai tujuan umum dan 

tujuan khusus dari penelitian.  

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran bahasa Indonesia dan mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Generative berbantu gambar seri dibandingkan dengan model 

konvensional pada materi menulis narasi pada siswa kelas IV sekolah dasar. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat khusus dalam pelaksanaan penelitian 

ini. Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

(1) Mengetahui apakah ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model Generative berbantu gambar seri 

dengan siswa yang mendapat pembelajaran model konvensional. 

(2) Mengetahui keefektifan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam penggunaan 

model Generative berbantu gambar seri pada pembelajaran bahasa Indonesia 

kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal.  
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1.6    Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menjelaskan seberapa besar manfaat dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian ini terdiri 

dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu (1) hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran 

yang dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, dan (2) memberikan 

informasi tentang model pembelajaran Generative dalam pembelajaran di sekolah 

dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat bagi siswa, 

bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. 

1.6.2.1 Bagi siswa 

Manfaat penelitian bagi siswa antara lain yaitu: (1) meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar bahasa Indonesia khususnya pada materi menulis narasi; (2) 

melatih siswa untuk memecahkan masalah melalui belajar kerjasama dalam 

kelompok; dan (3) meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran menulis 

narasi. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Manfaat penelitian bagi guru antara lain yaitu: (1) menambah pengetahuan 

tentang penerapan model pembelajaran Generative; (2) memotivasi untuk 

menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi dalam proses 

pembelajaran di kelas.  
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1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran bahasa Indonesia pada khususnya, 

dan mata pelajaran yang lain pada umumnya sehingga dapat meningkatkan hasil 

dan minat belajar siswa. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mengenai 

penerapan model pembelajaran Generative dan penggunaan media gambar seri 

dalam proses pembelajaran. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini memuat landasan teori, kajian empiris, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. Pembahasan mengenai kajian pustaka akan diuraikan di bawah ini. 

2.1 Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu (1) belajar; (2) pembelajaran; (3) 

aktivitas belajar; (4) hasil belajar; (5) karakteristik anak usia sekolah dasar (SD); 

(6) performansi guru; (7) hakikat bahasa Indonesia; (8) pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD; (9) keterampilan menulis; (10) karangan narasi; (11) model 

pembelajaran; (12) model pembelajaran Generative; (13) media pembelajaran; 

dan (14) media gambar seri sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk 

lebih jelasnya akan dipaparkan secara lebih lengkap di bawah ini. 

2.1.1 Belajar  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto 

2010: 2).  Perubahan itu kontinu mencakup semua aspek tingkah laku, terarah, 

dilakukan secara sadar dan bukan bersifat sementara. Pengalaman yang pernah 

dilalui akan menjadi pengetahuan awal atas suatu konsep yang akan dipelajari. 

Gagne (1977: 3) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 82) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung 
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selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari 

proses pertumbuhan. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan 

suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto 2010: 2). 

Perubahan tersebut berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. 

Hamalik (2013: 27) menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing). 

Menurut Winkel (2002) dalam Susanto (2013: 4), belajar adalah suatu 

aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan 

lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan 

berbekas. Perubahan tersebut akan menjadi dasar untuk menghasilkan perubahan 

selanjutnya.  

Bell-Gredler (1986) dalam Winataputra, dkk (2008: 1.5) berpendapat 

bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan 

aneka ragam competencies, skills, and attitudes. Kemampuan (competencies), 

keterampilan (skills), dan sikap (attitudes) tersebut diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses 

belajar sepanjang hayat.  

Winataputra, dkk (2008: 1.9) menyebutkan ciri-ciri belajar, yaitu (1) 

belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu, (2) 

perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman, (3) perubahan tersebut 

relatif tetap. Ketiga ciri belajar tersebut memfokuskan pada perubahan, karena 

dengan adanya perubahan maka telah terjadi proses belajar.  
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Berdasarkan beberapa definisi belajar dari para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang terarah pada 

tingkah laku seseorang yang mencakup segala aspek dalam kehidupannya 

berdasarkan pengalaman yang terjadi pada periode waktu tertentu. Belajar dapat 

dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk 

meningkatkan proses belajar siswa, guru harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa, baik faktor internal maupun faktor eksternal.  

Menurut Rifa‟i dan Anni (2011: 97), faktor-faktor yang memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal 

peserta didik. Kondisi internal adalah kondisi dari dalam diri individu, sedangkan 

kondisi eksternal adalah kondisi yang berasal dari luar individu. Kondisi tersebut 

akan mempengaruhi proses dan hasil belajar setiap individu.  

Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh, kondisi 

psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, seperti 

kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, kesempurnaan dan 

kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh 

terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. Faktor-faktor internal ini dapat 

terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya dan 

perkembangan  (Rifa‟i dan Anni 2011: 97). Kondisi eksternal seperti variasi dan 

tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat 

belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan 

mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar (Rifa‟i dan Anni 2011: 97).  

Slameto (2010: 54-72) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua 
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golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Pada faktor intern akan 

dibahas menjadi 3 faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. Pada faktor ekstern dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu faktor 

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

tersebut akan mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil belajar individu. Sebagai 

contoh, apabila individu belajar dengan kondisi badan yang tidak sehat maka akan 

mempengaruhi tingkat pencapaiannya dalam memperoleh pengetahuan. 

Sedangkan pada faktor ekstern, kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk 

belajar dapat mempengaruhi minat belajar individu tersebut. Oleh karena itu, 

sebagai seorang guru haruslah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar para siswa agar dapat mengetahui permasalahan siswa ketika proses 

pembelajaran dan dapat membantunya. 

2.1.2 Pembelajaran 

Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 191) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat (events) yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Dalam  

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 

menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Gagne (1977) dalam 

Huda (2014: 3) menyatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai proses 

modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan 

levelnya.  
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Menurut aliran behavioristik, pembelajaran adalah usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. 

Darsono (2000) dalam Hamdani (2011: 23) mendefinisikan pembelajaran menurut 

aliran kognitif, yaitu pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari. Menurut Sugandi (2004) dalam Hamdani (2011: 23), aliran humanistik 

mendeskripsikan pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

Wenger (1998) dalam Huda (2014: 2) mengatakan, “pembelajaran 

bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak 

melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti 

dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi di mana saja 

dan pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial”. 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta 

didik (Winataputra dkk 2008: 1.18). 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai definisi pembelajaran, maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses penciptaan 

lingkungan belajar yang terbentuk dari interaksi siswa dan guru dalam pencapaian 

suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal 

dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna akan meningkatkan kualitas siswa 

dalam memahami materi ajar yang diberikan oleh guru. Selain itu, dalam 

meningkatkan interaksi guru dan siswa, maka dibutuhkan suatu pembelajaran 
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yang inovatif agar siswa tertarik dan ikut aktif dalam lingkungan belajar yang 

diciptakan oleh guru.  

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Belajar yang aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan peserta didik, baik secara fisik, mental intelektual, maupun emosional 

guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor (Priansa 2014: 286). Keaktifan dalam proses 

pembelajaran sangat penting dialami oleh siswa. Keaktifan akan membuat siswa 

semakin memahami kegiatan belajarnya dibanding hanya mendengarkan materi 

yang diberikan oleh guru secara pasif.  

Menurut Hamdani (2013: 171), pengajaran yang efektif adalah pengajaran 

yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. 

Pada proses pembelajaran, siswa diharuskan lebih aktif dibandingkan dengan guru 

dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, guru harus bisa mengorganisasi 

pembelajaran yang sistematis agar siswa bisa lebih aktif dalam belajar. Rusman 

(2011: 111) menyatakan bahwa keaktifan siswa dalam menjalani proses belajar 

mengajar merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran. Guru harus bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki siswa dan 

memberikan motivasi agar siswa dapat aktif dalam kegiatan belajarnya.  

Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan aktivitas dari 

interaksi guru dan siswa yang melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Keaktifan siswa dalam belajar akan meningkatkan ketiga ranah tersebut bilamana 

guru dapat merangsang keaktifan dalam berpikir dan memecahkan masalah. 
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Menurut Slameto (2010: 36), “penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa 

sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian 

dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Atau siswa akan bertanya, 

mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru”. 

Salah satu ahli yang mengklasifikasi macam-macam aktivitas belajar 

adalah Paul D. Dierich. Dierich (1979) dalam Hamdani (2013: 172) membagi 

kegiatan belajar dalam 8 kelompok, yaitu: 

(1) kegiatan-kegiatan visual seperti membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain; (2) kegiatan-kegiatan 

lisan (oral) seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; 

(3) kegiatan-kegiatan mendengarkan seperti mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio; 

(4) kegiatan-kegiatan menulis seperti menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket; (5) kegiatan-

kegiatan menggambar seperti menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram peta, dan pola; (6) kegiatan-kegiatan metrik seperti 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan 

berkebun; (7) kegiatan-kegiatan mental seperti merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-faktor, 

melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan; (8) 

kegiatan-kegiatan emosional seperti minat, membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini 

terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu sama lain. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ativitas 

belajar siswa adalah segala tindakan yang dilakukan oleh siswa selama proses 

pembelajaran yang meliputi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pembelajaran 

yang aktif berdasarkan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Guru harus 

bisa memberikan motivasi agar dapat memunculkan aktivitas siswa. Salah satunya 
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dengan memberi stimulus supaya siswa dapat merespon dan memberi umpan 

balik. 

2.1.4 Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa‟i dan Anni 2011: 85). Dalam kaitannya 

dengan hasil belajar, ranah yang harus dipenuhi dalam belajar yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam hal ini, Bloom  (1956) dalam Rifa‟i 

dan Anni (2011: 86) menyampaikan tiga taksonomi yang disebut ranah belajar, 

yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan 

ranah psikomotorik (psychomotoric domain). Ranah kognitif berkaitan dengan 

hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah afektif 

berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah psikomotorik berkaitan 

dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi 

objek, dan koordinasi syaraf.  

Degeng (2000) dalam Uno (2014: 139) mengemukakan bahwa hasil 

belajar biasanya mengikuti pelajaran tertentu yang harus dikaitkan dengan 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Merrill (1981) dalam Uno 

(2014: 139) mengemukakan hasil pengajaran dapat diukur melalui dua dimensi, 

yaitu (1) tingkat unjuk kerja, dan (2) tipe isi bidang studi. Dari penjelasan 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar dapat diukur dengan melihat 

tingkat pencapaian tujuan.  

Berdasarkan pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan yang terjadi pada seseorang setelah mengalami 

proses belajar yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ketiga 
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ranah tersebut, ranah kognitif menjadi ranah yang lebih diperhatikan bagi guru 

dalam meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar siswa. 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Tahap perkembangan tingkah laku belajar siswa Sekolah Dasar sangat 

dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungan (Rusman 2011: 

250). Belajar akan berlangsung dengan optimal apabila dalam proses 

pembelajaran, guru cerdas menyampaikan materi ajar dengan melihat karakteristik 

siswanya. Penyampaian materi yang menarik dan menyenangkan akan 

meningkatkan minat siswa terhadap materi yang akan disampaikan guru, sehingga 

diharapkan hasil belajar akan optimal. Guru harus memahami berbagai karakter 

pada diri setiap siswa, karena setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda satu 

sama lain.  

Menurut Piaget (1950) dalam Rusman (2011: 251), setiap anak memiliki 

struktur kognitif yang disebut schemata, yaitu sistem konsep yang ada dalam 

pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. 

Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi dan 

akomodasi. Pengetahuan awal siswa terhadap sesuatu hal akan bermakna apabila 

dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang diperoleh. Piaget (1983) dalam Rifa‟i 

dan Anni (2011: 26) membagi tahap perkembangan kognitif individu menjadi 4 

tahap, yaitu (1) tahap sensorimotorik (usia 0-2 tahun); (2) tahap praoperasional 

(usia 2-7 tahun); (3) tahap operasional kongkrit (usia 7-11 tahun); (4) tahap 

operasional formal (usia 11-15 tahun).  

Berdasarkan pada teori Piaget tersebut, maka anak usia sekolah dasar 

masuk dalam tahap operasional kongkrit. Pada tahap ini, anak sudah mampu 
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berpikir logis, namun masih dengan bantuan benda-benda kongkrit untuk 

menjelaskan pemikirannya. Kemampuan dalam bernalar sudah ada, tetapi belum 

mampu untuk memecahkan masalah yang bersifat  abstrak. Iskandarwassid dan 

Sunendar (2013: 140) berpendapat bahwa: 

pada masa ini anak diharapkan memperoleh pengetahuan dasar 

yang dipandang sangat penting bagi persiapan dan penyesuaian diri 

terhadap kehidupan di masa dewasa. Anak diharapkan mempelajari 

keterampilan-keterampilan tertentu. Keterampilan-keterampilan 

tersebut itu meliputi: 

1. Keterampilan membantu diri sendiri. Pada masa ini, anak-anak 

mampu untuk membantu dirinya sendiri untuk menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya.  

2. Keterampilan sosial. Pada masa ini anak-anak mampu 

bersosialisasi baik dengan teman seumurnya maupun dengan 

orang yang lebih tua/muda darinya. 

3. Keterampilan sekolah. Pada masa ini anak-anak mampu untuk 

bersekolah, mengikuti pelajaran, dan menyerap pelajaran. 

4. Keterampilan bermain. Pada usia anak sekolah dasar, anak-

anak mampu bermain mainan usia mereka.  

Berdasarkan teori Piaget  tersebut, karakteristik siswa masih dalam tahap 

operasional kongkrit, sehingga dalam berlangsungnya pembelajaran harus 

menggunakan berbagai alat peraga atau media yang tepat dalam menyajikan suatu 

materi. Dengan penggunaan alat peraga atau media, diharapkan pembelajaran 

akan disampaikan dengan optimal dan bermakna, dan siswa dapat memahaminya 

dengan mudah. 

2.1.6 Performansi Guru 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa 

pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran. Selain dalam 

pembelajaran, pendidik juga bertugas melakukan pembimbingan dan pelatihan, 
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serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi. Untuk bisa menjadi guru yang berkompeten, 

maka guru harus memiliki kualifikasi yang sudah ditetapkan agar mempunyai 

kinerja yang baik. Kompetensi yang harus dipenuhi yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2004: 34) dalam Susanto 

(2013: 29), kinerja diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan (Supardi 2014: 45).  

Pada proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan 

(Slameto 2010: 97). Natajaya (1999: 22) dalam Susanto (2013: 29) berpendapat 

bahwa kinerja guru dapat dilihat saat melaksanakan interaksi belajar mengajar di 

kelas dan termasuk bagaimana dia mempersiapkan dan mengevaluasinya. Kinerja 

guru tidak hanya pada saat melaksanakan pembelajaran, namun keseluruhan 

kegiatan pembelajaran dari perencanaan sampai kegiatan evaluasi. 

Kinerja guru dalam proses pembelajaran mencakup kegiatan pembukaan 

(awal), kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembelajaran guru tersebut 

harus dilandasi keterampilan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun 

beberapa kemampuan khusus berkaitan dengan kompetensi dasar pelaksanaan 

pembelajaran tersebut, dikemukakan oleh Allen dan Ryan (1987) dalam Rusman 

(2011: 117) sebagai berikut: 
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(1) siasat membuka pelajaran (set induction); (2) variasi stimulus 

(stimulus variation); (3) keterampilan bertanya (question skill); (4) 

isyarat (silence and non-verbal clue); (5) ilustrasi/penggunaan 

contoh (ilustration and use of example); (6) kemampuan 

berkomunikasi (communication); (7) penguatan dan balikan 

(reinforcemcent and feedback); (8) siasat menutup pembelajaran 

(closure); (9) prinsip penerapan keterampilan dasar pelaksanaan 

pembelajaran; (10) prosedur melatih keterampilan dasar 

pelaksanaan pembelajaran. 

Guru yang memiliki level kinerja tinggi merupakan guru yang memiliki 

produktivitas kerja sama dengan/di atas standar yang ditentukan, begitupun 

sebaliknya, guru yang  memiliki level kinerja rendah, maka guru tersebut 

merupakan guru yang tidak produktif (Priansa 2014: 79). Guru dituntut untuk 

memiliki kinerja tinggi agar dapat mencetak generasi yang berkualitas tinggi. 

Supardi (2014: 73) menyatakan bahwa kinerja guru adalah: 

kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh indikator-indikator: (1) 

kemampuan menyusun rencana pembelajaran, (2) kemampuan me-

laksanakan pembelajaran, (3) kemampuan meng-adakan hubungan 

antarpribadi, (4) kemampuan me-laksanakan pengayaan, dan (6) 

kemampuan me-laksanakan remedial. 

Adapun ukuran kinerja menurut Mitchell (1989) dapat dilihat dari quality 

of works, promthness, initiative and communication. Keempat komponen tersebut 

adalah ukuran standar kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui baik-

buruknya atau efektif tidaknya kinerja seorang guru (Rusman 2011: 50). Apabila 

kinerja guru berkualitas, maka bisa dikatakan guru tesebut profesional terhadap 

tanggung jawabnya. Menurut Rusman (2011: 19), guru profesional adalah guru 

yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas 

pendidikan dan pembelajaran. Kompetensi tersebut  meningkatkan profesionalitas 

guru dalam melaksanakan tugasnya. 
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Berdasarkan paparan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

performansi guru adalah keseluruhan kemampuan guru dalam mengemban tugas 

kependidikan sesuai dengan tanggung jawabnya dari kegiatan perencanaan sampai 

kegiatan evaluasi. Kinerja guru dapat dinilai dari serangkaian kegiatannya dalam 

kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pendidikan yang lainnya. Hasil belajar 

siswa yang baik merupakan hasil dari kinerja baik guru dalam memberikan ilmu 

dan nasihat kepada siswanya. 

2.1.7 Hakikat Bahasa Indonesia 

Bahasa memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

bahasa mempunyai banyak manfaat, terutama dalam berkomunikasi antarsesama 

di kehidupan sehari-hari. Keraf (2004: 1) menyatakan bahwa bahasa adalah alat 

komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung 

beberapa sifat yakni, sistematik, mana suka, ujar, manusiawi, dan komunikatif 

(Santosa 2011: 1.2). 

Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 226), bahasa dipergunakan 

pada sebagian besar aktivitas manusia, tanpa bahasa manusia tidak dapat 

mengungkapkan perasaannya, menyampaikan keinginan, memberikan saran dan 

pendapat, bahkan sampai tingkat pemikiran seseorang yang berkaitan dengan 

bahasa. Semakin tinggi tingkat pengusaan bahasa seseorang, semakin baik pula 

penggunaan bahasa dalam berkomunikasi.  

Bangsa Indonesia memiliki beratus-ratus ragam bahasa di nusantara. Salah 

satu peran dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa pemersatu. Santosa (2011: 

1.2) menyatakan bahwa setiap bahasa mengandung dua sitem, yaitu sistem bunyi 
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dan sistem makna. Oleh karena itu, dalam keragaman bahasa yang dimiliki, 

bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional untuk memudahkan dalam 

memahami maknanya. Pemahaman makna dalam penggunaan bahasa sangat 

penting agar bisa berkomunikasi dengan baik. 

Bahasa Indonesia merupakan perantara bagi pengetahuan lainnya. 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa dengan bahasa, maka siswa akan 

dapat memahami makna dari pengetahuan yang lainnya. Oleh karena itu, 

keterampilan berbahasa sudah selayaknya harus dikuasai oleh setiap siswa. Pada 

proses penerapannya, masyarakat Indonesia sebagian besar belum bisa 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal tersebut disebabkan 

pendidikan yang masih rendah, dan penyebab utama adalah masyarakat Indonesia 

menganggap pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang mudah. Padahal, 

dilihat dari materi sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahasa Indonesia begitu 

kompleks dan luas sehingga membutuhkan latihan yang berlanjut untuk 

menguasainya dengan baik. 

2.1.8 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Pembelajaran bahasa adalah proses memberi rangsangan belajar berbahasa 

kepada siswa dalam upaya siswa mencapai kemampuan berbahasa (Santosa 2011: 

5.18). Pembelajaran bahasa sangat penting untuk dikuasai setiap siswa. Dengan 

bahasa, siswa akan mudah untuk mempelajari dan memahami makna dari 

pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa sudah selayaknya 

harus dikuasai oleh setiap siswa sejak kecil. Penanaman kemampuan berbahasa 

dapat dilakukan dengan selalu memberi latihan-latihan yang berlanjut dan latihan 

ini diberikan sejak awal agar hasil yang diperoleh semakin baik. 
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Penggunaan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan 

sehari-hari terbagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tulisan. Untuk bisa 

berinteraksi dengan baik, maka individu diharuskan menguasai keterampilan 

berbahasa. Menurut Indihadi (2006) dalam Susanto (2013: 242), ada lima faktor 

yang harus dipadukan dalam berkomunikasi, sehingga pesan ini dapat dinyatakan 

atau disampaikan, yaitu: struktur pengetahuan (schemata), kebahasaan. Strategi 

produktif, mekanisme psikofisik, dan konteks. Iskandarwassid dan Sunendar 

(2013: 78) menyatakan bahwa keterampilan seseorang terhadap suatu bahasa 

bergantung pada adanya kesempatan untuk menggunakan bahasa tersebut. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa lisan maupun tulis harus diterapkan sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Pembelajaran bahasa 

harus dilakukan dengan mengoptimalkan keterampilan berbahasa siswa. 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia dalam Standar Isi 

mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek-aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis (Badan 

Standar Nasional Pendidikan 2006: 120). Keempat keterampilan tersebut saling 

terkait antara yang satu dengan yang lain.  

Berdasarkan pengertian  dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran bahasa sangat penting untuk dikuasai oleh setiap siswa. Oleh 

karena itu, guru harus bisa meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. 

Pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia harus diberikan secara 

bermakna agar siswa dapat memahaminya dengan baik. Pembelajaran harus 

menarik dan aktif agar siswa tertarik untuk memperdalam materi mengenai bahasa 

Indonesia. Pembelajaran siswa dapat diberikan secara bertahap dengan 
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disesuaikan tingkat keluasan dari materi bahasa mulai dari aspek menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis.  

2.1.9 Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu, yang 

ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan (Muslich dan Suyono 

2010: 71). Menurut Doyin dan Wagiran (2011: 12), “menulis merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus 

melalui proses belajar dan berlatih”. Lado (1979) dalam Tarigan (2008: 22) 

menyatakan bahwa menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, 

sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau 

mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu.  

Menulis merupakan keterampilan bahasa yang paling tinggi dari 

keterampilan bahasa yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan seseorang bisa 

menulis kalau sudah bisa melewati dan menguasai keterampilan bahasa lainnya.  

Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 248) menyatakan bahwa dibandingkan 

dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis menghendaki 

penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang 

akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan yang runtut dan padu. 

Keterampilan menulis bersifat produktif yang akan menghasilkan suatu 

produk berupa tulisan. Dalam penerapannya di bidang pendidikan, keterampilan 

menulis harus bisa dikuasai siswa sedini mungkin. Menurut Tarigan (2008: 22), 
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“pada prinsipnya fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak 

langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para 

pelajar berpikir”.  

Menulis merupakan suatu proses, dalam proses tersebut akan 

mengembangkan pikiran dan kreativitas. Manfaat yang dapat dipetik dari menulis 

menurut Suparno dan Yunus (2010: 1.4) diantarannya dalam hal: (1) peningkatan 

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

keberanian; dan (4) pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan 

informasi.  

Namun dalam kenyataannya, menulis adalah hal yang kurang disukai oleh 

siswa. Graves (1978) dalam Suparno dan Yunus (2010: 1.4) berpendapat bahwa: 

seseorang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa dia 

menulis, merasa tidak berbakat menulis, dan merasa tidak tahu 

bagaimana harus menulis. Ketidaksukaan tak lepas dari pengaruh 

lingkungan keluarga dan masyarakatnya, serta pengalaman 

pembelajaran menulis atau mengarang di sekolah yang kurang 

memotivasi dan merangsang minat. 

Berdasarkan beberapa pengertian menulis, maka dapat disimpulkan bahwa 

menulis merupakan suatu proses menuangkan ide atau gagasan pikiran dalam 

sebuah tulisan sebagai bentuk dari komunikasi. Dalam hal ini, menulis harus 

melibatkan siswa secara langsung yaitu dengan latihan menulis dan berlatih 

berulang kali.  

2.1.10 Karangan Narasi 

Kegiatan mengarang adalah kegiatan yang mengikuti alur proses yang 

bertahap dan berurutan (Suparno dan Yunus 2010: 3.3). Sebagai proses, penulisan 

karangan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap prapenulisan, tahap 



31 
 

 
 

penulisan, dan tahap pascapenulisan. Pada kegiatan mengarang, tema terlebih 

dahulu ditentukan untuk memfokuskan tulisan tersebut. Ada beberapa bentuk 

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

Istilah narasi sering juga disebut naratif  berasal dari kata bahasa Inggris 

narration (cerita) dan Narrative (yang menceritakan) (Suparno dan Yunus 2010: 

4.31). Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan 

yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, 

tengah, dan akhir (Wikipedia, 2014). 

Suparno dan Yunus (2010: 1.11) menyatakan bahwa narasi adalah ragam 

wacana yang menceriterakan proses kejadian suatu peristiwa. Sasarannya adalah 

memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, 

langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya sesuatu hal. 

Bentuk tulisan narasi dipilih jika penulis ingin bercerita kepada pembaca. 

Narasi biasanya ditulis berdasarkan rekaan atau imajinasi. Akan tetapi, narasi 

dapat juga ditulis berdasarkan pengamatan atau wawancara. Narasi pada 

umumnya merupakan himpunan peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu 

atau urutan kejadian (Doyin dan Wagiran 2011: 18). Ciri-ciri narasi menurut Semi 

(2003:31) adalah sebagai berikut: 

(1) berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis, (2) 

kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang 

benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau 

gabungan keduanya, (3) berdasarkan konfiks, karena tanpa 

konfiks biasanya narasi tidak menarik, (4) memiliki nilai estetika, 

(5) menekankan susunan secara kronologis (Wikipedia, 2014). 

Menurut Keraf (1987) dalam (Suparno dan Yunus 2010: 4.38), 

berdasarkan tujuannya karangan narasi terbagi menjadi dua, yakni narasi 
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informasional atau narasi ekspositoris dan narasi artistik atau narasi sugestif. 

Lebih jelasnya terdapat ciri-ciri dari dua narasi tersebut pada tabel 2.1 sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1. Ciri-ciri narasi informasional dan narasi artistik 

Narasi Informasional Narasi Artistik 

1. Memperluas pengetahuan 

2. Menyampaikan informasi faktual 

mengenai suatu kejadian.  

3. Didasarkan pada penalaran untuk 

mencapai kesepakatan rasional. 

4. Bahasanya lebih condong ke 

bahasa informatif dengan titik 

berat pada pemakaian kata-kata 

denotatif. 

1. Menyampaikan suatu makna atau 

suatu amanat yang tersirat.  

2. Menimbulkan daya khayal. 

3. Penalaran hanya berfungsi sebagai 

alat untuk menyampaikan makna, 

sehingga kalau perlu penalaran 

dapat dilanggar. 

4. Bahasanya lebih condong ke bahasa 

figuratif dengan menitikberatkan 

penggunaan kata-kata konotatif. 

Keraf (1987) dalam (Suparno dan Yunus 2010: 4.38) 

2.1.11 Model Pembelajaran 

Pendidikan merupakan dasar untuk memajukan bangsa, karena dengan 

pendidikan maka akan mencetak generasi penerus bangsa yang handal. 

Sebagaimana tertuang dalam cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan anak bangsa, 

maka pendidikan adalah jalan utama yang harus diperjuangkan. Tujuan 

pendidikan dapat dituangkan melalui jalur formal yaitu pendidikan di lingkungan 

sekolah. Di lingkungan inilah siswa memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan 

keterampilan untuk berinteraksi di lingkungan sosial dan budaya. Pendidikan 

bukan hanya memberikan sebuah teori melainkan juga praktik dimana siswa 

diharapkan dapat menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Sementara itu, 

pelaksanaan pembelajaran di Indonesia sebagian besar masih menitikberatkan 
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pada model belajar konvensional yang menutup siswa untuk aktif dan produktif. 

Pembelajaran di sekolah pada umumnya masih berpusat pada guru (teacher 

centered).  

Pada proses pembelajaran, guru cenderung menggunakan ceramah dan 

sesekali melakukan tanya jawab terhadap siswa. Meskipun ceramah memiliki 

peranan penting dalam penyampaian materi, namun disisi lain akan melemahkan 

keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Hal inilah yang melemahkan 

pengembangan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga hasil atau prestasi 

belajar kurang bermakna dan belum optimal. Salah satu cara untuk mengatasi hal 

tersebut, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menarik melibatkan siswa 

aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat menginovasi suatu 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan, dan menuntut keaktifan dari siswa sehingga pembelajaran akan 

optimal dan bermakna. Menurut Rusman (2011: 133), model pembelajaran dapat 

dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang 

sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya.  

Menurut Joyce dan Weil (1986) dalam Abimanyu (2008: 2-4), model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat dipahami sebagai blueprint guru 

dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran (Priansa 2014: 

299). 
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Model pembelajaran ini yang akan memuat prosedur dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Melalui model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, 

diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Pemilihan model 

pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan karakteristik 

materi. 

2.1.12 Model Pembelajaran Generative 

Model pembelajaran generatif merupakan salah satu  model pembelajaran 

yang berlandaskan pada pandangan konstruktivisme. Rifa‟i dan Anni (2011: 226) 

mengatakan bahwa pembelajaran konstruktivistik memandang bahwa peserta 

didik secara terus menerus memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan 

aturan-aturan lama dan merevisi aturan-aturan tersebut jika tidak sesuai lagi. Pada 

model ini, pembelajaran difokuskan pada cara berfikir siswa dimana siswa 

membangun gagasannya melalui rangsangan yang diberikan. Model generatif 

masuk dalam pendekatan berbasis masalah sehingga penerapan model ini 

merupakan salah satu cara yang baik untuk mengetahui pola pikir siswa dalam 

memahami dan memecahkan masalah dengan baik.  

Wittrock (1992: 531) menyatakan bahwa “The model of generative 

learning and teaching is a functional model of learning from instruction that 

builds upon knowledge about the processes of the brain and upon cognitive 

research of comprehension, knowledge acquisition, attention, motivation, and 

transfer”. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa model pembelajaran 

generatif didefinisikan sebagai “model pembelajaran fungsional dari instruksi 

yang dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang disesuaikan dengan 

pemahaman kognitif, akuisisi pengetahuan, perhatian, motivasi, dan pengalihan”.  
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Menurut Shoimin (2014: 78), intisari dari model pembelajaran generatif 

adalah otak tidak menerima informasi dengan pasif, tetapi aktif mengonstruksi 

interpretasi dari informasi kemudian membuat kesimpulan. Anderman (2010) 

menyatakan bahwa “Witrrock’s model effectively integrated several important 

processes and emphasized the importantroles of (a) cognition, (b) prior 

knowledge, (c) transfer, and (d) generation in human learning. Pernyataan 

tersebut mengandung arti bahwa model Wittrock ini secara efektif terdapat dalam 

beberapa proses penting yang terintegrasi dan menekankan peran penting dari (1) 

kognisi; (2) pengetahuan sebelumnya; (3) transfer; dan (4) generasi dalam belajar 

manusia.  

Grabowski (2001) mengatakan bahwa model pembelajaran generatif 

bukan model pembelajaran penemuan (discovery learning) tetapi pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student-centric learning) dengan siswa secara aktif 

membangun makna dari pembelajaran (Azizah, 2013). Pembelajaran generatif 

dapat membuat siswa untuk belajar aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya. 

Sutrisno (Hulukati, 2005) mengemukakan bahwa: 

dari kegiatan belajar yang dilakukan dalam model pembelajaran 

generatif terlihat bahwa siswa diharapkan dapat mengutarakan 

konsepnya dengan disertai argumentasi, untuk mendukung 

konsepnya tersebut diharapkan siswa dapat beradu pendapat 

dengan siswa lain. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif 

karena siswa akan terbiasa menghargai konsep orang lain dan 

terbiasa mengutarakan pendapatnya tanpa dibebani rasa ingin 

menang atau takut kalah (Azizah, 2013).  

Menurut Osborne dan Wittrock, model pembelajaran generatif adalah 

model pembelajaran dimana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan 

melalui lima tahap yaitu tahap orientasi, tahap pengungkapan ide, tahap tantangan 



36 
 

 
 

dan restrukturisasi, tahap penerapan (Azizah, 2013). Ngalimun (2012: 177) 

menyatakan bahwa basis generatif adalah konstruktivisme dengan sintaks orintasi-

motivasi, pengungkapan ide-konsep awal, tantangan dan restrukturisasi sajian 

konsep, aplikasi, rangkuman, evaluasi, dan refleksi.  

Menurut Huda (2014: 309), pembelajaran Generative merupakan: 

salah satu strategi pembelajaran yang berusaha menyatukan 

gagasan-gagasan baru dengan skema pengetahuan yang telah 

dimiliki oleh siswa. Penelitian kognitif telah menunjukkan bahwa 

siswa umumnya lebih nyaman dalam lingkungan belajar yang 

generatif dan bahwa pembelajaran ini dapat membantu siswa 

menciptakan submasalah-submasalah, subtujuan-subtujuan, dan 

strategi-strategi mencapai tugas yang lebih besar.  

Strategi pembelajaran generatif dapat dijabarkan ke dalam empat elemen 

dasar yang sekaligus bisa menjadi sintak penerapannya di ruang kelas, antara lain: 

mengingat (recall), menggabungkan (integration), mengolah (organization), dan 

memerinci (elaboration). Mengingat (recall) adalah aktivitas yang melibatkan 

siswa untuk menarik atau mengingat kembali informasi dari memori lama yang 

bertujuan mempelajari informasi berdasarkan fakta-fakta yang pernah diperoleh. 

Menggabungkan (integration) adalah aktivitas yang mengharuskan siswa untuk 

menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Pada tahap 

mengolah (organization), siswa dilibatkan untuk menghubungkan pengetahuan 

sebelumnya dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang baru dengan cara 

yang sistematis. Pada memerinci (elaboration), mengharuskan siswa untuk 

menghubungkan materi baru dengan informasi atau gagasan yang sudah mereka 

miliki sebelumnya (Huda 2014: 309-11). Pembelajaran generatif menurut Wena 

(2011) dalam Hardini dan Puspitasari (2012: 140-2) terdiri atas empat tahap, yaitu 
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sebagai berikut: (1) pendahuluan atau eksplorasi; (2) pemfokusan; (3) tantangan 

atau tahap pengenalan konsep; (4) penerapan konsep. 

Setiap model pembelajaran, pasti terdapat kelebihan dan kelemahan yang 

dimiliki. Begitu juga dengan model Generative yang memiliki kelebihan dan 

kelemahan ketika menerapkannya dalam pembelajaran, Shoimin (2014: 79) 

berpendapat bahwa kelebihan dari model Generative adalah sebagai berikut: 

(1) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 

pikiran, pendapat, dan pemahamannya terhadap konsep; (2) melatih 

siswa untuk mengomunikasikan konsep; (3) melatih siswa untuk 

menghargai gagasan orang lain; (4) memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk peduli terhadap konsepsi awalnya (terutama siswa 

yang miskonsepsi). Siswa diharapkan menyadari miskonsepsi yang 

terjadi dan bersedia memperbaikinya; (5) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengonstruksi pengetahuannya sendiri; (6) 

dapat menciptakan suasana kelas yang aktif karena siswa dapat 

membandingkan gagasannya dengan gagasan siswa lainnya serta 

intervensi guru; (7) guru mengajar menjadi kreatif dalam 

mengarahkan siswanya untuk mengonstruksi konsep yang akan 

dipelajari; (8) guru menjadi terampil dalam memahami pandangan 

siswa dan mengorganisasi pembelajaran. 

Selain mempunyai kelebihan, sebuah model pembelajaran pasti 

mempunyai kelemahan. Menurut Shoimin (2014: 79) kekurangan dari model 

Generative yaitu: (1) siswa yang pasif merasa diteror untuk mengonstruksi 

konsep; (2) membutuhkan waktu yang lama; (3) bagi guru yang tidak 

berpengalaman akan merasa kesulitan untuk mengorganisasi pembelajaran.  

Kelemahan-kelemahan dalam model Generative perlu dicari solusinya 

agar dalam penerapannya dapat memberi pengaruh yang lebih baik pada proses 

pembelajaran. Selain itu, kelemahan ini dapat menjadi penghambat dalam 

penerapan model Generative. Agar pembelajaran dengan menggunakan model 

Generative dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka guru perlu 
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meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada pada model Generative. Oleh 

karena itu, dalam penerapan model Generative guru harus membimbing siswa 

dalam menggali pengetahuannya agar tidak terjadi salah konsep. Guru harus bisa 

menggali pengetahuan siswa dengan cara yang dapat dipahami oleh siswa, 

sehingga siswa dapat memahamai materi dengan benar. Selain itu, siswa harus 

dilatih untuk bisa mengemukakan gagasannya mengenai konsep yang dipelajari. 

Penerapan model Generative ini membutuhkan kreativitas guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Penerapan model Generative ini harus benar-

benar terstruktur dan direncanakan dengan baik oleh guru, sehingga guru harus 

terlebih dahulu memahami model Generative. Guru dituntut dapat mengorganisasi 

model pembelajaran dengan baik, sehingga penerapan model Generative tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya dan dapat meningkatkan 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Generative adalah model pembelajaran yang menekankan pada 

keaktifan siswa dalam mengintegrasi pengetahuan baru yang dibangun 

berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya 

melalui lima tahap, yaitu: (1) orientasi; (2) pengungkapan ide; (3) tantangan dan 

restrukturisasi; (4) penerapan; dan (5) melihat kembali. Langkah-langkah dasar 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi adalah sebagai berikut. 

Pada tahap orientasi, guru memberikan motivasi kepada siswa mengenai 

pentingnya materi menulis dipelajari. Guru memberikan penjelasan materi yang 

akan diajarkan dengan memberikan rangsangan agar siswa dapat mengaitkan 

pengetahuan baru terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki siswa pada tingkat 
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kelas sebelumnya. Selain itu, guru melakukan tanya jawab kepada siswa untuk 

menggali pengetahuan yang dimiliki siswa dalam materi ajar yang diberikan. 

Tahap pengungkapan ide berisi kegiatan aktif siswa dalam mengaitkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Pada tahap ini 

diharapkan siswa secara aktif dapat menyampaikan ide-ide yang berhubungan 

dengan pengetahuan yang baru saja diterima. Guru memberikan penjelasan materi 

dengan bantuan media gambar seri. Pada penelitian ini, siswa masih sulit dan 

kurang berani untuk mengungkapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga 

peran guru masih dibutuhkan untuk meningkatkan peran aktif siswa dalam 

pembelajaran 

Selanjutnya pada tahap tantangan dan restrukturisasi guru memberikan 

stimulus agar siswa dapat memberikan jawaban dan ide terhadap stimulus yang 

diberikan guru. Dalam penelitian ini, guru memberikan stimulus berupa gambar 

seri agar siswa mampu menjawab tantangan dari guru. Selanjutnya, tahap 

tantangan ini akan dipecahkan permasalahannya secara berkelompok. 

Pada tahap penerapan, guru membentuk 7 kelompok dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Guru memberikan soal kepada 

siswa untuk diselesaikan secara kelompok. Setiap kelompok diberikan Lembar 

Kerja Siswa dan mendiskusikan hasilnya. Guru menjadi moderator atas kegiatan 

diskusi yang dilakukan siswa. Soal yang diberikan berdasarkan pada materi yang 

telah dipelajari sebagai bekal dalam pemecahan soal tersebut. Tahap ini memberi 

kesempatan siswa untuk memahami permasalahan dan menyelesaikan 

permasalahannya berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki siswa. Perwakilan 

dari setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Guru 
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memberika koreksi dan bimbingan atas jawaban dari setiap kelompok. Pada tahap 

ini melatih siswa dalam keterampilan berbahasa dan mengaktifkan kegiatan siswa. 

Tahap melihat kembali berisi kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi 

pembelajaran terhadap apa yang sudah dipelajarinya selama pembelajaran 

berlangsung.  

2.1.13 Media Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara guru dan siswanya. 

Dalam era globalisasi dengan berkembangnya teknologi yang pesat pada saat ini 

mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman, guru 

dituntut untuk lebih profesional lagi dalam melaksanakan tugasnya. Tugas guru 

disamping sebagai pengajar, tak lain juga sebagai fasilitator, mediator, 

pembimbing dan tugas lainnya yang menyangkut dengan pendidikan. Dalam 

melakukan tugas tersebut, guru harus melakukan pembaharuan dalam 

pembelajaran dengan cara penggunaan model, metode, dan media yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. 

Pada proses transferisasi ilmu, maka terjadilah komunikasi. Salah satu 

penunjang dalam komunikasi tersebut adalah penggunaan media yang tepat. 

Media tersebut dapat bermanfaat bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

agar proses belajar dapat berlangsung dengan menarik dan menyenangkan.  

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟ (Arsyad 2009: 3). Heinich, dan kawan-

kawan (1982) dalam Arsyad (2009: 4) mengemukakan istilah medium sebagai 

perantara yang mengantar informasi antar sumber dan penerima. Gerlach dan Ely 
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(1971) dalam Hamdani (2011: 72) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Dalam hal ini, penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat memotivasi 

siswa supaya lebih bersemangat dalam memahami materi yang diberikan terutama 

untuk memudahkan siswa dalam memahami suatu materi.  

Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu 

disebut media pembelajaran (Arsyad 2009: 4). Sementara itu, Gagne‟ dan Briggs 

(1975) dalam Arsyad (2009: 4) secara implisit mengatakan bahwa: 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara 

lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, 

slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.  

Media gambar termasuk dalam media visual yang dapat dilihat dengan 

indera penglihatan. Dalam media visual, terdapat penggolongan dari yang dapat 

diproyeksikan dan tidak dapat diproyeksikan. Media gambar merupakan media 

yang paling umum dipakai. Hal tersebut karena media gambar bersifat konkret, 

mudah diterapkan, dan dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Dalam 

menentukan suatu media pembelajaran, pemilihan media harus disesuaikan 

dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai agar media dapat digunakan 

dengan optimal. Oleh karena itu, dalam memilih media ada beberapa kriteria yang 

harus diperhatikan.  



42 
 

 
 

Sanjaya (2008) dalam Hamdani (2010: 257) mengungkapkan 

pertimbangan lain dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yaitu dengan 

menggunakan kata ACTION (Access, Cost, Technology, Interactivity, 

Organization, Novelty). Penjelasan lengkapnya sebagai berikut: 

(1) Access, artinya kemudahan akses menjadi pertimbangan 

pertama dalam pemilihan media. 

(2) Cost, artinya pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan 

untuk penggunaan suatu media harus seimbang dengan 

manfaatnya. 

(3) Technology, artinya ketersediaan teknologinya dan kemudahan 

dalam penggunaannya. 

(4) Interactivity, 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.  

Berdasarkan paparan menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara dalam 

proses pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam memahami materi. Media 

tidak dapat berdiri sendiri, guru harus bisa menggunakan media yang bervariasi 

dan dapat digunakan dengan mudah dalam proses pembelajaran. 

2.1.14 Media Gambar Seri sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Media gambar seri adalah media yang didalamnya berisi gambar-gambar 

yang runtut menceritakan sesuatu hal. Gambar berseri diartikan bahwa gambar 

tersebut berurutan dari seri pertama sampai terakhir yang menggambarkan cerita 

atau peristiwa disetiap serinya. Penggunaan gambar seri ini akan memudahkan 

siswa untuk merangsang gagasannya dalam mengarang sehingga akan membuat 

karangan berdasarkan gambar seri yang mereka lihat. Media gambar seri ini 
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masuk dalam golongan media visual yang tidak dapat diproyeksikan, sehingga 

kelebihan dan kekurangannya relatif sama dengan media visual pada umumnya. 

Menurut Hamdani (2011: 250-1), kelebihan media gambar adalah sebagai berikut: 

(1) sifatnya konkret, gambar lebih realitis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal semata; (2) gambarnya 

dapat membatasi batas dan waktu. Tidak semua benda, objek atau 

pariwisata dapat dibawa ke kelas, dan tidak semua anak-anak 

dibawa ke objek/pariwisata tersebut; (3) media gambar dapat 

mengatasi keterbatasan pengamatan kita; (4) media gambar dapat 

memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahpahaman; dan (5) harganya murah dan 

digunakan tanpa memerlukan peralatan. 

Selain terdapat kelebihan, media gambar juga mempunyai beberapa 

kekurangan. Menurut Hamdani (2011: 251), kekurangan media gambar  yaitu:  

(1) gambar hanya menekankan persepsi indra mata; (2) gambar 

benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran; (3) kurangnya sangat terbatas untuk kompleks besar; 

(4) pada umumnya hanya dua dimensi yang nampak pada satu 

gambar, sedang dimensi yang lainnya tidak terlalu jelas; dan (5) 

tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan utuh suatu gambar 

kecuali jika menampilkan sejumlah gambar dalam suatu urutan 

peristiwa.  

Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada media gambar, harus 

diminimalisir guru dalam penggunaannya agar dapat digunakan dengan efektif. 

Penggunaan media dapat dikombinasikan dengan model pembelajaran yang tepat 

sehingga dalam penggunaannya dapat bermanfaat. Pada menulis karangan 

digunakan media gambar seri supaya siswa tertarik dalam menuliskan ceritanya 

sesuai dengan gambar. Selain itu, peran aktif siswa dalam menggunakan gambar 

seri akan lebih menarik dan meningkatkan kerja sama antarsiswa dalam menyusun 

gambar seri sesuai dengan urutannya. 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Pada kajian empiris ini, peneliti membahas beberapa penelitian yang 

sebelumnya dilaksanakan mengenai penerapan model pembelajaran Generative 

dan penggunaan media gambar seri. Ada beberapa penelitian yang relevan 

berkaitan dengan penelitian ini, khususnya berkaitan dengan penerapan model 

Generative dan media gambar seri dalam pembelajaran baik di tingkat sekolah 

dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, menunjukkan bahwa model Generative dan media gambar seri  

merupakan salah satu model dan media yang efektif diterapkan dalam beberapa 

mata pelajaran. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian 

yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut. 

(1) Suryawati (2012) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Generatif untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dengan 

Memperhatikan IQ Siswa di MTsN Sumberlawang Sragen”. Setelah masing-

masing diberi perlakuan, hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

model generatif, keterampilan berpikir kritis kelas VIII MTsN meningkat. 

Peningkatan dibuktikan dengan hasil thitung  lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 

9,08 > 4,022. 

(2) Rachmawati (2014) dari Univeristas Galuh melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan Kemampuan Siswa dalam Menulis Puisi 

Bebas dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Generatif (Penelitian 

Tindakan Kelas di Kelas VIII-G SMP Negeri 4 Ciamis)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran generatif dapat meningkatkan 
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kemampuan menulis puisi bebas. Peningkatakn dapat ditunjukkan dari adanya 

peningkatan pada siklus I dan siklus II secara signifikan berdasarkan KKM 

yang telah ditetapkan sebesar 78. Adapun perolehan hasil dari 38 siswa pada 

pembelajaran siklus I yaitu, 2665 dengan rata-rata 70,13. Pada pembelajaran 

siklus II terakumulasi nilai hasil belajar siswa, yaitu 3420 dengan rata-rata 90. 

(3) Endarwati (2012) dari Universitas Negeri Yogyakarta melakukan penelitian 

eksperimen dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Gambar Seri 

terhadap Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas IV SD Negeri 

Langensari Yogyakarta”. Populasi yang diteliti dengan media gambar seri 

sebanyak 20 siswa dan dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional sebanyak 20 siswa. Setelah masing-masing diberi perlakuan, 

hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan media gambar seri hasil 

keterampilan menulis karangan narasi kelas IV SD Negeri Langensari 

meningkat. Peningkatan dibuktikan dengan hasil thitung  lebih besar dari ttabel 

yaitu sebesar 7,552 > 2,0244. 

(4) Anderman (2010) dari The Ohio State University melakukan penelitian 

dengan judul “Reflections on Wittrock’s Generative Model Of Learning: A 

Motivation Perspectiv” merupakan penelitian kualitatif yang membahas 

mengenai motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini 

membahas perkembangan dalam penelitian tentang motivasi berprestasi yang 

tercermin dalam model generatif Wittrock tentang pembelajaran. Menurut 

Anderman, terdapat tiga komponen motivasi dalam pembelajaran, yakni (1) 

peran kognisi dalam penelitian motivasi, (2) kemampuan mengkonstruk 

makna, dan (3) keyakinan akan kemampuan diri. Menurut kajian Anderman, 
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ketiga aspek tersebut merujuk pada prinsip pembelajaran generatif yang 

diusung oleh Wittrock. Aderman juga menyatakan bahwa jika siswa 

dihubungkan terhadap pembelajaran yang bermakna, dimana pengetahuan 

baru yang diperoleh dikaitkan dengan pengetahuan lama mereka, maka siswa 

akan lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

(5) La Moma (Universitas Pattimura), Yaya S. Kusumah, Jozua Subandar, dan 

Jarnawi D. Afgani (2013) dari Universitas Pendidikan Indonesia melakukan 

penelitian dengan judul “The Enhancement of Junior High School Students 

Mathematical Creative Thinking Abilities through Generative Learning”  

merupakan konsep e-pembelajaran yang berperan dalam pembelajaran 

generatif dalam bentuk strategi pembelajaran yang menggalakkan pemikiran 

kritis. Sistem ini juga berfokus kepada strategi kolaborasi untuk membimbing 

proses pembelajaran yang menggalakkan refleksi siswa dan keaktifan siswa 

dalam proses pemikiran kritis. 

(6) Purwandari (2012) dari Universitas Negeri Yogyakarta melakukan penelitian 

tindakan kelas kolaboratif dengan judul “Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi dengan Penggunaan Media Gambar Seri pada 

Siswa Kelas IV SD Mangir Lor Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SD Mangir Lor. Peningkatan 

nilai rata-rata keterampilan menulis pada siklus I meningkat sebesar 8,9. 

Sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata keterampilan menulis karangan 

narasi meningkat sebesar 14,9. 
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(7) Pratama (2013) dari Universitas Negeri Semarang melakukan penelitian 

eksperimen dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Generatif 

Berfasilitas Multimedia Learning terhadap Hasil Belajar SMA Negeri 1 

Ungaran”. Hasil uji ketuntasan belajar klasikal siswa pada kelas eksperimen 

sebesar 89,29% dan pada kelas kontrol 76,67%. Analisis terhadap belajar 

afektif siswa diperoleh rata-rata pada kelas eksperimen 3,60 dan pada kelas 

kontrol 3,39. Analisis terhadap psikomotor siswa diperoleh rata-rata nilai 

pada kelas eksperimen 3,13 dan pada kelas kontrol 3,06. Berdasarkan hasil 

penelitian, disimpulkan bahwa model pembelajaran generatif berfasilitas 

multimedia learning efektif terhadap hasil belajar siswa. 

(8) Simanjutak (2011) dari Universitas Negeri Medan melakukan penelitian 

eksperimen dengan judul “Efektifitas Pembelajaran Generatif (Generatif 

Learning) terhadap Kemampuan Menulis Paragraf Persuasif oleh Siswa 

Kelas X SMA Negeri 1 Rantau Selatan Tahun Pembelajaran 2010/2011”. 

Hasil rata-rata kemampuan menulis paragraf persuasif dengan generatif 

learning 79,12 dari jumlah siswa sebanyak 40 orang dengan nilai tertinggi 95 

dan nilai terendah 65. Sedangkan pada kelas kontrol, nilai rata-rata 71,62 

dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 55. 

(9) Dewi, Made Sulastri, dan I.G.A Tri Agustiana (2012) dari Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja melakukan penelitian eksperimen dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Generatif terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis IPA Siswa Kelas V di Gugus VIII Kecamatan Buleleng”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 
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pembelajaran generatif dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPA 

kelas V tahun pelajaran 2012/2013. Perbandingan perhitungan rata-rata hasil 

kemampuan berpikir kritis IPA kelompok eksperimen adalah 36,74 lebih 

besar dari rata-rata hasi kemampuan berpikir kritis IPA kelompok kontrol 

adalah 25,53. Adanya perbedaan menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran generatif berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis IPA dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional kelas V SD Gugus VIII Kecamatan Buleleng tahun pelajaran 

2012/2013. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Generative dan media gambar 

seri terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Akan tetapi, penelitian 

mengenai model pembelajaran Generative pada materi menulis narasi belum 

pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai keefektifan model Generative dan media gambar seri pada 

pembelajaran  bahasa Indonesia materi menulis narasi. Alasan lain yaitu, karena 

model Generative belum pernah diterapkan di SD Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal, maka perlu diteliti keefektifannya. Proses penelitian akan 

dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

penelitian diperoleh dengan membandingkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya akan dinilai keefektifan 

model Generative berbantu gambar seri. Penelitian yang relevan ini digunakan 

sebagai acuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran keterampilan menulis yang berlangsung selama ini masih 

condong menggunakan model konvensional yaitu metode ceramah, penugasan 

dan sedikit diskusi. Siswa hanya pasif mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini 

yang menyebabkan kreatifitas dan keaktifan siswa menjadi menurun, siswa tidak 

bisa mengekspresikan minat dan bakat yang ada. Pembelajaran yang bermakna 

seyogyanya harus bisa diciptakan oleh setiap guru dengan pemberian pengalaman 

belajar agar siswa dapat memperoleh pengetahuan yang optimal. Pembelajaran 

yang dilaksanakan harus memperhatikan karakteristik siswa, sehingga materi 

yang diberikan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

di Indonesia perlu inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat bermakna bagi siswa. Materi menulis narasi yang dibahas 

dalam penelitian ini menggunakan model Generative berbantu gambar seri. Model 

pembelajaran Generative telah dipertimbangkan dengan melihat sintaknya dan 

dicocokkan dengan materi menulis narasi. Model pembelajaran Generative 

memfokuskan pada pandangan konstruktivistik yang mengharuskan siswa untuk 

membangun pengetahuannya dengan berdasar pada pengetahuan yang sudah 

dimiliki siswa pada tingkat sebelumnya. Materi menulis narasi memerlukan 

rangkaian gambar untuk membantu siswa dalam membuat karangan narasi 

berdasarkan alurnya. Media gambar seri akan membantu siswa dalam 

menuangkan ide-idenya melalui gambar seri, sehingga siswa lebih mudah untuk 

menulis narasi. 
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Model Generative berbantu gambar seri dimungkinkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis  

narasi. Selain itu, diharapkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan model 

Generative berbantu gambar seri lebih baik dalam proses pembelajaran 

dibandingkan dengan model konvensional. Berdasarkan kerangka berfikir 

tersebut, berikut disajikan bagan kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

2.4    Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Dibandingkan 

Ada atau tidak perbedaan aktivitas dan hasil belajar yang 

pembelajarannya menggunakan model Generative berbantu 

gambar seri dan yang menggunakan model konvensional 

Kelompok Kontrol 

Model Konvensional 

Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa 

Kelompok Eksperimen 

Model Generative Berbantu 

Gambar Seri 

Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa 
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Ho1:  tidak terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran  bahasa Indonesia materi menulis narasi yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model Generative berbantu gambar seri dan yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model konvensional. 

 1  2 

Ha1: terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

bahasa Indonesia materi menulis narasi yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model Generative berbantu gambar seri dan yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional. 

 1  2 

Ho2:  aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis narasi yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

Generative berbantu gambar seri tidak lebih baik daripada yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model konvensional.  

 1  2 

Ha2: aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis narasi yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

Generative berbantu gambar seri lebih baik daripada yang mendapatkan 

pembelajaran model konvensional. 

 1  2 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bagian metodologi penelitian akan dibahas mengenai (1) metode 

penelitian, (2) populasi dan sampel, (3) variabel penelitian, (4) definisi 

operasional variabel (5) waktu dan tempat penelitian, (6) sumber data, (7) data 

penelitian, (8) teknik pengumpulan data, (9) instrumen penelitian, dan (10) 

analisis data. Pembahasan selengkapnya adalah sebagai berikut.  

3.1   Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu (Sugiyono 2013: 11). 

Riduwan  (2013: 50) menyatakan bahwa pendekatan eksperimen adalah “suatu 

penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel 

yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat”. Pada penelitian eksperimen 

ini, variabel terikat dan variabel bebas sudah ditentukan peneliti sejak awal. 

Berikut ini akan dijelaskan tentang bentuk desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian serta prosedur penelitian. 

3.1.1  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental design. 

Pemilihan desain ini disebabkan peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat 

masuknya pengaruh variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Selanjutnya, di desain penelitian quasi experimental dibagi 
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menjadi dua bentuk, salah satunya yaitu bentuk nonequivalent control group 

design yang dipilih sebagai desain dalam penelitian ini. Sugiyono (2013: 116) 

mengungkapkan bahwa desain nonequivalent control group design hampir sama 

dengan pretest-posttest control group design pada true experimental design, 

hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak 

dipilih secara random. Gambaran dari nonequivalent control group design yakni 

seperti di bawah ini menurut Sugiyono (2013: 116). 

 

 

Gambar 3.1 Skema Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan:  

O1   =  keadaan awal kelas eksperimen 

O3 =  keadaan awal kelas kontrol 

X =  perlakuan  

O2 =  hasil penilaian setelah mendapat perlakuan 

O4 =  hasil penilaian tanpa perlakuan 

Pada penelitian ini terdapat dua kelas yang digunakan, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan skema di atas, O1 dan O3 adalah pretes 

yang nantinya akan menunjukkan hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan. 

Setelah dilakukan pretes, hasil yang diperoleh dari kedua kelas tidak jauh berbeda. 

Selanjutnya, kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan pembelajaran 

menerapkan model Generative berbantu gambar seri sedangkan kelas kontrol 

O1 X O2 

O3  O4 
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tidak, melainkan tetap dengan menerapkan model konvensional. O2 adalah postes 

kelas yang diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menerapkan model 

Generative berbantu gambar seri, sedangkan O4 adalah postes kelas kontrol yang 

tidak diberikan perlakuan penerapan model Generative berbantu gambar seri 

melainkan dengan menerapkan model konvensional seperti biasanya. Setelah 

dilakukan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya hasil 

postes kedua kelas tersebut dibandingkan.  

3.1.2  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti 

dalam kegiatan penelitian. Secara umum, prosedur penelitian dibagi menjadi 3 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur penelitian akan dipaparkan pada uraian 

berikut. 

3.1.2.1 Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh peneliti 

sebelum melaksanakan penelitian. Tahap persiapan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 

(1) Mengajukan topik. 

 Pada tahap ini, peneliti mengajukan 3 topik ke lembaga PGSD UPP Tegal. 

Setelah melalui tahap seleksi yang dilakukan para ahli, maka terpilihlan satu 

topik yang dijadikan sebagi topik untuk penelitian.  

(2) Menentukan tempat penelitian. 

 Pada tahap ini, peneliti menentukan tempat yang akan dijadikan 

pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih SD Negeri 
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Kepandean 03 Kabupaten Tegal sebagai tempat penelitian. Alasan peneliti 

memilih SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal ini karena sekolah 

tersebut merupakan sekolah yang memiliki kelas paralel, sehingga 

harapannya kelas yang akan dijadikan sampel penelitian tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan.  

(3) Melakukan wawancara tidak terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi. 

 Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara, studi dokumentasi, dan 

observasi terhadap kepala sekolah yaitu bapak Sutanto, S.Pd., guru kelas IV 

A, yaitu bapak Kustanto, S.Pd.  dan guru kelas IV B, yaitu bapak Waeli, 

S.Pd. SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal untuk mendapatkan 

informasi awal dan data penelitian. Studi dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai nilai di kedua kelas untuk selanjutnya di 

uji kesamaan rata-ratanya. Wawancara, studi dokumentasi, dan observasi 

dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015. 

(4) Menentukan populasi. 

 Pada tahap ini, peneliti menentukan populasi berdasarkan data awal yang 

diperoleh dari guru SD Kepandean 03 Kabupaten Tegal. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV A dan kelas IV B SD 

Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal. 

(5) Menentukan kelompok penelitian.  

 Pada tahap ini, peneliti menentukan dua kelas yang akan dijadikan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peneliti memilih kelas IV A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas IV B sebagai kelas kontrol. Pemilihan kelas ini 

tidak dipilih melalui undian, melainkan dipilih sendiri oleh peneliti sesuai 

dengan desain penelitian yang peneliti pilih.  
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(6) Menentukan sampel.  

 Pada tahap ini, peneliti menentukan sampel yang akan digunakan, yaitu 

seluruh siswa kelas IV A dan kelas IV B SD Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal.  

(7) Menyusun proposal penelitian. 

 Pada tahap ini, peneliti menyusun proposal penelitian dengan 

dikonsultasikan pada dosen pembimbing, yaitu bapak Drs. HY.Poniyo, 

M.Pd. 

(8) Membuat kisi-kisi soal. 

 Pada tahap ini, peneliti membuat kisi-kisi soal sesuai dengan materi yang 

digunakan dalam penelitian. Pembuatan kisi-kisi soal ini disesuikan dengan 

indikator pembelajaran. Kisi-kisi yang dibuat dilengkapi dengan indikator 

soal, nomer soal, tingkat ranah kognitif dan tingkat kesukaran butir soal. 

Pada penelitian ini, peneliti membuat 1 soal dengan 5 indikator butir soal. 

(9) Membuat soal uji coba. 

 Pada tahap ini, peneliti membuat soal uji coba berdasarkan pada kisi-kisi 

yang telah dibuat. Pembuatan soal uji coba memperhatikan isi dan tampilan 

soal. Sebelum soal uji coba diujicobakan, maka soal uji coba harus 

divalidasi oleh tim ahli untuk mendapatkan soal uji coba yang layak.  

(10) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 Pada tahap ini, peneliti membuat RPP sesuai dengan materi yang akan 

digunakan pada penelitian sesuai dengan silabus pembelajaran. RPP yang 

dibuat merupakan RPP untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk tiga 

pertemuan. 
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(11) Membuat kisi-kisi lembar observasi aktivitas belajar. 

 Pada tahap ini, peneliti membuat kisi-kisi lembar observasi aktivitas belajar 

yang berisi butir-butir yang akan diamati untuk mengukur tingkat aktivitas 

siswa dalam belajar. Kisi-kisi aktivitas ini merujuk pada pendapat Dierich. 

Kisi-kisi aktivitas ini digunakan pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. 

(12) Membuat lembar pengamatan model. 

 Pada tahap ini, peneliti membuat lembar pengamatan model yang sesuai 

dengan model yang digunakan dalam penelitian. Lembar pengamatan model 

ini dibuat untuk kelas eksperimen yang menerapkan model Generative 

berbantu gambar seri, dan pada kelas kontrol yang menerapkan model 

konvensionnal. Lembar pengamatan model pembelajaran ini digunakan 

untuk mengamati penampilan peneliti saat melaksanakan pembelajaran di 

kelas apakah sesuai dengan model yang digunakan atau tidak.  

(13) Seminar proposal. 

Proposal skripsi yang telah disusun harus diseminarkan untuk memaparkan 

rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, seminar proposal 

dilakukan untuk menyamakan persepsi dari dosen penguji serta untuk 

menyempurnakan proposal skripsi yang telah dibuat dengan koreksi dari 

dosen penguji. Selanjutnya setelah proposal sudah disempurnakan dan 

sudah layak, diperolehlah ijin untuk melanjutkan dalam pengambilan data. 

Seminar proposal diuji oleh bapak Drs. Suwandi, M.Pd sebagai dosen 

penguji utama, ibu Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. sebagai penguji anggota 

1, dan bapak Drs. HY. Poniyo, M.Pd sebagai penguji anggota 2 serta dosen 
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pembimbing. Seminar proposal ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 

Maret 2015. 

(14) Mengurus perijinan penelitian. 

 Pada tahap ini, peneliti mengurus perijinan penelitian yang dimulai dari 

perijinan penelitian dari dosen pembimbing (Drs. HY. Poniyo, M.Pd), 

perijinan penelitian dari lembaga PGSD UPP Tegal, dan SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal. 

3.1.2.2  Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan pelaksanaan penelitian yang 

peneliti lakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Penjelasan tahap 

pelaksanaan adalah sebagai berikut. 

3.1.2.2.1 Persiapan pembelajaran 

(1) Melakukan uji coba model pembelajaran, aktivitas belajar, serta soal uji 

coba di kelas uji coba. 

 Uji coba model pembelajaran, aktivitas belajar, serta soal uji coba 

dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Maret 2015. Uji coba model 

pembelajaran dilakukan dengan menerapkan model Generative dengan dua 

kali pertemuan. Peneliti melakukan uji coba model sekaligus dengan uji 

coba soal yang akan digunakan pada penelitian. Uji coba model Generative 

dilakukan dengan tujuan agar saat pelaksanaan penelitian pada kelas 

eksperimen, langkah-langkah model Generative dapat berjalan dengan baik 

dan bisa diterapkan pada kelas IV. Setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menerapkan model Generative berbantu gambar seri, selanjutnya diberikan 

soal uji coba. Soal yang diujicobakan berjumlah 2 soal, setiap pertemuan 
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diberikan 1 soal yang berisi penugasan untuk membuat tulisan narasi. 

Pengujicobaan soal ini bertujuan untuk menentukan soal mana yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

(2) Menganalisis hasil uji coba 

Hasil uji coba butir soal tes dengan menerapkan model Generative berbantu 

gambar seri dianalisis oleh peneliti. Hasil uji coba butir soal dianalisis 

dengan menggunakan SPSS 20 agar diketahui validitas dan reliabilisnya, 

dan perhitungan manual untuk diketahui tingkat kesukaran soal, dan daya 

beda soal. 

(3) Menyiapkan soal tes awal dan tes akhir yang diambil dari soal uji coba 

Soal tes awal dan akhir diambil dari soal tes uji coba. Soal tes awal dan tes 

akhir merupakan soal yang sama. Setelah melalui perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS 20 dan perhitungan manual, maka peneliti 

memilih 1 soal yang sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai 

instrumen penelitian.  

3.1.2.2.2 Tahap Pelaksanaan  

(1) Melakukan tes awal (pretes). 

Tes awal dilakukan di kedua kelas dengan menggunakan soal yang sama, 

tes awal pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015, 

dan pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015 dengan 

waktu yang sama.  

(2) Menganalisis hasil tes awal. 

Tes awal yang sudah dilaksanakan harus dianalisis untuk memperoleh 

informasi mengenai kesamaan kemampuan awal siswa dalam menulis 

narasi. Untuk menguji kesamaan rata-rata menulis narasi siswa, peneliti 
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menggunakan uji one sample t test pada program SPSS 20 untuk 

menganalisisnya. Cara yang dilakukan untuk menganalisis tes awal sama 

dengan cara menganalisis hasil nilai akhir semester gasal siswa. 

(3) Melaksanakan pembelajaran.  

Pembelajaran dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol sesuai 

dengan jadwal yang telah peneliti buat dengan disetujui oleh bapak 

Kustanto, S.Pd. selaku guru kelas IV A, dan bapak Waeli, S.Pd. selaku guru 

kelas IV B. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan selama 3 pertemuan di 

masing-masing kelas dengan dibantu guru kelas sebagai observer 

mengamati pelaksanaan model serta aktivitas belajar siswa.  

(4) Melakukan tes akhir (postes) 

Tes akhir ini dilakukan di kedua kelas dengan menggunakan soal yang sama 

seperti tes awal. Tes akhir pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 

20 April 2015 dan pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 18 April 

2015 dengan waktu yang sama. 

3.1.2.3 Tahap penyelesaian 

(1) Mengolah data. 

Pada tahap ini, peneliti mengolah data yang sudah didapatkan ketika 

pengambilan data saat pelaksanaan penelitian. Peneliti mengolah data yang 

didapat dari tes, pengamatan model, dan pengamatan aktivitas belajar siswa 

yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(2) Menulis deskripsi data untuk variabel bebas dan variabel terikat. 

(3) Menganalisis data aktivitas dan tes akhir (postes) hasil belajar siswa.  

Analisis data aktivitas dan hasil belajar siswa dilakukan untuk menjawab 

hipotesis penelitian. 
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(4) Menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan teknik 

analisis data yang digunakan.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu siswa kelas IV 

SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013: 117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal yang terdiri dari dua kelas dengan jumlah 56 siswa, yaitu kelas 

paralel kelas IV A sejumlah 29 siswa dan kelas IV B 27 siswa. Penentuan 

populasi ini dikarenakan sekolah tersebut memiliki kelas paralel sehingga 

diharapkan karakteristik dan kemampuan awal (akademik) siswa sebanding dan 

tidak memiliki perbandingan yang signifikan karena berasal dari lingkungan yang 

sama.  

Dalam menentukan populasi ini, peneliti memperhatikan kriteria-kriteria 

yang merupakan hasil dari wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru kelas IV 

SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal, yaitu sebagai berikut. 

(1) Memiliki kelas paralel dengan harapan kemampuan siswa dan karakteristik 

pembelajaran yang dilaksanakan relatif sama. 

(2) Hasil belajar siswa memiliki rata-rata yang relatif sama. Hasil pengujian uji 

kesamaan rata-rata nilai ujian semester dan nilai pretes menunjukkan bahwa 
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kedua kelas yang akan digunakan dalam penelitian mempunyai kemampuan 

relatif sama. 

(3) Kedua kelas menerapkan kurikulum serta materi yang sama. 

(4) Kedua guru kelas memiliki gelar yang sama, yaitu sarjana pendidikan. 

(5) Kedua guru kelas mempunyai pengalaman mengajar yang relatif sama. 

3.2.1 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013: 118), “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dilakukan apabila 

populasi terlalu besar, terdapat berbagai keterbatasan. Sampel yang diambil dari 

suatu populasi harus representatif supaya dapat digeneralisasikan pada populasi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam mengambil sampel, harus melalui teknik 

sampling. Pada penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan sampling 

jenuh. Sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi 

digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan 2013: 

64). Sugiyono (2013: 126) menjelaskan bahwa penggunaan seluruh anggota 

populasi dapat dilakukan jika peneliti ingin membuat generalisasi dengan tingkat 

kesalahan yang sangat kecil. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti akan 

menggunakan seluruh siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

sebagai sampel penelitian.  

3.3  Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 60), variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel penelitian haruslah jelas agar dapat memberikan gambaran yang 
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diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini terdapat variabel independen dan 

variabel dependen. Pembahasan selengkapnya adalah sebagai berikut. 

3.3.1  Variabel Independen 

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas. Menurut 

Sugiyono (2013: 61), “variabel bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan 

model pembelajaran Generative berbantu gambar seri. 

3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat. Menurut 

Sugiyono (2013: 61), “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen yaitu hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis 

narasi. 

3.4  Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasioanl variabel digunakan untuk menyamakan persepsi 

antara peneliti dengan pembaca terhadap variabel penelitian yang digunakan pada 

penelitian. Pembahasan definisi operasional variabel dalam penelitian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

3.4.1  Model Generative  

Pada penelitian ini, yang dimaksud model pembelajaran Generative yaitu 

model pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

menulis narasi kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal. Model 
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pembelajaran pada penelitian ini dimaksudkan untuk lebih menekankan pada 

keaktifan siswa dalam bentuk kemampuan untuk memproses pengetahuan yang 

dimiliki dengan pengetahuan yang akan diberikan serta keaktifan siswa dalam 

menyampaikan pendapat. Langkah-langkah pembelajaran Generative menurut 

Shoimin (2013: 78) yaitu;  

(1) tahap orientasi;  

(2) tahap pengungkapan ide;  

(3) tahap tantangan dan restrukturisasi;  

(4) tahap penerapan; dan  

(5) tahap melihat kembali. Model ini menekankan keaktifan siswa dalam 

mengonstruksi informasi yang didapatkan. 

3.4.2 Media Gambar Seri 

Penggunaan media gambar seri dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempermudah siswa dalam merangkai cerita berdasarkan gambar. Gambar seri 

ini akan membuat imajinasi siswa lebih berkembang, mengembangkan 

gagasannya sehingga lebih mudah untuk merangkai dalam bentuk narasi. Media 

gambar seri ini berisi empat gambar yang berurutan. 

3.4.3 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu aktivitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis narasi. Pada 

penelitian ini, aktivitas belajar siswa dinilai berdasarkan indikator yang dijabarkan 

dalam deskriptor penilaian aktivitas belajar siswa. Indikator penilaian aktivitas 

belajar siswa terdiri dari delapan poin. Kedelapan poin aktivitas tersebut dinilai 

dari awal sampai akhir pembelajaran. Aktivitas belajar yang tinggi dijadikan 
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indikator keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

tingkat aktivitas belajar siswa pada pembelajaran yang menggunakan model 

Generative maupun model konvensional. 

3.4.4 Hasil Belajar  

Pada penelitian ini, hasil belajar akan dinilai dengan menggunakan 

instrumen tes dan lebih menekankan pada aspek kognitif. Hasil belajar yang 

dinilai dalam penelitian ini berupa hasil pretes dan postes, walaupun dalam setiap 

akhir pembelajaran diberikan soal evaluasi. 

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2015 selama 4 minggu. 

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SD Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal yang berlokasi di Jalan Raya Kepandean Desa Kepandean 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

3.6 Sumber Data 

 Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber. 

Data diperoleh antara lain dari guru dan siswa. Sumber data pada penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut. 

3.6.1   Guru SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Pada penelitian ini, guru kelas IV SD Negeri Kepandean 03 yaitu bapak 

Kustanto, S,Pd. dan bapak Waeli, S.Pd., menjadi narasumber wawancara yang 

peneliti lakukan. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu untuk mengidentifikasi 

masalah yang dihadapi guru khususnya dalam pembelajaran menulis pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, kedua guru kelas IV juga memberikan 
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data-data mengenai siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

yang menjadi objek penelitian.  

3.6.2 Siswa SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal menjadi objek 

penelitian dengan jumlah 56 siswa. Data yang bersumber dari siswa kelas IV ini 

meliputi hasil dan aktivitas belajar siswa yang menjadi fokus utama penelitian ini.  

3.6.3 Siswa SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal 

Siswa kelas IV SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal menjadi kelas uji coba 

untuk menguji kelayakan dari instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya, data 

yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran 

soal, dan daya pembeda butir soal. 

3.7 Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini meliputi daftar nama siswa kelas IV SD Negeri 

Kepandean 03, daftar nama kelas uji coba,  daftar nilai ujian semester, aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada materi menulis narasi, serta hasil penilaian 

pengamatan model. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. 

3.7.1 Daftar Nama Siswa Kelas IV SD Negeri Kepandean 03 

Pada penelitian ini dibutuhkan daftar nama siswa, baik di kelas  

eksperimen maupun di kelas kontrol. Daftar nama siswa juga digunakan untuk 

mengetahui populasi dan sampel penelitian. Daftar nama siswa SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal selengkapnya terdapat pada lampiran 1 dan 2. 

3.7.2 Daftar Nama Kelas Uji Coba 

Sebelum penelitian dilaksanakan, instrumen yang digunakan untuk 

penelitian harus diujicobakan. Uji coba dilakukan di luar sampel penelitian, yaitu 

pada siswa kelas IV SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal.  
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3.7.3 Data Hasil Ujian  Akhir Semester Gasal Tahun 2014/2015 

Data hasil ujian ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui 

kemampuan awal di kedua kelas, yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal 

tersebut merupakan prasyarat dalam pelaksanaan penelitian eksperimen yang  

harus ada kesamaan dikedua kelas yang relatif sama.   

3.7.4 Hasil Belajar Siswa kelas IV pada Materi Menulis Narasi 

Data hasil belajar siswa pada materi menulis narasi digunakan sebagai 

dasar untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa mengenai materi 

menulis narasi. Selain itu, data tersebut digunakan untuk mengetahui keefektifan 

model yang digunakan, yakni model Generative berbantu gambar seri di kelas 

eksperimen dan model konvensional di kelas kontrol. Setelah itu, hasil belajar dari 

kedua kelompok tersebut dibandingkan untuk mengetahui keefektifan suatu 

model. Perbandingan kedua kelompok tersebut akan digunakan untuk menguji 

hipotesis. Hasil belajar materi menulis narasi tersebut dilakukan sebelum 

diberikan perlakuan (pretes) dan setelah diberikan perlakuan (postes). 

3.7.5 Hasil Aktivitas Siswa 

Data hasil aktivitas belajar siswa pada materi menulis narasi digunakan 

sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa di kelas eksperimen yang 

menerapkan model Generative berbantu gambar seri dan kelas kontrol yang 

menerapkan model konvensional. Terdapat lembar observasi siswa untuk menilai 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran mulai dari kegiatan awal sampai 

penutup. Selanjutnya hasil aktivitas tersebut dibandingkan. Hasil aktivitas tersebut 

akan dikaitkan dengan hasil belajar siswa.  
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3.7.6 Hasil Penilaian pengamatan Model 

Data hasil penilaian pengamatan model pada materi menulis narasi 

digunakan sebagai dasar untuk melihat kesesuaian antara ketentuan-ketentuan dan 

langkah-langkah model dengan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian pengamatan 

model dilakukan pada kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dengan menerapkan 

model Generative berbantu gambar seri, dan pada kelas kontrol yang menerapkan 

model konvensional. Hasil penilaian pengamatan model akan memberikan 

informasi mengenai kesesuaian langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan yang direncanakan pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

3.8    Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang  digunakan pada 

penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, studi dokumentasi, 

observasi dan tes. Berikut dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

3.8.1 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh  informasi langsung dari sumbernya (Riduwan 2013: 74). Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono 2013: 197). 

Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan pada saat studi pendahuluan untuk 

memperoleh  informasi awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Pedoman 
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wawancara yang digunakan dalam penelitian ini hanya garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan pada narasumber. Wawancara tidak terstruktur dalam 

penelitian ini dilakukan bersama kepala sekolah, guru kelas IV A dan IV B SD 

Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal. Wawancara tersebut memberikan 

informasi kepada peneliti bahwa kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan 

untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 70. Selain itu, wawancara tersebut 

juga memberikan gambaran mengenai kesulitan-kesulitan pada materi menulis 

karangan, metode dan media yang biasa digunakan oleh guru, dan proses 

pembelajaran yang biasa dilakukan. 

3.8.2 Studi Dokumentasi 

Sugiyono (2011: 326) menyatakan bahwa “dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang”. Pada penelitian ini, dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui data nama dan jumlah siswa, data nilai terakhir 

siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 

2014/2015. Selain itu, data dokumentasi dalam penelitian ini juga berupa foto, dan 

video kegiatan pembelajaran yang dilakukan ketika penelitian serta sebagai 

penunjang dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Peneliti juga 

melengkapi data dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus 

pembelajaran, pengembangan silabus, kisi-kisi soal, dan rekap daftar nilai siswa. 

3.8.3 Observasi 

Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013: 203) mengemukakan bahwa  

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

pelbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang penting adalah 
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proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar 

(Sugiyono 2013: 203). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan, karena peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen ( Sugiyono 2013: 204). 

Observasi dalam penelitian ini akan mengetahui aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menggunakan lembar observasi. Selain itu, pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan peneliti akan diamati oleh guru untuk mendapatkan 

data yang akurat terkait penerapan model Generative berbantu gambar seri pada 

kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. Teknik dalam 

penelitian ini juga digunakan untuk memperoleh data aktivitas guru (peneliti) 

pada pembelajaran menulis narasi pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

3.8.4 Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto 2013a: 193). 

Pada penelitian ini, tes yang digunakan yaitu tes tertulis yang berfungsi untuk 

mengukur hasil belajar dari kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh 

materi menulis narasi. Tes dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaiu tes awal 

(pretes) dan tes akhir (postes). Pretes digunakan sebelum diberikan perlakuan, 

yaitu untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai materi menulis narasi. 

Postes dilakukan setelah masing-masing kelas mendapat perlakuan, yaitu untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada materi menulis narasi. Pada penelitian ini, soal-

soal pretes sama dengan soal-soal postes.  
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Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal uraian yang 

berisi penugasan kepada siswa untuk membuat sebuah tulisan narasi. Soal uraian 

diberikan untuk mengukur siswa dalam materi menulis narasi. Untuk menilai tes 

ini digunakan pedoman penilaian untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian 

menulis narasi.  

3.9    Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian (Sugiyono 2013: 

148). Instrumen penelitian dibutuhkan sebagai alat untuk memperoleh data 

penelitian. Beberapa instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

diantaranya yaitu pedoman wawancara,  silabus pembelajaran kelas IV SD, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),  soal tes uraian menulis narasi, 

pedoman penilaian, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan lembar penilaian 

pengamatan model. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini selengkapnya 

terdapat pada lampiran. 

3.9.1 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi panduan untuk menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian. Terdapat beberapa pertanyaan sebagai dasar untuk 

melakukan wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap guru sebagai 

narasumber, yaitu bapak Kustanto, S.Pd. sebagai wali kelas IV A dan bapak 

Waeli, S.Pd. sebagai wali kelas IV B. Uraian selengkapnya mengenai pedoman 

wawancara terdapat pada lampiran 4. 

3.9.2 Silabus 

Silabus yang digunakan di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

pada semester 2 yaitu pengembangan silabus KTSP se-Kecamatan Dukuhturi. 
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Peneliti mengutip silabus pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas IV semester 2 materi menulis karangan untuk selanjutnya dibuat 

pengembangan silabus yang disesuaikan dengan penelitian untuk menguji model 

pembelajaran Generative berbantu media gambar seri. Untuk silabus dan 

pengembangan silabus penelitian terdapat pada lampiran 6 dan 7. 

3.9.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pelaksanaan pembelajaran pada penelitian ini mengacu pada silabus 

bahasa Indonesia kelas IV semester 2 materi menulis karangan dengan 8 jam 

pelajaran setelah dilakukan pengembangan silabus oleh peneliti. Pelaksanaan 

pembelajaran akan dilakukan tiga kali pertemuan dengan rincian 2 kali dengan 3 

jam pelajaran dan 1 kali pertemuan dengan 2 jam pelajaran. RPP yang digunakan 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat pada lampiran. RPP yang 

disusun dalam penelitian ini ada dua, yaitu RPP untuk kelas eksperimen dan RPP 

untuk kelas kontrol. Uraian selengkapnya mengenai rencana pelaksanaan 

pembelajaran kelas eksperimen pertemuan pertama sampai ketiga pada lampiran 

8, 9, 10, dan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas kontrol pertemuan pertama 

sampai ketiga terdapat pada lampiran 11, 12, dan 13. 

3.9.4 Soal Tes 

Soal tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa secara kognitif. 

Soal tes disusun berdasarkan pada kisi-kisi soal yang telah dibuat sebelumnya. 

Kisi-kisi soal berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator soal, jenis 

soal, kemampuan yang diukur, dan jumlah butir soal. Soal tes yang dibuat peneliti 

akan digunakan untuk pretes dan postes. Soal tes dalam penelitian ini 

menggunakan soal berbentuk uraian dengan lima aspek untuk melakukan 



73 
 

 
 

penilaian. Kelima aspek tersebut antara lain: (1) judul, (2) kesesuain isi, (3) 

pemilihan kata, (4) kerapihan tulisan, dan (5) ejaan dan tanda baca. Uraian 

mengenai soal tes yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 33. 

Sebelum soal-soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, soal 

tersebut diujicobakan kepada siswa di luar sampel terlebih dahulu di siswa kelas 

IV SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal. Setelah data hasil uji coba diperoleh, 

kemudian dilaksanakan uji prasayarat instrumen dan analisis butir soal. Uji coba 

tersebut dilakukan untuk memperoleh instrumen yang valid dan reliabel sehingga 

hasil penelitian yang diperoleh pun valid dan reliabel. Langkah-langkah pengujian 

instrumen soal tes dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji 

tingkat kesukaran butir soal, dan uji daya beda. Penjelasan lebih lengkapnya 

sebagai berikut. 

3.9.4.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2013a: 211). Oleh karena itu, untuk 

mengetahui valid tidaknya sebuah instrumen maka dilakukan uji validitas. Uji 

validitas ini dilakukan pada soal uraian yang telah diujicobakan. Sebelumnya 

terdapat dua soal uji coba. Pada pengujian validitas, yang pertama dilakukan 

adalah dengan uji validitas logis dan selanjutnya uji validitas empiris.  

3.9.4.1.1 Validitas logis 

Arikunto (2013b: 80) menyatakan bahwa validitas logis untuk sebuah 

instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi 

persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Pengujian validitas logis dilakukan 

dengan menilai kesesuaian butir-butir soal yang telah dibuat berdasarkan silabus 
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oleh tim ahli, yaitu bapak Drs. HY. Poniyo, M.Pd. dan guru kelas IV SD Negeri 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal, yaitu bapak Kustanto, S.Pd. dan bapak Waeli, 

S.Pd. dengan menggunakan lembar penilaian validitas logis. Setelah soal dinilai 

oleh kedua penilai tersebut dan dinyatakan layak diujicobakan, maka dilakukan 

uji coba soal kepada siswa kelas IV SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal pada 

tanggal 16 dan 17 Maret 2015. Soal kemudian dilakukan uji validitas dengan 

menggunakan SPSS 20. 

3.9.4.1.2 Validitas empiris 

Menurut Arikunto (2013b: 81), “sebuah instrumen dapat dikatakan 

memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman”. Pengujian 

tersebut dilakukan melalui uji coba pada sampel di luar penelitian, yaitu siswa 

kelas IV SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal. Pemilihan kelas IV sebagai kelas 

uji coba dimaksudkan agar hasil yang diperoleh sesuai dan dapat diterapkan pada 

kelas IV yang akan digunakan dalam penelitian. Uji coba instrumen dilakukan 

untuk mengukur dan memperoleh instrumen yang baik sebelum digunakan 

sebagai instrumen dalam penelitian. Menurut Arikunto (2013b: 87), untuk 

mengetahui validitas item soal, digunakan rumus korelasi product moment yaitu 

sebagai berikut. 

   
  ∑    (∑ )(∑ )

√* ∑    (∑ ) + * ∑    (∑ ) +
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

N = banyak subjek uji data 
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X
2  

 = jumlah kuadrat skor item  

Y
2
 = jumlah kuadrat skor total 

Selanjutnya dihitung uji-t dengan rumus: 

        
 √   

√    
 

Keterangan: 

t = nilai t hitung 

r = koefisien korelasi hasil r hitung 

n = jumlah responden 

Distribusi (tabel t) untuk  = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n – 2) kaidah 

keputusan: 

Jika  thitung  > ttabel berarti valid, sebaliknya 

thitung  < ttabel berarti tidak valid. 

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

korelasinya (r) menurut Riduwan (2013: 98) sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,199 : sangat rendah (tidak valid) 

Untuk mempermudah perhitungan uji validitas empiris, maka dapat 

dihitung dengan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20 

menggunakan menu analyze – correlate – bivariate. Hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa butir soal yang diujicobakan telah valid. Pada bahasan ini, 
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peneliti menjelaskan hasil validitas dari soal uji coba yang dipilih dan memenuhi 

syarat. Penjelasan mengenai analisis uji coba soal pertama dan kedua serta analisis 

uji validitas tiap aspek pada tiap butir soal secara lengkap terdapat pada lampiran. 

Hasil penghitungan uji validitas butir soal menggunakan SPSS versi 20 terdapat 

pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba 

 

 Soal1 Soal2 

Soal1 

Pearson Correlation 1 ,592
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 30 30 

Soal2 

Pearson Correlation ,592
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 30 31 

 

Berdasarkan uji validitas butir soal, semua butir soal yang diujicobakan 

telah valid karena besar pearson correlation (r hitung) masing-masing butir soal 

lebih besar dari r tabel. Nilai r tabel dengan sampel 30 siswa sebesar 0,361, 

artinya apabila r hitung > 0,361 maka butir soal tersebut dianggap valid, 

sedangkan apabila r hitung < 0,361 maka butir soal tersebut dianggap tidak valid. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelima butir soal tersebut valid. 

3.9.4.2 Reliabel  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto 2013a: 221). Reliabel menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Pengujian realibilitas didasarkan atas data uji coba 
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instrumen yang dilakukan pada kelas IV SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal 

dengan tujuan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian agar dapat 

dipercaya untuk digunakan. Berdasarkan alat tes yang berupa soal uraian menulis 

narasi maka pengujian reliabilitas menggunaan Cronbach’s alpha pada program 

SPSS versi 20. Jika nilai Cronbach’s alpha di atas 0,6 maka dikatakan reliabel. 

Menurut Arikunto (1986) dalam Iskandarwassid dan Sunendar (2103: 187), 

penggunaan rumus Alpha dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen 

berbentuk skala. Selain itu, teknik ini cocok untuk mencari reliabilitas tes bentuk 

uraian. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut.   

      [
 

   
] [   

∑  
 

  
 ] 

Keterangan: 

    : realibitas instrumen keseluruhan 

  
  : varians masing-masing komponen penilaian karangan 

  
  : varians total seluruh komponen penilaian karangan 

  : jumlah komponen penilaian karangan 

(Arikunto 2013b: 122) 

Untuk mempermudah perhitungan uji reliabilitas, maka dapat dihitung 

dengan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20 

menggunakan menu analyze – scale – reliability. Selanjutnya untuk mengetahui 

hasil penghitungan uji instrumen reliabel atau tidak, perlu diketahui kategori 

reliabilitas soal. Kategori reliabilitas soal dari hasil penghitungan r dapat dibaca 

pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Kategori Reliabilitas Soal 

Besarnya nilai r Kategori 

0,80 – 1,00 Tinggi 

0,60 – 0,80 Cukup 

0,40 – 0,60 Agak Rendah 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto (1986) dalam Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 188) 

Berikut ini merupakan hasil penghitungan reliabilitas secara keseluruhan 

yang ditampilkan pada tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3 Hasil Penghitungan Uji Cronvabach’s Alpha 

 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,691 2 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan cronbach’s alpha di atas, 

menunjukkan bahwa nilai reliabilitas soal uji coba yaitu sebesar 0,691. Menurut 

Arikunto (1986) dalam Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 188), nilai reliabilitas 

soal uraian 0,691 yang berada diantara 0,60 dan 0,80, artinya soal uraian yang 

telah diujicobakan merupakan soal yang cukup reliabel. 

3.9.4.3 Taraf Kesukaran 

Arikunto (2013b: 223) menjelaskan bahwa bilangan yang menunjukkan 

sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). 

Indeks kesukaran dengan rentang nilainya antara 0,00 sampai dengan 1,0. Uji 

tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui taraf kesukaran soal uji coba.  

Menurut Nurgiyantoro (1995) dalam Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 197), 
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untuk tes yang berbentuk essai perhitungan indeks tingkat kesulitan dipergunakan 

rumus sebagai berikut. 

                          
        (          )

    (                 
 

Keterangan: 

    : jumlah skor benar dari kelompok tinggi 

    : jumlah skor benar dari kelompok rendah 

         : skor maksimal suatu butir soal 

        : skor minimal suatu butir soal 

   : jumlah subjek kelompok tinggi atau rendah (27,5%) 

(Iskandarwassid dan Sunendar 2013: 197) 

Setelah dilakukan penghitungan, diperoleh data indeks tingkat kesukaran 

masing-masing butir soal. Data nilai indeks tingkat kesukaran tersebut selanjutnya 

dikorelasikan dengan pembagian kategori tingkat kesukaran. Penghitungan tingkat 

kesukaran soal tiap aspek dapat dilihat pada lampiran 22 dan 28, sedankan untuk 

butir soal terdapat pada lampiran 30. Kategori tingkat kesukaran soal berdasarkan 

nilai indeks tingkat kesukarannya dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Kesukaran Soal 

 

(Nurgiyantoro (1995) dalam Inskandarwassid dan Sunendar (2013: 197)) 

Indeks tingkat Kesukaran Kateogori 

0,00 – 0,14  Sukar  

0,15 – 0,85  Sedang 

0,86 – 1,00 Mudah 
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Menurut rumus tingkat kesukaran, tingkat kesukaran dihitung dengan cara 

membagi siswa pada kelas uji coba menjadi dua kelompok. Sebelum membagi 

kelas uji coba, terlebih dahulu nilai yang diperoleh diurutkan dari yang nilai 

terendah sampai nilai tertinggi. Setelah kelas tersebut diurutkan, kemudian urutan 

nilai tersebut dibagi kedalam kedua kelompok, yaitu kelompok tinggi (Sh) dan 

kelompok rendah (S1). Jumlah siswa pada masing-masing kelompok sejumlah 

27,5% dari total siswa kelas uji coba. Diketahui total siswa ketika uji coba 1 

sejumlah 30 siswa dan total siswa kelas uji coba 2 sejumlah 31 siswa, berarti 

masing-masing kelompok terdiri dari 9 dan 8 siswa. Setelah diketahui proporsi 

kelas tinggi dan rendah, masing-masing butir soal dihitung tingkat kesukarannya 

dengan menggunakan rumus di atas secara manual. Hasil analisis tingkat 

kesukaran selengkapnya terdapat pada lampiran 28. Berikut kesimpulan hasil 

penghitungan tingkat kesukaran untuk 2  soal yang dapat dibaca pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Butir Soal Indeks Tingkat Kesukaran Kategori 

1 0, 60 Sedang 

2 0, 50 Sedang 

   (Sumber: Data penelitian)  

Berdasarkan tabel 3.5, dapat diketahui indeks tingkat kesukaran masing-

masing butir soal. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, kedua butir soal 

tersebut termasuk dalam kategori soal dengan tingkat kesukaran sedang. Kategori 

soal tersebut menjelaskan bahwa soal yang telah diujicobakan merupakan soal 

yang masih dapat dijangkau oleh siswa.  
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3.9.4.4 Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto 2013b: 226). Butir soal yang baik adalah butir 

soal yang dapat membedakan jawaban antara kedua kelompok yang apabila soal 

tersebut dijawab dengan mudah oleh semua kelompok maka soal tersebut tidak 

mempunyai daya pembeda. Menurut Nurgiyantoro (1995) dalam Iskandarwassid 

dan Sunendar (2013: 197), untuk tes yang berbentuk essai perhitungan indeks 

daya beda dipergunakan rumus sebagai berikut. 

                  
    

  (                  )
 

Setelah dilakukan penghitungan menggunakan rumus di atas, diperoleh 

data indeks daya beda masing-masing butir soal. Data nilai indeks daya beda 

tersebut, selanjutnya dikorelasikan dengan pembagian kategori daya pembeda 

menurut Chung Teh Fan. Kategori tingkat daya beda berdasarkan nilai indeks 

daya beda dapat dibaca pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kategori Indeks Daya Beda Soal 

Indeks daya Beda Soal Kategori 
0,40 – 1,00   Baik Sekali 
0,30 – 0,39 Baik 
0,20 – 0,29 Sedang 
0,00 – 0,19 Buruk 

(Chung Teh Fan (1983) dalam Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 197)) 

Hasil analisis daya beda soal selengkapnya terdapat pada lampiran 28. 

Berikut kesimpulan hasil penghitungan daya beda soal untuk 5 butir soal yang 

dapat dibaca pada tabel 3.7. 
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 Tabel 3.7 Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 

Butir Soal Nilai Indeks Daya Beda Kategori 
1 0, 31 Baik 
2 0,47 Baik Sekali 

    (Sumber: Data penelitian) 

Berdasarkan tabel 3.7, dapat diketahui indeks daya beda butir soal. Butir 

soal 1 memiliki indeks daya beda 0,31 dengan kategori baik, dan butir soal 2 

memiliki indeks daya beda 0,47 dengan kategori baik sekali. Setelah daya beda 

soal dianalisis, maka 2 soal tersebut layak untuk dijadikan instrumen penelitian.  

3.9.5 Pedoman Penilaian  

Penelitian dalam pembelajaran menulis narasi mempunyai beberapa aspek 

penilaian, yaitu: (1) pemilihan judul; (2) isi; (3) pilihan kata; (4) kerapian tulisan; 

dan (5) ejaan dan tanda baca. Aspek penilaian ini digunakan untuk mengukur 

keberhasilan siswa dalam menulis narasi. Penilaian menulis dilakukan secara 

keseluruhan untuk meminimalisir kadar subjektivitas, sehingga dibuatlah 

pedoman penilaian agar penilaian menulis dapat dinilai dengan benar. Uraian 

lengkap mengenai pedoman penilaian terdapat pada lampiran 34. 

3.9.6 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa diambil dengan cara melakukan pengamatan/ 

observasi. Pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada lembar pengamatan 

aktivitas siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada penelitian ini, guru 

kelas IV A menjadi observer pada kelas eksperimen dan guru kelas IV B pada 

kelas kontrol. Observer bertugas mengawasi dan menilai aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan pembelajaran.  
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Aktivitas siswa yang diamati meliputi kegiatan visual, lisan, 

mendengarkan, menulis, dan emosional. Indikator kegiatan aktivitas siswa 

tersebut dikutip dari Dierich (1979) dalam Hamdani (2013: 172) dan disesuaikan 

dengan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran menulis narasi. Untuk 

mempermudah observer dalam memberikan penilaian, peneliti menyusun 

deskriptor penilaian sesuai dengan aspek di atas. Deskriptor penilaian dan lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 43. 

Yonny, dkk (2010: 175) mengatakan bahwa data hasil observasi dalam 

penelitian ini dapat dilihat hasil skor pada lembar observasi yang digunakan. Cara 

menghitung persentase keaktifan siswa berdasarkan lembar observasi untuk tiap 

pertemuan, yaitu sebagai berikut.  

            
                               

                    
        

Untuk mengetahui kategori aktivitas belajar siswa perlu diketahui kategori 

persentase aktivitas belajar. Menurut Yonny dkk (2010: 175), kategori aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran dibagi menjadi empat, yaitu rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi. Keempat kategori tersebut dapat dibaca pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Kategori Aktivitas Belajar Siswa 

Kategori Persentase (%) 

Sangat Tinggi  75 – 100  

Tinggi     50 – 74,99   

Sedang    25  – 49,99 

Rendah 0 – 24,99 

(Yonny (2010: 175)) 



84 
 

 
 

3.9.7 Lembar Penilaian Pengamatan Model  

Lembar penilaian pengamatan model Generative berbantu gambar seri 

digunakan untuk menilai pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

Generative berbantu gambar seri. Penilaian penerapan model dan media ini 

dimaksudkan untuk mengukur apakah guru (peneliti) menerapkan model 

Generative berbantu gambar seri sesuai dengan ketentuan dan langkah-langkah 

semestinya.    

Pada penelitian ini, pengamatan pelaksanaan model dilakukan di kedua 

kelas. Di kelas eksperimen menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan model 

Generative berbantu gambar seri, sedangkan di kelas kontrol menggunakan 

lembar pengamatan pelaksanaan model konvensional. Adapun rekapitutasi hasil 

pengamatan penerapan model Generative berbantu gambar seri di kelas 

eksperimen dan model konvensional di kelas kontrol terdapat pada lampiran.  

3.10  Analisis Data 

Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 2013: 207). Setelah data yang dibutuhkan 

diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data penelitian. Analisis data penelitian 

ini meliputi: deskripsi data, uji kesamaan rata-rata, uji prasyarat analisis, dan 

analisis akhir (pengujian hipotesis). Secara lengkap analisis data dalam penelitian 

ini dijelaskan sebagai berikut. 
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3.10.1  Deskripsi Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak 

tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, maupun foto. Sedangkan data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan atau 

scoring (Sugiyono 2013: 6). Data kuantitatif pada penelitian ini berupa hasil 

belajar siswa pada saat mengikuti pembelajaran materi menulis narasi 

menggunakan model Generative berbantu kartu gambar seri serta keaktifan siswa 

yang diangkakan, dan data kualitatif dalam penelitian ini berupa aktivitas belajar 

siswa dan penilaian penerapan model pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol . 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari hasil pengamatan observer pada 

pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penilaian aktivitas belajar 

siswa mencakup delapan aspek. Kedelapan aspek tersebut antara lain; (1) 

persiapan diri dalam menerima pembelajaran (kegiatan-kegiatan emosional), (2) 

kegiatan-kegiatan lisan, (3) kegiatan-kegiatan visual, (4) kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, (5) kegiatan bekerja sama dalam kelompok, (6) kegiatan-kegiatan 

menulis, (7) kegiatan-kegiatan emosional dalam proses pembelajaran, dan (8) 

mengerjakan evaluasi. Data hasil belajar siswa diperoleh dari tes yang diberikan 

kepada siswa pada saat tes awal (pretes) dan tes akhir (postes). Tes yang diberikan 

berupa penugasan kepada siswa untuk menulis narasi dengan ketentuan tertentu. 

Penilaian terhadap hasil tulisan narasi yang dibuat siswa mencakup lima aspek, 

yaitu (1) judul, (2) kesesuaian isi, (3) pemilihan kata, (4) kerapihan tulisan, dan 

(5) ejaan dan tanda baca.  
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3.10.2  Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kesamaan kemampuan 

awal siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum dilaksanakan 

penelitian, peneliti melakukan uji kesamaan rata-rata terhadap nilai ujian semester 

siswa untuk menetapkan dan memantapkan tempat penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji kesamaan rata-rata terhadap hasil tes awal siswa untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menulis narasi. Uji kesamaan rata-rata dilakukan dengan 

membandingkan nilai hasil pretes yang dilakukan pada kedua kelas tersebut. Jika 

nilai rata-rata pada kelas eksperimen dan kontrol relatif sama atau tidak terpaut 

jauh, maka bisa dikatakan bahwa kemampuan awal pada kedua kelas tersebut 

adalah sama. Namun, jika rata-rata nilai kedua kelas terpaut jauh, maka penelitian 

tidak dapat dilaksanakan karena kedua kelas dianggap tidak setara. Peneliti 

menggunakan uji one sample t test pada program SPSS versi 20 untuk menguji 

kesamaan rata-rata. Menu yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata 

adalah analyze – compare means – one sample t test (Priyatno 2012 : 72). 

Pengujian dengan menggunakan uji dua sisi (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 

α = 5%. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti mengambil resiko salah dalam 

mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak 5%. 

3.10.3 Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum data penelitian dilakukan uji hipotesis, maka sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis dilakukan untuk mengetahui 

sifat data penelitian, sehingga dapat ditentukan teknik analisis data yang akan 

digunakan. Uji prasyarat analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diolah 

dengan menggunakan program SPSS versi 20. Uji prasyarat analisis yang dipakai 
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dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji analisis 

akhir. Uji prasyarat analisis akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.10.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal apa tidak. Apabila setelah dilakukan uji normalitas diketahui data 

berdistribusi normal, maka teknik statistik yang digunakan adalah statistik 

parametris (Sugiyono 2013: 210). Namun, apabila diketahui data berdistribusi 

tidak normal, maka teknik statistik yang digunakan yaitu teknik statistik 

nonparametris.  

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan independent sample t 

test. Menu yang digunakan untuk uji normalitas yaitu analyse – desciptive 

statistics – explore (Priyatno 2012: 47). Pada penelitian ini uji normalitas data 

menggunakan uji Lilliefors dengan melihat nilai pada kolom  Kolmogorov-

Smirnov dengan kriteria jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data 

dinyatakan normal. Penghitungannya menggunakan program SPSS versi 20.  

3.10.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui terpenuhi tidaknya sifat 

homogen pada varians antar kelompok. Uji hipotesis mengenai homogenitas 

dilakukan dengan uji independent sample t-test,  menggunakan SPSS versi 20. 

Menu yang digunakan untuk menguji homogenitas yaitu analyze – compare mean 

– independent samples t test (Priyatno 2012: 79). Pengambilan keputusan 

terhadap uji hipotesis dilakukan pada taraf signifikan 5%. Apabila lebih dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa variannya sama atau homogen, namun apabila 

kurang dari 0,05 maka variannya berbeda atau tidak homogen. 
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3.10.3.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir ini dilaksanakan apabila seluruh data sudah terkumpul. 

Analisis akhir digunakan untuk menganalisis aktivitas dan hasil belajar pada 

materi menulis narasi dari kedua kelompok setelah masing-masing mendapatkan 

perlakuan yang berbeda. Jika pengujian normalitas menyatakan data normal, maka 

analisis hasil belajar menggunakan statistik parametris dengan menerapkan rumus 

independent sample t-test  yang dapat dihitung menggunakan program SPSS versi 

20. Untuk mengetahui Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, 

sedangkan Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel. Berdasarkan 

signifikansi, Ho diterima jika signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika signifikansi 

≤ 0,05 (Priyatno 2012: 86). Jika data yang diuji tidak berdistribusi normal maka 

analisis data akhir akan diuji dengan nonparametris yaitu uji U Mann Whitney 

yang penghitungannya akan dilakukan dengan program SPSS versi 20. 

Setelah hasil uji hipotesis yang membuktikan adanya perbedaan aktivitas 

dan hasil belajar pada kedua kelas dengan menggunakan uji –t, maka selanjutnya 

adalah menguji hipotesis kedua yaitu keefektifan penggunaan model Generative 

berbantu gambar seri secara empiris dan statistik. Menurut Sugiyono (2103: 116), 

pengujian hipotesis secara empiris dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

O1 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

(O2 – O1) – (O4 – O3) 
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O3 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol 

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Pengujian hipotesis secara statistik menggunakan uji pihak kanan yang 

perhitungannya dibantu dengan rumus polled varian secara manual. Adapun 

secara statistik menggunakan uji one sample t test pada program SPSS versi 20. 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis menurut Sugiyono (2013: 273) 

yaitu sebagai berikut. 

  
      

√(    )  
 
  (     )  

 

      
 (
 
  
  
 
  
)

 

Keterangan : 

   : rata-rata kelas eksperimen 

   : rata-rata kelas kontrol 

  
  : varians kelas eksperimen 

  
  : varians kelas kontrol 

   : jumlah anggota sampel kelas eksperimen 

    : jumlah anggota sampel kelas kontrol 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bab lima dalam skripsi ini yaitu bab penutup. Pada bab ini akan dijelaskan 

mengenai simpulan dan saran dari peneliti setelah dilaksanakannya penelitian. 

Bab penutup dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

 Penelitian telah dilaksanakan di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten 

Tegal dengan menggunakan kelas IV A dan kelas IV B sebagai subjek penelitian. 

Penelitian yang telah dilaksanakan mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan peneliti di kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten 

Tegal menunjukkan bahwa: 

(1) Terdapat perbedaan aktivitas dalam pembelajaran menulis narasi pada siswa 

kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal antara yang 

menggunakan model Generative berbantu gambar seri dan yang 

menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

hipotesis data aktivitas belajar dengan menggunakan u mann whitney melalui 

program SPSS versi 20 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,003 kurang dari 0,05 (0,003 < 0,05). 

(2) Terdapat perbedaan hasil belajar dalam pembelajaran menulis narasi pada 

siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal antara yang 

menggunakan model Generative berbantu gambar seri dan yang 
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menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

hipotesis menggunakan independent samples t test melalui program SPSS 

versi 20 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > t tabel (2,063 > 2,005) dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 (0,044 < 0,05). 

(3) Aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Kepanden 03 Kabupaten Tegal 

dalam pembelajaran menulis narasi dengan model Generative berbantu 

gambar seri lebih tinggi daripada model konvensional. Hal ini berdasarkan 

hasil uji hipotesis menggunakan uji-t yang menunjukkan bahwa t hitung > t tabel 

(2,459 > 2,005). 

(4) Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

dengan model Generative berbantu gambar seri lebih tinggi daripada model 

konvensional. Hal ini berdasarkan dari hasil uji pihak kanan dengan 

menggunakan uji-t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel (2,039 > 

2,005). 

5.2 Saran 

 Pada bagian ini, peneliti memberikan beberapa saran sehubungan dengan 

hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan penerapan model Generative 

berbantu gambar seri dalam pembelajaran menulis narasi. Peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Siswa 

 Siswa hendaknya lebih memperhatikan penjelasan mengenai langkah-

langkah menulis narasi dan penggunaan tanda baca yang benar. Siswa harus lebih 

teliti dalam memaknai gambar, sehingga penjelasan mengenai gambar tersebut 
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benar dan tepat. Selain itu, siswa hendaknya berani untuk menyampaikan gagasan 

atau pengetahuan yang dimiliki tanpa rasa takut dan ragu-ragu. 

5.2.2 Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model Generative 

berbantu gambar seri lebih efektif atau lebih baik daripda model konvensional, 

maka disarankan guru dapat menerapkan model Generative berbantu gambar seri 

dalam proses pembelajaran. Guru dapat mengolaborasikan model atau metode 

serta media pembelajaran yang mendukung yang disesuaikan dengan pokok 

bahasan serta karakteristik siswa. Sebelum guru menggunakan model Generative 

berbantu gambar seri hendaknya guru memahami langkah-langkah dalam model 

Generative berbantu gambar seri dan merencanakan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermakna 

bagi siswa. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Saran dari peneliti untuk sekolah yaitu hendaknya kepala sekolah dapat 

memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan penelitian serupa. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru serta kualitas pembelajaran di 

sekolah. Selain penggunaan model pembelajaran yang inovatif, media 

pembelajaran yang mendukung juga sangat diperlukan untuk mendukung 

peningkatan dalam pembelajaran.  

5.2.4 Bagi Dinas Terkait 

 Saran dari peneliti untuk dinas terkait khususnya untuk Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tegal agar lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan guru 

sehubungan dengan tugasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh 
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karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, maka terlebih dahulu 

harus meningkatkan kualitas pembelajaran. Saat ini, yang dibutuhkan guru adalah 

seminar dan pelatihan-pelatihan mengenai strategi-strategi pembelajaran yang 

efektif dan inovatif supaya guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Selain itu, pengawasan yang berkala yang dilakukan terhadap guru harus 

dilaksanakan agar rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  

5.2.5 Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti di bidang pendidikan maupun bahasa dapat melakukan 

penelitian mengenai pembelajaran menulis narasi dengan model dan media 

pembelajaran yang berbeda. Untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, 

maka perlu memberikan motivasi dan konsep awal mengenai materi pembelajaran 

serta mengarahkan dan merangsang siswa agar konsentrasinya terarah. Aktivitas 

siswa juga harus diperhatikan, mengingat pembelajaran harus melibatkan 

keaktifan siswa terutama untuk aktif menyampaikan gagasan.  
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Lampiran 1 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

DAFTAR NAMA KELAS IV A 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 THN 2014/2015 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Tegal,    Maret 2015 

Mengetahui,  

Kepala SD Negeri Kepandean 03  Guru Kelas IV A 

 

Sutanto, S.Pd.  Kustanto, S.Pd. 

NIP 19600617 198012 1 003 NIP 19660814 199103 1 007 

 

 

 

 

 

No NIS NAMA SISWA No NIS NAMA SISWA 

1.  2617 Junaedi Abdullah Aziz 16. 2834 M. Fadil 

2.  2696 Khaerudin 17. 2835 M. Farizan Mustaqim 

3.  2771 Moh. Ferdiansyah 18. 2838 Maudina Ira Zahara 

4.  2776 Nur Alfiani Istikomah 19. 2839 Nur Rohmah 

5.  2821 Afiati Nur Rizka 20. 2841 Ragil Cahyo Widagdo 

6.  2822 Ahmad Dimyati al akhiri 21. 2844 Saifudin Ismail 

7.  2823 Alfin ardiansah r 22. 2845 Sinta 

8.  2824 Aly zainal abidin 23. 2847 Syaidah Anjen Nh 

9.  2825 Bagus azhar Al Hakim 24. 2880 Thia Rivana 

10.  2827 Eko Rosandi 25. 2881 Tri Suci Sawaliyah 

11.  2828 Hendi Wibowo 26. 2877 M. Adi Wijoyo Danu 

12.  2830 Khalimatus Sadiyah 27. 2878 Abdul Rokhim 

13.  2831 Khoirul Anwar 28.  Chelsea Magdalena Cp 

14.  2832 M. Afdlaludin Syafar 29. 3020 M. Rifki Pratama 

15.  2833 M. Bagus Ardianto    
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Lampiran 2 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

DAFTAR NAMA KELAS IV B 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 THN 2014/2015 

  KELAS KONTROL 

 

No NIS NAMA SISWA No NIS NAMA SISWA 

1.  2789 Ahmad Fauzi 15. 2864 Muh. Rifki R. 

2.  2806 Revieta Putri 16. 2865 Mochammad Hasoval S. 

3.  2848 Anggita Larasati 17. 2866 Nadia Putri H 

4.  2849 Ardian Dheni E 18. 2868 Nuraeni Amalia 

5.  2851 Bagas Abrar Al Hakam 19. 2869 Rafly Firmansyah 

6.  2853 Dwi Frans Maulana 20. 2870 Sendi Ramadhani 

7.  2854 Elsa Sulistiawati 21. 2871 Sumaenah 

8.  2855 Fery Anjas Gunawan 22. 2872 Susan Zabrina Syah Putri 

9.  2856 Hilma Roihatul J 23. 2873 Tiara Puri Apriliana 

10.  2857 Istihar Bakti 24. 2883 Yahya Nur Ikhsan 

11.  2858 Jihan Alya Khoirunisa 25. 2951 Muh. Bustomi 

12.  2860 Muh. Busaery 26. 2953 Thalita Saroh W.S 

13.  2861 Muh. Fasekhulisan 27. 3021 Nurul Oktavianti 

14.  2862 Muh. Gilang R.    

 

Tegal,    Maret 2015 

Mengetahui,  

Kepala SD Negeri Kepandean 03  Guru Kelas IV B 

 

Sutanto, S.Pd.  Waeli, S.Pd. 

NIP 19600617 198012 1 003 NIP 19681011 199703 1 001 
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Lampiran 3 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

 UPPD KECAMATAN TEGAL TIMUR 

SEKOLAH DASAR NEGERI PANGGUNG 10 

Jl. Panggung Baru No. 103  (0283) 342570  52122 

 
DAFTAR NAMA KELAS IV  (KELAS UJI COBA) 

SD NEGERI PANGGUNG 10 THN 2014/2015 

No NIS NAMA SISWA No NIS NAMA SISWA 

1.  1639 Geraldo Akil Alexander 18. 1693 Lutfia Wulandari 
2.  1654 Nur Aji Febriyanto Putra 19. 1695 M.Guntur Wibisono 
3.  1663 Vera Aprilliany 20. 1696 Muhammad Hudhoriyybik 
4.  1664 Yesa Maylani 21. 1698 Restu Pratama Agustira M 
5.  1676 Afni Wulandari 22. 1700 Rosa Dwi Mauliddina 
6.  1677 Alfiah Dyah Syaharani 23. 1701 Saffrilia Maharani A 
7.  1680 Annisa Putri Marda 24. 1702 Silva Anggeliana Desinta 
8.  1681 Atika Fajar Octarose 25. 1703 Surya Adi Saputra 
9.  1682 Aulia Nur Maulidini 26. 1704 Taqwa Wahyu Syahputra 
10.  1683 Daniel Rizal Gunawan 27. 1706 Tri Nur Alya 
11.  1684 Dava Noval Pratama 28. 1707 Veronika Septi Tamara 
12.  1685 Devita Lintang Lestari 29. 1708 Yuniar Fida Arindi 
13.  1686 Dinda Sivana Maesa 

Ayu 

30. 1712 Furkon As Putra 

14.  1687 Dwi Hilman Febriansyah 31. 1785 Bunga Rahmania Nur A 
15.  1688 Faristia Nabila Melani P. 32. 1787 Dyfania Ratna Hapsari 
16.  1689 Galih Dwi Putra 33. 1826 Alyaa Pia Mariska 
17.  1690 Intan Hasna Nugroho    

 

Tegal,    Maret 2015 

Mengetahui,  

Kepala SD Negeri Panggung 10  Guru Kelas IV 

 

 

Agus Purwanto, S.Pd.  Eni Wilastri, S.Pd. 

NIP 19630816 199111 1 001 NIP 19870324 200903 2 004 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Nama Guru  : Kustanto, S.Pd. dan Waeli, S.Pd. 

Hari/Tanggal  : Rabu/14 Januari 2015 

Tempat  : Kantor Kepala SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Inti Pertanyaan : 

1. Sudah berapa lama guru mengajar? 

2. Apa status kepegawaian guru? 

3. Dari mana lulusan guru? 

4. Berapa jumlah siswa di kelas IV A dan IV B? 

5. Apa saja permasalahan di mata pelajaran Bahasa Indonesia terutama di 

materi menulis karangan? 

6. Bagaimana nilai akhir siswa pada semester 1 dan nilai bahasa Indonesia 

siswa kelas IV? 

7. Berapa KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia? 

8. Bagaimana perhatian siswa terhadap pelajaran Bahasa Indonesia? 

9. Bagaimana proses belajar mengajar bahasa Indonesia di kelas IV? 

10. Apa metode yang digunakan guru dalam belajar bahasa Indonesia? 

11. Apakah guru sudah pernah menerapkan model generative? 

12. Apa dalam proses pembelajaran guru menggunakan media? 
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Lampiran 5 

PEDOMAN PENELITIAN 

No. Kriteria Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

1.  Lokasi Penelitian 

Nama Sekolah SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Alamat Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal 

2.  Kemampuan awal Rata-rata nilai ujian akhir 

semester 1 = 69,10 

Rata-rata nilai ujian akhir 

semester 1 = 71,36 

Hasil Pretes =  47,04 Hasil pretes = 48,89 

3.  Subjek Penelitian 

Populasi 57 siswa 

Sampel  29 28 

4.  Mata pelajaran  Bahasa Indonesia 

5.  Materi  Menulis Narasi 

6.  Perlakuan  Pembelajaran model 

Generative berbantu 

gambar seri 

Pembelajaran 

konvensional 

7.  Instrumen 

Penelitian 
 

Bentuk soal Uraian 

Banyak soal 1 soal dengan lima aspek 

Banyak alternatif 

jawaban 

  

8.  Uji coba Instrumen  

Lokasi Uji Coba SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal 

Peserta Uji Coba Siswa kelas IV berjumlah 34 siswa 

Waktu Uji Coba 16 – 17 Maret 2015 

9.  Rencana Pelaksanaan Penelitian 

Pertemuan I  

Materi Ejaan dan tanda baca, menyusun paragraf acak, 

menentukan tema atau topik karangan 

Hari, Tanggal Rabu, 1 April 2015 Sabtu, 4 April 2015 

Waktu 07.15 – 09.00 07.15 – 09.00 

Pertemuan II  

Materi Menyusun kerangka karangan dan karangan 

berdasarkan rangkaian gambar 

Hari, Tanggal Senin, 6 April 2015 Senin, 13 April 2015 

Waktu 09.15 – 10.25 09.15 – 10.25 

Pertemuan III  

Materi Menyusun karangan  

Hari, Tanggal Rabu, 15 April 2015 Kamis, 16 April 2015 

Waktu 07.15 – 09.00 07.15 – 09.00 
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Lampiran 6 

Silabus Pembelajaran  

Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 

dan pantun anak. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

8.1  Menyusun karangan 

tentang berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda 

koma, dll.) 

Karangan 

Bebas 

8.1.1 Menentukan tema  atau 

topik karangan 

8.1.2 Menyusun kerangka 

karangan 

8.1.3 Menyusun karangan 

berdasarkan tema sederhana 

dengan menggunakan 

bahasa dan ejaan yang 

disempurnakan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dll.) 

8.1.4 Membaca hasil karangan 

dengan intonasi yang tepat 

 Siswa menentukan tema 

karangan 

 Siswa menyusun 

kerangka karangan 

 Siswa menyusun 

karangan dengan 

menggunakan bahasa 

dan ejaan yang 

disempurnakan 

 Siswa membaca 

karangan dengan 

intonasi yang tepat 

*Tertulis 10 jp x 

35 menit 

*Buku 

Bahasa 

Indonesia 

*Buku-buku 

lain yang 

relevan 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kepandean 03 

 

  

 

Sutanto, S.Pd.  

NIP 19600617 198012 1 0
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Lampiran 7 

Pengembangan Silabus Pembelajaran 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 

dan pantun anak. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

8.1  Menyusun 

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll.) 

Karangan 

Narasi 

8.1.1 Memperbaiki 

karangan dengan 

menggunakan huruf 

kapital dan tanda 

baca berupa tanda 

titik, tanda koma, 

dan lain-lain. 

8.1.2 Menyusun kembali 

karangan yang 

diacak 

8.1.3 Menentukan tema 

atau topik karangan 

 

1. Siswa memperbaiki 

karangan dengan 

menggunakan huruf 

kapital dan tanda 

baca berupa tanda 

titik, tanda koma, 

dan lain-lain 

2. Siswa menyusun 

kalimat acak 

menjadi sebuah 

paragraf yang runtut 

3. Siswa menentukan 

tema atau topik 

karangan 

 

*Tertulis 3 x 

pertemu

an (8 x 

35 

menit) 

 Nur‟aini, 

Umri dan 

Indriyani. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia 4. 

  

 Warsidi, Edi 

dan Farika. 

2007. 

Bahasa 

Indonesia 

membuatku 

cerdas 4.  
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

8.1  Menyusun 

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll.) 

Karangan 

Narasi 

8.1.4 Menyusun 

kerangka karangan 

berdasarkan 

rangkaian gambar 

8.1.5 Menyusun 

karangan 

berdasarkan 

rangkaian gambar 

8.1.6 Menyusun 

karangan 

berdasarkan tema 

sederhana dengan 

menggunakan 

bahasa dan ejaan 

yang 

disempurnakan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll.) 

 

4. Siswa menyusun 

kerangka karangan 

berdasarkan 

rangkaian gambar 

5. Siswa menyusun 

karangan 

berdasarkan 

rangkaian gambar 

6. Siswa menyusun 

karangan 

berdasarkan tema 

sederhana dengan 

menggunakan 

bahasa dan ejaan 

yang 

disempurnakan 

(huruf besar, tanda 

titi, tanda koma, 

dll.) 

*Tertulis 3 x 

pertemu

an (8 x 

35 

menit) 

 Darmadi, 

Kaswan dan 

Rita 

Nirbaya. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia 4. 

  

 Nurhayati, 

Dewi dkk. 

2004. 

Berbahasa 

Indonesia 4.  
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV A/2 (Kelas Eksperimen) 

Pertemuan Ke  : 1 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

8.1.1 Memperbaiki karangan dengan menggunakan huruf kapital dan tanda 

baca berupa tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. 

8.1.2 Menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang runtut. 

8.1.3 Menentukan tema atau topik karangan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui contoh karangan yang diberikan oleh guru, siswa dapat 

memperbaiki karangan dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca 

dengan benar. 

2. Setelah melihat gambar yang ditampilan oleh guru, siswa dapat menyusun 

kalimat acak menjadi paragraf yang runtut. 

3. Setelah mendapatkan penjelsan dari guru, siswa dapat menentukan topik 

karangan berdasarkan gambar dengan benar. 

4. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menggunakan ejaan dalam menulis 

karangan dengan benar. 
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E. Materi Standar 

Karangan narasi anak dan penggunaan tanda baca 

(terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran 

Generative  

2. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah digunakan saat guru menjelaskan materi 

b. Tanya jawab digunakan saat guru melakukan apersepsi 

c. Diskusi digunakan saat siswa mengerjalan lembar kerja siswa 

d. Penugasan digunakan saat guru memberikan tugas rumah 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengajak semua siswa untuk berdoa sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

b. Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan gambar seri dan 

mengajak siswa untuk menjelaskan maksud rangkaian gambar 

tersebut. 

d. Menginformasikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi siswa 

untuk aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan pemelajaran. 

2. Kegiatan inti (70 menit) 

Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan materi tentang karangan narasi dan penulisan tanda 

baca serta penggunaannya (Tahap Orientasi). 

b. Siswa menggali pengalaman mereka melalui tanya jawab dalam 

memahami karangan narasi.  

c. Guru menyajikan contoh karangan narasi yang penulisan tanda 

bacanya sudah benar. 

d. Guru memberikan pertanyaan seputar karangan narasi dan penggunaan 

tanda baca (Tahap Pengungkapan Ide). 
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e. Siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide yang 

diketahuinya. 

f. Guru memberikan reward dan koreksi terhadap jawaban siswa. 

Elaborasi  

g. Guru menyajikan karangan narasi yang masih kurang lengkap 

penulisan tanda bacanya (Tahap Tantangan). 

h. Guru membentuk 7 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 sampai 5 siswa (Tahap Penerapan). 

i. Guru memberikan penjelasan dan tata cara kegiatan kelompok yang 

hendak dilakukan. 

j. Setiap kelompok diberikan karangan narasi yang masih belum lengkap 

penulisan tanda bacanya dan diminta untuk melengkapi karangan serta 

menentukan tema dan topik karangan tersebut secara berkelompok. 

k. Guru menyuruh perwakilan dari beberapa kelompok untuk 

membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Konfirmasi 

l. Guru memperjelas kembali materi yang telah dibahas dan siswa 

mengevaluasi konsep baru yang telah dikembangkan (Tahap 

Pengulangan kembali). 

m. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

n. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

3. Kegiatan akhir (25 menit) 

a. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa secara individu. 

b. Guru memberikan penguatan pada siswa untuk lebih memperdalam 

materi yang diajarkan dengan belajar di rumah. 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah pada siswa untuk membuat rincian 

kegiatan yang dilakukan siswa selama satu hari. 

d. Guru menutup pembelajaran 
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H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : gambar seri, contoh karangan narasi 

Sumber Belajar : 

 Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Warsidi, Edi dan Farika. 2007. Bahasa Indonesia membuatku cerdas 

4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta: Pusat Perbuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Nurhayati, Dewi dkk. 2004. Berbahasa Indonesia 4. Jakarta: Balai 

Pustaka. 

 Buku lain yang menunjang. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian   

a. Penilaian proses : pengamatan guru (aktivitas siswa) 

b. Penilaian hasil : tertulis, penugasan 

2. Teknik dan bentuk penilaian : tes dan essai 

3. Alat penilaian  : lembar evaluasi dan pengamatan (terlampir) 

4. Skor Penilaian  

  
                          

                    
       

Tegal,  01 April 2015 

Guru Kelas 

 

 

Kustanto, S.Pd. 

    NIP 19660814 199103 1 007 

Peneliti 

 

 

Silmy Nauli Izati 

NIM 1401411047 

 

Mengetahui, 

 

 

Sutanto, S.Pd. 

NIP 19600617 198012 1 003 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

Materi Ajar  

1. Karangan Narasi  

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian 

(susunan). Kamu dapat menyusun sebuah karangan. Karangan terdiri atas 

beberapa paragraf yang berkaitan. Bentuk karangan bebas, dapat berupa 

pengalaman pribadi atau kejadian di sekitarmu. Suatu karangan dapat ditulis 

dengan tema atau topik yang berbeda. Penulisan karangan harus 

memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang digunakan 

biasanya huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. 

Narasi adalah ragam wacana yang menceriterakan proses kejadian 

suatu peristiwa. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-

jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian 

terjadinya sesuatu hal. 

Paragraf narasi sendiri ada dua macam, yaitu paragraf narasi eksposisi 

dan paragraf narasi sugestif. Paragraf narasi eksposisi yaitu sebuah karangan 

yang bertujuan membangkitkan atau menggugah imajinasi pembaca untuk 

membayangkan apa yang diceritakan dalam berita tersebut, cerita yang benar-

benar terjadi seperti contohnya cerita kepahlawanan, sejarah, biografi atau 

otobiografi dan cerita nyata dalam surat kabar. 

Sedangkan paragraf narasi sugestif adalah sebuah karangan yang 

berusaha memberikan arti atau makna pada suatu kejadian atau peristiwa 

tersebut sebagai suatu pengalaman pada pembaca, cerita yang menonjolkan 

khayalan pada pembaca sehingga pembaca merasa terkesan dan tertarik dan 

seakan-akan terhanyut dalam cerita tersebut. Contohnya seperti novel, cerpen, 

dan lain-lain. 

Ciri-ciri paragraf narasi anatara lain: 

a. Ada penokohan, tempat, waktu dan suasana yang diceritakan. 

b. Mengutamakan urutan waktu maupun urutan peristiwa. 

c. Terdapat dalam karya fiksi dan nonfiksi. 
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Paragraf jenis narasi bisa dibuat dengan memperhatikan hal-hal 

berikut. 

a. Tema merupakan ide dasar dari cerita narasi. 

b. Alur merupakan jalannya cerita, bagaimana cerita itu dibuat sehingga 

terjadinya kejadian satu ke kejadian lainnya bisa terhubung dengan 

baik. 

c. Watak atau karakter merupakan sifat dari si pelaku atau tokoh dalam 

suatu narasi. 

d. Sudut pandang diambil dari cara berpikir sang penulis terhadap 

peristiwa tersebut. 

2. Menulis Karangan 

Karangan terdiri atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdiri atas 

kalimat-kalimat yang diurutkan satu persatu sehingga menjadi sebuah 

paragraf yang utuh. Dalam menulis karangan, kamu harus memperhatikan 

tema yang dipilih. Kamu dapat menulis karangan tentang berbagai topik 

sederhana, misalnya menulis karangan tentang pengalaman pribadi. Kamu 

lebih mudah menulisnya karena kejadian tersebut pernah kamu alami. Topik 

itu dapat kamu kembangkan sesuai keinginanmu, tapi tidak boleh 

menyimpang dari tema. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan urutan 

cerita. Urutan itu harus runtut dan padu. 

3. Menggunakan Tanda Baca untuk Menulis Karangan 

a. Tanda Titik 

1) Pemakaian tanda titik pada akhir kalimat berita. 

Misalnya : mereka sudah pergi. 

2) Tanda titik dipakai pada singkatan nama orang, gelar, jabatan, atau 

pangkat. 

Misalnya: Surat dari Dr. Arif ini untuk Ny. Azizah. Kol. Teguh 

memimpin rapat. 

3) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala 

karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 

Misalnya: Lomba Adu Bakat Tas Beda Rasa 
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b. Tanda Koma 

1) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara berikutnya yang didahului kata tetapi, melainkan. 

Misalnya : Orang itu bukan ayahnya, melainkan pamannya. 

2) Tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti O, ya, wah, aduh, 

dari kata yang lain yang terdapat dalam kalimat. 

Misalnya : ya, saya sudah mengerti. wah, kamu memang tak 

terkalahkan 

c. Tanda Pisah (-) 

Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti 

„sampai ke‟ atau „sampai dengan‟. 

Misalnya: 1910 – 1945. Jakarta – Bandung 

d. Tanda seru (!) 

Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 

Contoh : Jangan berdiri di depan pintu! 

Ayo, kemarilah! 

e. Tanda tanya (?) 

Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 

Contoh : Siapakah yang sedang belajar itu? 

Mengapa kamu tidak masuk kemarin? 

4. Menggunakan Huruf Kapital 

Selain digunakan sebagai huruf pertama sebuah kalimat, huruf kapital 

juga digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah digunakan untuk 

menulis nama lembaga pemerintahan. Selengkapnya diatur di dalam Ejaan 

yang Disempurnakan berikut ini. 

a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, 

kecuali kata seperti dan. Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama 

resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama 
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dokumen resmi. Misalnya, menjadi sebuah republik, beberapa badan 

hukum, menurut undang-undang yang berlaku. 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 

sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Kerjakan soal dibawah ini dengan berdiskusi bersama kelompok. 

2. Lengkapilah teks cerita dibawah ini yang masih kurang dalam penggunaan 

huruf kapital, dan tanda baca. 

3. Tentukan tema dan topik karangan tersebut. 

 

Lomba Adu Bakat 

[
1
  ]ari ini adalah hari yang sangat membingungkan. Kemarin aku 

mendaftar lomba adu bakat[
2
  ] Lombanya akan diadakan lima hari lagi. Aku 

merasa sangat bodoh. Soalnya[
3
   ] aku mendaftar tanpa tahu bakat apa yang akan 

aku pertunjukkan. Yang kupikir hanyalah agar bisa ikut bersama teman-temanku. 

Aku pasti malu bila dikira tidak mempunyai bakat sama sekali. 

 “Sudah kau pikirkan, apa yang akan kau pertunjukkan nanti, Dina[
4
  ]” 

tanya kakakku. Pertanyaan kakakku semakin membuat aku bingung. Sebenarnya 

itu memang salahku. Berani-beraninya mendaftar[
5
   ] Padahal aku tidak punya 

bakat istimewa. Akhirnya kuputuskan untuk menyanyi saja. Agar tidak terlalu 

memalukan[
6
  ] aku berlatih menyanyi. Suaraku kadang naik[

7
  ] kadang turun. 

Kalau sudah salah, aku mengulang lagi dari pertama. Hal itu terjadi beberapa kali. 

[
8
   ]api aku mengulang dengan serius. 

 Akhirnya lomba adu bakat itupun tiba. Aku mendapat giliran setelah Sani. 

Sani membacakan sebuah puisi yang sangat indah. Ketika tiba giliranku[
9
  ] 

keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Aku benar-benar merasa 

gugup saat berada di atas panggung. 

Kelompok : 

Anggota : 1.  

   2.  

   3. 

   4.  

   5. 
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 Lalu[
10

  ] aku mulai menyanyi. Pada saat bernyanyi beberapa kali aku 

terdiam karena aku lupa liriknya. Kalau terlalu tinggi atau rendah nadanya[
11

   ] 

aku ulang lagi. 

Semua orang mulai tertawa. Aku tidak peduli. Aku hanya menyelesaikan 

laguku. Setelah kuulangi beberapa kali, akhirnya aku menyelesaikan laguku 

dengan utuh. Cepat[
12

  ]cepat aku turun dari panggung. Saat duduk di kursi[
13

    ] 

aku hampir menangis. Aku pasti kalah. 

Semua peserta berdebar-debar menunggu pengumuman pemenang 

dibacakan. Demikian juga denganku. Akhirnya[
14

 ] juri mengumumkan 

pemenangnya. Ternyata juara ketiga adalah [
15

  ]ani, sedangkan juara keduanya 

adalah Rosa. Ah, aku merasa iri. Aku memang tidak mungkin jadi pemenang. 

Tapi, aku penasaran ingin tahu juara pertamanya. Ketika juri mengumumkan[
16

   ] 

Juara pertama adalah ... Dina Andriani[
17

   ]. 

Betapa kagetnya aku ketika namaku dipanggil juri. Semua orang bertepuk 

tangan dan memberi ucapan selamat padaku. [
18

   ]ku sangat bingung karena aku 

tahu kalau caraku menyanyi sangat parah. Namun[
19

   ] ketika aku tahu mengapa 

aku bisa menang.... aku sangat terkejut. Seorang juri mendatangiku, “Hebat sekali 

kamu, nak! Sangat berbakat! Dimana kamu belajar melawak selucu itu? Sekali 

lagi selamat ya, nak!” Aku tercengang dan hampir pingsan mendengarnya[
20

    ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA : 

 

TOPIK : 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

Soal Evaluasi  

 

 

Petunjuk! 

1. Perhatikan karangan acak di bawah ini! 

2. Susunlah karangan acak tersebut. 

3. Perbaiki ejaan karangan dan tentukan tema serta topik karangan tersebut. 

PENARI KECIL 

ketika pentas seni selesai tiba saatnya pengumuman lomba. Novi dan 

teman temannya ternyata mendapatkan juara satu. Novi dan teman-temannya 

mendapatkan piala yang sangat bagus. hati mereka sangat bangga karena dapat 

tampil dengan baik. Walaupun Novi dan teman temannya mendapatkan juara satu, 

mereka tetap saja rajin berlatih menari setiap hari agar mereka semakin lincah 

menari. 

Tiba hari perlombaan Novi dan teman-temannya telah siap ditempat 

lomba. Sebelum pentas seni dimulai Novi dan teman temannya kelihatan sangat 

cantik setelah memakai baju tari dan dirias. Sesudah dirias, Novi dan teman -  

temannya mendapatkan giliran untuk pentas di atas panggung. 

novi suka menari. Sejak novi duduk di taman kanak kanak, Novi sudah 

berlatih menari. Tarian tarian sederhana dengan mudah Novi hapalkan. Sampai 

sekarang Novi masih hapal tari-tarian itu. setiap ada lomba pentas seni Novi 

selalu mengikuti. begitu juga jika ada lomba menari disekolah Novi selalu 

mengikutinya Seminggu lagi di kabupaten ada lomba menari, Novi dan teman-

temannya telah dipilih untuk mewakili sekolah mereka. Setiap hari mereka giat 

berlatih setelah pulang sekolah. 

 

 

Nama:       No. Absen: 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

Kunci jawaban 

PENARI KECIL 

Novi suka menari. Sejak novi duduk di taman kanak-kanak, Novi sudah 

berlatih menari. Tarian-tarian sederhana dengan mudah Novi hapalkan. Sampai 

sekarang Novi masih hapal tari-tarian itu. Setiap ada lomba pentas seni Novi 

selalu mengikuti. Begitu juga jika ada lomba menari disekolah Novi selalu 

mengikutinya. Seminggu lagi di Kabupaten ada lomba menari, Novi dan teman-

temannya telah dipilih untuk mewakili sekolah mereka. Setiap hari mereka giat 

berlatih setelah pulang sekolah. 

Tiba hari perlombaan Novi dan teman-temannya telah siap di tempat 

lomba. Sebelum pentas seni dimulai, Novi dan teman-temannya kelihatan sangat 

cantik setelah memakai baju tari dan dirias. Sesudah dirias, Novi dan teman-

temannya mendapatkan giliran untuk pentas di atas panggung. 

Ketika pentas seni selesai, tiba saatnya pengumuman lomba. Novi dan 

teman-temannya ternyata mendapatkan juara satu. Novi dan teman-temannya 

mendapatkan piala yang sangat bagus. Hati mereka sangat bangga karena dapat 

tampil dengan baik. Walaupun Novi dan teman-temannya mendapatkan juara 

satu, mereka tetap saja rajin berlatih menari setiap hari agar mereka semakin 

lincah menari. 

 Tema : Pengalaman 

Topik : mengikuti lomba di pentas seni  
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Lampiran  RPP Pertemuan 1 

Contoh karangan yang sudah benar penggunaan huruf besar, dan tanda bacanya.  

(Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya, halaman 81-83) 

 

Pemberian Ibuku 

Pengalaman berharga ini kuperoleh ketika aku beruia 12 tahun. Waktu itu 

aku sedang belanja di swalayan kecil di kotaku. Ketika antre membayar, kulihat di 

depanku sebuah keluarga yang kurang berada. Hal ini tampak dari pakaiannya 

yang usang, baik yang dikenakan ibu maupun kedua anaknya. Saat tiba gilirannya, 

ia tampak mulai resah. 

Ketika kasir menjumlahkan semua, ternyata uangnya tidak cukup. oleh 

karenanya, wanita itu menunjuk beberapa barang untuk dikembalikan. Tak 

kuduga, ibuku mengambil dompet dan memberikan uang kepada wanita itu. 

Wanita itu sangat kaget. “Saya tidak bisa menerimanya!” kata wanita itu menatap 

ibuku. 

“Kenapa tidak? Anggap saja ini hadiah. Saya lihat semua barang itu benar-

benar Anda perlukan,” kata Ibu pelan sambil menatapnya dengan lembut,” Jadi, 

saya harap Anda mau menerimanya.” 

Wanita itu kemudian menerimanya. Digenggamnya tangan ibuku sesaat. 

Dengan air mata berlinang, ia berkata, “terima kasih banyak. Baru kali ini saya 

menemui ada orang yang murah hati seperti Anda.” 

Kejadian itu senantiasa membekas dalam sekali di hatiku. Hari-hari 

berikutnya aku mewarisi sifat ibuku yang baik itu. 

Seminggu kemudian, ketika aku berjalan pulang dari sekolah, aku melihat 

anak kecil meminta dibelikan tas sambil menangis. Namun ibunya berkata, 

“Besok bulan depan kalau Ibu sudah punya uang.” Hatikupun tergugah, ku 

hampiri anak itu dan kuberikan tasku pada anak kecil itu dengan tulus. Esoknya, 

kulihat anak kecil itu sudah bersekolah dengan penuh ceria. 

 

Tema : pengalaman 

Topik : berbuat baik  
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Lampiran  RPP Pertemuan 1 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis karangan narasi 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan  

pantun anak. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran 

Soal 

Mudah Sedang Sulit 

8.1 Menyusun karangan 

tentang berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda 

koma, dll.) 

8.17 Disajikan karangan acak, siswa 

dapat menyusun kembali karangan 

yang diacak dengan benar 

8.18 Disajikan karangan acak yang belum 

benar penggunaan tanda bacanya, 

siswa dapat memperbaiki karangan 

dengan menggunakan huruf kapital 

dan tanda baca berupa tanda titik, 

tanda koma, dan lain-lain 

8.19 Disajikan karangan acak, siswa 

dapat menentukan tema/topik pada 

karangan tersebut dengan benar  

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

C3 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

C3 

1 terlampir 

 

 

 

terlampir 

 

 

 

 

 

 

terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

Jumlah Butir Soal 1     

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   25% 50% 25% 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

 

DAFTAR NILAI 

KELAS IV A (KELAS EKSPERIMEN) 

PERTEMUAN PERTAMA 

No NAMA Kelompok 
Nilai 

LKS 

Nilai Evaluasi Jml. 

Nilai A B C 

1 Junaedi Abdullah Aziz       

2 Khaerudin       

3 Moh. Ferdiansyah       

4 Nur Alfiani Istikomah       

5 Afiati Nur Rizka       

6 A. Dimyati Al Akhiri       

7 Alfin Ardiansah R       

8 Aly Zainal Abidin       

9 
Bagus Azhar Al 

Hakim 
      

10 Eko Rosandi       

11 Hendi Wibowo       

12 Khalimatus Sadiyah       

13 Khoirul Anwar       

14 M. Afdlaludin Syafar       

15 M. Bagus Ardianto       

16 M. Fadil       

17 M. Farizan Mustaqim       

18 Maudina Ira Zahara       

19 Nur Rohmah       

20 Ragil Cahyo Widagdo       

21 Saifudin Ismail       

22 Sinta       

23 Syaidah Anjen Nh       
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No. NAMA Kelompok 
Nilai 

LKS 

Nilai Evaluasi Jml. 

Nilai A B C 

24 Thia Rivana       

25 Tri Suci Sawaliyah       

26 M. Adi Wijoyo Danu       

27 Abdul Rokhim       

28 Chelsea Magdalena Cp       

29 M. Rifki Pratama       

 

Keterangan: (Nilai Evaluasi) 

A = skor masksimal 30 (apabila susunan karangan tepat) 

B =  skor maksimal 60 (tiap ejaan yg benar skor 4) 

C = skor maksimal 
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Lampiran 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV A/2 (Kelas Eksperimen) 

Pertemuan Ke : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

8.1.4 menyusun kerangka karangan berdasarkan rangkaian gambar 

8.1.5 menyusun karangan berdasarkan rangkaian gambar 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa mampu menyusun 

kerangka karangan berdasarkan rangkaian gambar  dengan menggunakan 

bahasa dan ejaan yang disempurnakan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll.) 

2. Dengan mengamati rangkaian gambar, siswa dapat menjelaskan makna 

dari setiap gambar dengan benar. 

3. Melalui diskusi, siswa mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan 

rangkaian gambar. 

4. Setelah menyusun kerangka karangan, siswa dapat menyusun karangan 

berdasarkan kerangka pada rangkaian gambar. 
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E. Materi Standar 

Karangan narasi, langkah-langkah menyusun karangan 

(terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran 

Generative  

2. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah digunakan saat guru menjelaskan materi 

b. Tanya jawab digunakan saat guru melakukan apersepsi 

c. Diskusi digunakan saat siswa mengerjalan lembar kerja siswa 

d. Penugasan digunakan saat guru memberikan tugas rumah 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru membuka pelajaran. 

b. Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. 

c. Guru menanyakan PR pertemuan sebelumnya. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa: “Siapa yang 

tahu arti dari kerangka?” Kemudian guru menjelaskan arti dari 

kerangka, lalu menjelaskan pada siswa bahwa dalam menulis 

karangan narasi harus disusun kerangka karangan terlebih dahulu. 

e. Menginformasikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi 

siswa untuk aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

g. Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis. 

2. Kegiatan inti (70 menit) 

Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan materi tentang langkah menyusun karangan (Tahap 

Orientasi). 

b. Siswa menggali pengalaman mereka melalui tanya jawab dalam 

memahami menyusun karangan. 
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c. Guru memberikan pertanyaan seputar menyusun kerangka karangan 

(Tahap Pengungkapan Ide). 

d. Setiap jawaban siswa diberikan reward oleh guru dengan tidak 

memperhatikan benar atau salah. 

Elaborasi  

e. Guru menyajikan sebuah gambar dengan tema kehidupan sehari-hari 

(Tahap Tantangan). 

f. Siswa memberikan respon terhadap gambar yang ditunjukkan oleh 

guru. 

g. Guru memberikan reward terhadap respon siswa. 

h. Guru bersama siswa mengembangkan kerangka karangan berdasarkan 

gambar. 

i. Guru membentuk 7 kelompok dengan masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 sampai 5 siswa (Tahap Penerapan). 

j. Guru memberikan penjelasan dan tata cara kegiatan kelompok yang 

hendak dilakukan. 

k. Setiap kelompok diberikan lembar kerja siswa menyusun karangan 

berdasarkan kartu gambar seri dan menyusun kerangka karangannya. 

l. Guru menyuruh perwakilan dari beberapa kelompok untuk 

membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Konfirmasi 

m. Guru memperjelas kembali materi yang telah dibahas dan siswa 

mengevaluasi konsep baru yang telah dikembangkan (Tahap 

Pengulangan kembali). 

n. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

o. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

3. Kegiatan akhir (25 menit) 

a. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa secara individu. 

b. Guru memberikan pekerjaan rumah pada siswa untuk membuat 

sebuah karangan berdasarkan kerangka kegiatan siswa yang telah 

dibuat. 
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c. Guru menutup pelajaran. 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : gambar seri, gambar tentang kegiatan sehari-hari  

Sumber Belajar : 

 Warsidi, Edi dan Farika. 2007. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 

4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta: Pusat Perbuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Buku lain yang menunjang. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian   

a. Penilaian proses : pengamatan guru 

b. Penilaian hasil : tertulis, penugasan  

2. Teknik dan bentuk penilaian : tes, pilihan ganda 

3. Alat penilaian  : lembar evaluasi (terlampir) 

4. Skor Penilaian  

  
                          

                    
       

Tegal, 06 April 2015 

Guru Kelas 

 

 

Kustanto, S.Pd. 

  NIP 19660814 199103 1 007 

Peneliti 

 

 

Silmy Nauli Izati 

NIM 1401411047 

 

Mengetahui, 

 

 

Sutanto, S.Pd 

NIP 19600617 198012 1 003 
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Lampiran  RPP Pertemuan 2 

Materi ajar 

Berdasarkan tujuannya, jenis-jenis ketrampilan menulis terdiri dari (1) 

narasi, (2) deskripsi, (3) eksposisi, (4) argumentasi, dan (5) persuasi. Salah satu 

jenis menulis yaitu menulis narasi. Menurut Parera (1984:3) karangan narsi adalah 

suatu bentuk pengalaman karangan dan tulisan yang bersifat menterahkan suatu 

berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Narasi mementingkan urutan 

kronologis dari suatu peristiwa atau kejadian serta masalah. Pengarang bertindak 

sebagai seorang sejarahwan atau tukang cerita. 

 Berdasarkan uraian di atas narasi dibatasi sebagai bentuk tulisan yang 

bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian periawa atau pengalaman 

yang dialami manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Atau 

dapat juga dirumuskan narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusah dengan 

sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. Narasi dibagi 

menjadi dua, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. 

Langkah-langkah yang dapat kamu tempuh dalam menyusun karangan 

adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan Topik Karangan 

Topik karangan adalah gagasan inti yang dijadikan landasan pengembangan 

karangan. 

b. Merumuskan Tema 

Tema adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan pembahasan 

dari tujuan yang akan dicapai melalui topik yang sudah dirumuskan. 

c. Menyusun Kerangka Karangan 

Kerangka adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu 

karangan. 

d. Mengembangkan Kerangka Karangan 

Pengembangan karangan adalah memaparkan bukti yang mendukung dalam 

bentuk paragraf. Gagasan utama didukung kalimat penjelas. Dengan 
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demikian, paragraf menjadi utuh dan informasinya lengkap. Pengem bangan 

biasanya memerlukan sejumlah bukti yang mendukung gagasan menulis. 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengarang 

Di samping memperhatikan langkah-langkah tersebut, kamu juga harus 

memperhatikan ejaan. Dalam mengarang, kamu harus menggunakan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma) dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam 

mengarang pun harus padu. Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu 

dengan kalimat berikutnya dan paragraf satu dengan paragraf berikutnya. 
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

Petunjuk! 

Buatlah kerangka karangan berdasarkan kartu gambar seri. 

Tempel kartu gambar seri sesuai urutan. 

Dari kerangka karangan tersebut, buatlah sebuah karangan minimal 3 paragraf  

dengan tema yang sesuai kartu gambar seri!  

       --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

           

 ------------------------------------- ---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     

Kelompok : 

Anggota : 1.  

   2.  

   3. 

   4.  
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

Soal Evaluasi 

 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Penulisan tanda pisah yang tepat terdapat pada .... 

a. tanggal 23-25 Mei 2003 

b. tanggal 20 sampai-23 bulan ini 

c. Anyer-sampai Penarukan  

d. Jakarta sampai dengan-Medan 

2. Pemakaian huruf kapital yang salah terdapat pada .... 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

c. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 

d. Undang-Undang pendidikan RI 

3. Yang perlu diperhatikan dalam mengarang adalah .... 

a. tanda titik saja 

b. tanda koma saja 

c. huruf kapital saja 

d. ejaan dan tanda baca 

4. Agar kalimat satu dengan kalimat berikutnya saling berkesinambungan, 

sebelum mengarang harus membuat .... 

a. judul 

b. tema 

c. kerangka karangan 

d. tulisan 

5. (a) Setiap pertanyaan guru di kelas dijawab dengan benar. 

(b) Nilai rapornya selalu bagus. 

(c) Didik anak yang pandai. 

(d) Tugas-tugas juga dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat. 

Jika disusun menjadi paragraf yang baik, urutan kalimat-kalimat di atas 

akan menjadi .... 

Nama:       No. Absen: 
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a. c-d-a-b     c.   b-c-a-d 

b. c-b-a-d    d.   b-a-d-c 

6. Apa yang dimaksud dengan kerangka karangan? 

a. rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu karangan 

b. rencana kerja yang memuat judul suatu karangan 

c. rencana kerja yang memuat tema suatu karangan 

d. rencana kerja yang memuat topik suatu karangan 

7. Karangan yang menceritakan sesuatu berdasarkan perkembangannya dari 

waktu ke waktu disebut .... 

a. karangan deskripsi c. karangan argumentasi 

b. karangan narasi  d. karangan persuasi 

8. Ada berapa jenis keterampilan menulis menurut tujuannya? 

a. 3    c. 5 

b. 4    d. 6 

9. Manakah kalimat yang benar ejaannya? 

a. Ayah mengajakku berlibur ke taman safari bogor. 

b. Wawan dan amir memancing di sawah. 

c. Mita pernah ke Candi Borobudur di Magelang. 

d. aku suka membaca Majalah anak-anak. 

10. Gambar disamping menceritakan tentang tema? 

 

 

 

 

a. kesenangan  c. liburan  

b. pengalaman  d. berbudi baik 

KUNCI JAWABAN 

1. A  

2. B 

3. D  

4. C 

5. B 

6. A 

7. B 

8. C  

9. C 

10. C 
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Lampiran  RPP Pertemuan 2 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis karangan narasi 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan  

pantun anak. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

8.1 Menyusun karangan 

tentang berbagai 

topik sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll.) 

Siswa dapat menentukan penulisan 

tanda pisah yang tepat 

Pilihan 

Ganda 

C3 1 A  

 

√ 

 

 

Siswa dapat menentukan 

penggunaan huruf kapital yang 

tepat 

Pilihan 

Ganda 

C3 2 C  

 

√ 

 

 

Siswa dapat menentukan hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam 

mengarang 

Pilihan 

Ganda 

C2 3 D √ 

 

  

Siswa dapat menentukan langkah-

langkah dalam menyusun 

karangan 

Pilihan 

Ganda 

C2 4 C  √ 

 

 

Disajikan karangan acak, siswa Pilihan C3 5 B   √ 
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mampu menyusun karangan acak 

dengan tepat 

Ganda  

Siswa dapat menjelaskan 

pengertian kerangka karangan 

Pilihan 

Ganda 

C1 6 A √ 

 

  

Siswa dapat menentukan jenis dari 

suatu karangan 

Pilihan 

Ganda 

C2 7 B √ 

 

  

Siswa dapat menyebutkan jenis-

jenis karangan menurut tujuannya 

Pilihan 

Ganda 

C1 8 C  √ 

 

 

Siswa dapat menentukan 

penggunaan ejaan yang benar 

Pilihan 

Ganda 

C1 9 C   √ 

 

Disajikan gambar, siswa dapat 

menentukan tema dari sebuah 

gambar 

Pilihan 

Ganda 

C2 10 C  √ 

 

 

Jumlah Butir Soal 10  3 5 2 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   30% 50% 20% 
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

Rubrik Penilaian Menulis Karangan Narasi 

No. Aspek yang dinilai 
Nilai 

4 3 2 1 

1. Pemilihan judul     

2. Kesesuaian isi     

3. Pilihan kata     

4. Ejaan dan tanda baca      

5. Kerapian tulisan     

Jumlah  

Skor Maksimal 20 

 

PEDOMAN PENILAIAN MENULIS KARANGAN NARASI 

No. Aspek Skor 

1 Pemilihan judul 

a. Judul sangat sesuai dengan tema karangan 

b. Judul sesuai dengan tema karangan 

c. Judul cukup sesuai dengan tema karangan 

d. Judul tidak sesuai dengan tema karangan 

 

4 

3 

2 

1 

2 Organisasi isi 

a. Isi sangat sesuai dengan rangkaian peristiwa pada gambar dan 

mencakup 3 unsur yaitu alur, latar dan penokohan 

b. Isi sesuai dengan rangkaian peristiwa pada gambar,mencakup 

3 unsur 

c. Isi cukup sesuai dengan rangkaian peristiwa pada gambar dan 

kurang lengkap hanya mencakup 2 unsur 

d. Isi kurang sesuai dengan rangkaian peristiwa pada gambar, 

dan menurut waktu tidak ada 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

3 Pilihan kata 

a. Pilihan kata sangat bervariasi 

b. Pilihan kata bervariasi 

c. Pilihan kata cukup bervariasi 

d. Pilihan kata kurang bervariasi 

 

4 

3 

2 

1 

4 Kerapian tulisan 

a. Tulisan sangat rapi, dapat dibaca, dan tidak ada coretan 

b. Tulisan rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

c. Tulisan cukup rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

d. Tulisan kurang rapi, kurang dapat dibaca, dan ada coretan 

 

4 

3 

2 

1 

5 Ejaan dan tanda baca 

a. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca kurang dari 

10 

b. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 11-15 

c. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 16-20 

d. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca lebih dari 20 

 

4 

3 

2 

1 
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

DAFTAR NILAI 

LEMBAR KERJA SISWA 

Kelompok 
Skor Kriteria menulis 

Jml. Skor 
A B C D E 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Penilaian menulis karangan narasi: 
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Lampiran  RPP Pertemuan 2 

DAFTAR NILAI 

No. Nama Kelompok 
Nilai 

LKS 

Nilai 

Evaluasi 

Jml. 

Nilai 

1. Junaedi Abdullah Aziz     

2. Khaerudin     

3. Moh. Ferdiansyah     

4. Nur Alfiani Istikomah     

5. Afiati Nur Rizka     

6. Ahmad Dimyati al 

akhiri 

    

7. Alfin ardiansah r     

8. Aly zainal abidin     

9. Bagus azhar Al Hakim     

10. Eko Rosandi     

11. Hendi Wibowo     

12. Khalimatus Sadiyah     

13. Khoirul Anwar     

14. M. Afdlaludin Syafar     

15. M. Bagus Ardianto     

16. M. Fadil     

17. M. Farizan Mustaqim     

18. Maudina Ira Zahara     

19. Nur Rohmah     

20. Ragil Cahyo Widagdo     

21. Saifudin Ismail     

22. Sinta     

23. Syaidah Anjen Nh     

24. Thia Rivana     

25. Tri Suci Sawaliyah     

26. M. Adi Wijoyo Danu     

27. Abdul Rokhim     

28. Chelsea Magdalena Cp     

29. M. Rifki Pratama     
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV A/2 (Kelas Eksperimen) 

Pertemuan Ke : 3 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

4.1.6 Menyusun karangan berdasarkan tema sederhana dengan 

menggunakan  bahasa dan ejaan yang disempurnakan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dll) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyusun 

karangan berdasarkan tema sederhana dengan menggunakan bahasa dan 

ejaan yang benar. 

2. Dengan bantuan gambar seri, siswa dapat menyusun karangan 

berdasarkan gambar dengan benar 

E. Materi Standar 

Karangan narasi 

(terlampir) 
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F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran 

Generative  

2. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah digunakan saat guru menjelaskan materi 

b. Tanya jawab digunakan saat guru melakukan apersepsi 

c. Diskusi digunakan saat siswa mengerjalan lembar kerja siswa 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengajak semua siswa untuk berdoa sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

b. Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa tentang 

pengalaman menulis karangan: “Siapa yang tahu arti dari alur?” 

Kemudian guru menjelaskan arti alur dari sebuah cerita, lalu 

menjelaskan pada siswa bahwa dalam menulis karangan narasi harus 

disusun berdasarkan akur yang runtut. 

d. Menginformasikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi 

siswa untuk aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pemelajaran. 

2. Kegiatan inti (70 menit) 

Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan materi tentang karangan narasi dan kerangka 

karangan (Tahap Orientasi). 

b. Siswa menggali pengalaman mereka dengan materi yang telah  

disampaikan guru. 

c. Guru memberikan pertanyaan seputar penentuan topik karangan pada 

kerangka karangan (Tahap Pengungkapan Ide). 

d. Setiap jawaban siswa diberikan reward oleh guru dengan tidak 

memperhatikan benar atau salah. 
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Elaborasi  

e. Guru menyajikan sebuah gambar seri  dengan tema pengalaman 

(Tahap Tantangan). 

f. Guru bersama siswa mengembangkan kerangka karangan berdasarkan 

gambar. 

g. Guru membentuk 7 kelompok dengan masing-masing kelompok 

terdiri dari 4sampai 5 siswa (Tahap Penerapan). 

h. Guru memberikan penjelasan dan tata cara kegiatan kelompok yang 

hendak dilakukan. 

i. Setiap kelompok diberikan lembar kerja siswa untuk mengembangan 

karangan berdasarkan  kerangka karangan pada gambar. 

j. Guru menyuruh perwakilan dari beberapa kelompok untuk 

membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Konfirmasi 

k. Guru memperjelas kembali materi yang telah dibahas dan siswa 

mengevaluasi konsep baru yang telah dikembangkan (Tahap 

Pengulangan kembali). 

l. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

m. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa secara individu. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

d. Guru menutup pelajaran. 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : Gambar seri tema pengalaman   

Sumber Belajar : 

 Warsidi, Edi dan Farika. 2007. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 

4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  



185 
 

 

1
8
5
 

 Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta: Pusat Perbuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 Buku lain yang menunjang. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian   

a. Penilaian proses : pengamatan guru 

b. Penilaian hasil : tertulis, penugasan 

2. Bentuk instrumen : tes, uraian 

3. Alat penilaian  : lembar evaluasi (terlampir) 

4. Soal/Instrumen Penilaian (Terlampir) 

5. Skor Penilaian  

  
                          

                    
       

 

Tegal, 15 April 2015 

Guru Kelas 

 

 

Kustanto, S.Pd. 

  NIP 19660814 199103 1 007 

Peneliti 

 

 

Silmy Nauli Izati 

NIM 1401411047 

 

Mengetahui, 

 

 

Sutanto, S.Pd 

NIP 19600617 198012 1 003 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Materi ajar 

Berdasarkan tujuannya, jenis-jenis ketrampilan menulis terdiri dari (1) 

narasi, (2) deskripsi, (3) eksposisi, (4) argumentasi, dan (5) persuasi. Salah satu 

jenis menulis yaitu menulis narasi. Narasi dibatasi sebagai bentuk tulisan yang 

bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian periawa atau pengalaman 

yang dialami manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Atau 

dapat juga dirumuskan narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusah dengan 

sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi.  

Langkah-langkah yang dapat kamu tempuh dalam menyusun karangan 

adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan Topik Karangan 

Topik karangan adalah gagasan inti yang dijadikan landasan pengembangan 

karangan. 

b. Merumuskan Tema 

Tema adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan pembahasan 

dari tujuan yang akan dicapai melalui topik yang sudah dirumuskan. 

c. Menyusun Kerangka Karangan 

Kerangka adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu 

karangan. 

d. Mengembangkan Kerangka Karangan 

Pengembangan karangan adalah memaparkan bukti yang mendukung dalam 

bentuk paragraf. Gagasan utama didukung kalimat penjelas. Dengan 

demikian, paragraf menjadi utuh dan informasinya lengkap. Pengem bangan 

biasanya memerlukan sejumlah bukti yang mendukung gagasan menulis. 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengarang 

Di samping memperhatikan langkah-langkah tersebut, kamu juga harus 

memperhatikan ejaan. Dalam mengarang, kamu harus menggunakan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma) dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam 

mengarang pun harus padu. Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu 

dengan kalimat berikutnya dan paragraf satu dengan paragraf berikutnya. 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Amati gambar pada kartu gambar seri. 

2. Gambar-gambar tersebut tidak sesuai dengan urutannya, susunlah terlebih 

dahulu dan tempelkan pada lembar jawab! 

3. Diskusikanlah dan catatlah keterangan yang ada di dalam setiap gambar 

tersebut secara berkelompok. 

4. Buatlah kerangka karangan berdasarkan gambar tersebut dan berilah judul 

pada karanganmu. 

5. Tulislah ceritanya paling sedikit dalam dua paragraf. 

 

Kelompok : 

Anggota : 1.  

   2.  

   3. 

   4.  
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Soal Evaluasi 

 

 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. (1) Karena sepatu yang kepakai sempit sekali, aku pun mengaduh, “Aduh, 

kakiku seperti mau meledak.” (2) Karena sudah terlambat, aku terburu-buru 

mandi dan ganti baju. (3) Setelah itu, aku langsung memakai sepatu. (4) suatu 

hari, ayah mengajakku pergi ke pesta. 

Urutkan cerita di atas yang benar yaitu ..... 

2.  (1) Di kebun itu, ada seekor angsa yang sedang diam. (2) Adikku 

mengganggu angsa itu. (3) Saat libur sekolah, aku pergi ke kebun salak 

pondoh di Magelang. (4) Angsa itu marah dan mengejar adikku. 

Urutan cerita pengalaman di atas yang benar yaitu..... 

3. Isilah paragraf berikut dengan menggunakan kata kunci agar menjadi paragraf 

yang padu. 

Fadila membayangkan dirinya memakai ____________________ guru. 

Fadila memang ingin ___________________ guru. ia sering membayangkan 

dirinya sedang memberi ______________________ di depan kelas, 

membimbing anak-anak, dan bersikap ramah. Ia juga sering 

_____________________ bersikap seperti Bu Areta, gurunya. Bu Areta 

memang ____________________ idolanya. Penyebanya, Bu Areta memang 

sangat sabar, ramah, penuh perhatian, dan baik cara mengajarnya. Pertanyaan 

siswa selalu ________________________ dengan memuaskan dan 

menyenangkan. Oleh karena itu, saat beliau _______________________ 

semua mata dan perhatian ________________________ padanya. 

Kata kunci:  

 

 

Nama:       No. Absen: 

- tertuju  -  dijawab  -  tugas 

- guru  -  menjadi  -  nasihat 

- perhatian  -  pelajaran  -  berbicara 

- seragam  -  membayangkan 
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Kunci Jawaban: 

1. 4, 2, 3, 1 

2. 3, 1, 2, 4 

3. Fadila membayangkan dirinya memakai seragam guru. Fadila memang ingin 

menjadi guru. Ia sering membayangkan dirinya sedang memberi nasihat di 

depan kelas, membimbing anak-anak, dan bersikap ramah. Ia juga sering 

membayangkan bersikap seperti Bu Areta, gurunya. Bu Areta memang guru  

idolanya. Penyebanya, Bu Areta memang sangat sabar, ramah, penuh 

perhatian, dan baik cara mengajarnya. Pertanyaan siswa selalu dijawab 

dengan memuaskan dan menyenangkan. Oleh karena itu, saat beliau berbicara 

semua mata dan perhatian tertuju padanya. 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Pekerjaan Rumah 

Petunjuk! 

Perhatikan baik-baik karangan narasi (ejaan dan tanda baca) dan kerjakan 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 

a. Sebutkan tokoh yang terdapat dalam karangan! 

b. Bagaimana watak dari tokoh tersebut? 

c. Dimanakah latar cerita tersebut terjadi? 

d. Bagaimana alur (rangkaian) cerita tersebut? 

e. Hikmah apa yang dapat kalian diambil dari cerita tersebut? 

 

Kerja Bakti Membersihkan Kelas 

Budi anak kelas IV SD. Dia memiliki satu orang adik. Budi termasuk anak 

yang rajin. Dia sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Hal itu 

telah dilakukannya sejak kecil. 

Budi memiliki teman sekelas bernama Roni. Kebetulan jarak antara rumah 

Budi dengan Roni dekat. Mereka sering berangkat sekolah bersama-sama. Mereka 

berdua adalah teman yang sangat akrab. 

Pada hari Senin, Budi dan Roni berangkat bersama-sama. Dalam 

perjalanan Budi bertanya kepada Roni, “Ron, bagaimana menurutmu kelas kita?” 

Roni pun menjawab, “Menurut, keadaan kelas kita tidak begitu bersih dan tata 

ruangnya juga tidak begitu baik. Bagaimana menurut kamu?” 

Budi pun menjawab, “Menurutku, apa yang kamu katakan tadi benar. 

Bagaimana kalau kita mengusulkan agar kelas kita mengadakan kerja bakti?” 

“Ya, bisa kita usulkan pada teman-teman.” Jawab Roni. Akhirnya, Budi 

dan Roni mengusulkan kepada teman-temannya untuk melaksanakan kerja bakti. 

Usul tersebut ditanggapi dengan baik oleh teman-temannya. 

Selanjutnya, warga kelas mengadakan rapat yang dipimpin oleh ketua 

kelas dan usul tersebut disetujui. Sesuai kesepakatan rapat, kerja bakti 

dilaksanakan pada hari Sabtu setelah pelajaran terakhir selesai. Teman-teman 

Budi tampak bersemangat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mereka sadar, 
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jika kelasnya bersih, kegiatan belajar pun akan menjadi nyaman. Selain itu, 

mereka tidak merasa bosan untuk tinggal di kelas. 

Rencana kerja bakti kelas IV ternyata diketahui oleh Ibu Guru. ibu Guru 

pun mendukungnya. Dia juga memberi pengarahan kepada murid-murid. 

Ibu Guru berkata, “Kebersihan itu sangatlah penting untuk diwujudkan. 

Pola hidup bersih itu akan bermanfaat bagi diri kita.” Ibu Guru juga berpesan, 

“Kerja bakti membersihkan kelas itu baik, tetapi yang juga penting adalah 

bagaimana kebersihan yang sudah kita wujudkan tersebut dijaga dan 

dipertahankan.” 

       (K. Darmadi, 2007) 
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Lampiran  RPP Pertemuan 3 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis karangan narasi 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan  

pantun anak. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

8.2 Menyusun karangan 

tentang berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, dll.) 

Disajikan karangan acak, siswa dapat 

menyusun karangan acak menjadi 

karangan yang padu 

Uraian C3 1 4, 2, 3, 1 

 

 

 

 √ 

 

Disajikan karangan acak, siswa dapat 

menyusun karangan acak menjadi 

karangan yang padu 

Uraian C3 2 3, 1, 2, 4 

 

  √ 

 

Disajikan karangan rumpang, siswa 

dapat menyusun karangan dengan 

bantuan kata kunci 

Uraian  C3 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 √ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

Jumlah Butir Soal 10  3 4 3 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   30% 40% 30% 
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Lampiran RPP Pertemuan  3 

 

Rubrik Penilaian Menulis Karangan Narasi 

No. Aspek yang dinilai 
Nilai 

4 3 2 1 

1. Pemilihan judul     

2. Kesesuaian isi     

3. Pilihan kata     

4. Ejaan dan tanda baca      

5. Kerapian tulisan     

Jumlah  

Skor Maksimal 20 

 

DAFTAR NILAI 

LEMBAR KERJA SISWA 

Kelompok 
Skor Kriteria menulis 

Jml. Skor 
A B C D E 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Penilaian menulis karangan narasi: 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

 

PEDOMAN PENILAIAN MENULIS KARANGAN NARASI 

No. Aspek Skor 

1 Pemilihan judul 

a. Judul sangat sesuai dengan tema karangan 

b. Judul sesuai dengan tema karangan 

c. Judul cukup sesuai dengan tema karangan 

d. Judul tidak sesuai dengan tema karangan 

 

4 

3 

2 

1 

2 Isi 

a. Isi sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada gambar 

dan mencakup 3 unsur yaitu alur, latar dan penokohan 

b. Isi cukup sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar dan kurang lengkap hanya 2 unsur 

c. Isi kurang sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar menurut waktu kurang urut dan kurang lengkap 

hanya mencakup 1 unsur 

d. Isi kurang sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar menurut waktu tidak ada 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

3 Pilihan kata 

a. Pilihan kata sangat bervariasi 

b. Pilihan kata bervariasi 

c. Pilihan kata cukup bervariasi 

d. Pilihan kata kurang bervariasi 

 

4 

3 

2 

1 

4 Kerapian tulisan 

a. Tulisan sangat rapi, dapat dibaca, dan tidak ada coretan 

b. Tulisan rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

c. Tulisan cukup rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

d. Tulisan kurang rapi, kurang dapat dibaca, dan ada coretan 

 

4 

3 

2 

1 

5 Ejaan dan tanda baca 

a. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca kurang dari 

10 

b. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 11-15 

c. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 16-20 

d. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca lebih dari 

20 

 

4 

 

3 

2 

1 
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Lampiran RPP Pertemuan 3  

DAFTAR NILAI 

KELAS IV A (KELAS EKSPERIMEN) 

PERTEMUAN KETIGA 

No. Nama Kelompok 
Nilai 

LKS 

Nilai 

Evaluasi 

Jml. 

Nilai 

1. Junaedi Abdullah Aziz     
2. Khaerudin     
3. Moh. Ferdiansyah     
4. Nur Alfiani Istikomah     
5. Afiati Nur Rizka     
6. Ahmad Dimyati al 

akhiri 
    

7. Alfin ardiansah r     
8. Aly zainal abidin     
9. Bagus azhar Al Hakim     

10. Eko Rosandi     
11. Hendi Wibowo     
12. Khalimatus Sadiyah     
13. Khoirul Anwar     
14. M. Afdlaludin Syafar     
15. M. Bagus Ardianto     
16. M. Fadil     
17. M. Farizan Mustaqim     
18. Maudina Ira Zahara     
19. Nur Rohmah     
20. Ragil Cahyo Widagdo     
21. Saifudin Ismail     
22. Sinta     
23. Syaidah Anjen Nh     
24. Thia Rivana     
25. Tri Suci Sawaliyah     
26. M. Adi Wijoyo Danu     
27. Abdul Rokhim     
28. Chelsea Magdalena Cp     
29. M. Rifki Pratama     
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Kelas/Semester : IV B/2 (Kelas Kontrol) 

Pertemuan Ke : 1 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

8.1.1 Memperbaiki karangan dengan menggunakan huruf kapital dan tanda 

baca berupa tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. 

8.1.2 Menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang runtut. 

8.1.3 Menentukan tema atau topik karangan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui contoh karangan yang diberikan oleh guru, siswa dapat 

memperbaiki karangan dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca 

dengan benar. 

2. Setelah melihat gambar yang ditampilan oleh guru, siswa dapat menyusun 

kalimat acak menjadi paragraf yang runtut. 

3. Setelah mendapatkan penjelsan dari guru, siswa dapat menentukan topik 

karangan berdasarkan gambar dengan benar. 
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4. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menggunakan ejaan dalam menulis 

karangan dengan benar. 

E. Materi Standar 

Karangan narasi anak dan penggunaan tanda baca. 

(terlampir) 

F. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah digunakan saat guru menjelaskan materi 

b. Tanya jawab digunakan saat guru melakukan apersepsi. 

c. Diskusi digunakan saat siswa mengerjalan lembar kerja siswa 

d. Penugasan digunakan saat guru memberikan tugas rumah 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengajak semua siswa untuk berdoa sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

b. Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab. 

d. Menginformasikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi 

siswa untuk aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan inti (70 menit) 

 Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan materi tentang penulisan tanda baca dan 

penggunaannya. 

b. Guru menyajikan contoh karangan yang penulisan tanda bacanya 

sudah benar. 

 Elaborasi  

c. Guru membentuk 7 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 siswa. 

d. Guru memberikan penjelasan dan tata cara kegiatan kelompok yang 

hendak dilakukan. 
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e. Setiap kelompok diberikan karangan yang masih belum lengkap 

penulisan tanda bacanya dan diminta untuk melengkapi karangan 

tersebut secara berkelompok. 

f. Guru menyuruh perwakilan dari beberapa kelompok untuk 

membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Konfirmasi 

g. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

h. Guru besama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

3. Kegiatan akhir (25 menit) 

a. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa secara individu. 

b. Guru memberikan penguatan pada siswa. 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah pada siswa untuk membuat 

rincian kegiatan yang dilakukan siswa selama satu hari.  

d. Guru menutup pelajaran 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : Contoh karangan narasi 

Sumber Belajar :  

 Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Warsidi, Edi dan farika. 2007. Bahasa Indonesia membuatku cerdasa 

4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta: Pusat Perbuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Buku lain yang menunjang. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian  

a. Penilaian proses : pengamatan guru (aktivitas siswa) 

b. Penilaian hasil : tertulis, penugasan 
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2. Teknik dan bentuk penilaian : tes dan essai 

3. Alat penilaian  : lembar evaluasi dan pengamatan (terlampir) 

4. Skor Penilaian  

  
                          

                    
       

 

Tegal,  04 April  2015 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

Materi Ajar  

1. Karangan Narasi  

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian 

(susunan). Kamu dapat menyusun sebuah karangan. Karangan terdiri atas 

beberapa paragraf yang berkaitan. Bentuk karangan bebas, dapat berupa 

pengalamanpribdi atau kejadian di sekitarmu. Suatu karangan dapat ditulis 

dengan tema atau topik yang berbeda. Penulisan karangan harus 

memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang digunakan 

biasanya huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. 

Narasi adalah ragam wacana yang menceriterakan proses kejadian 

suatu peristiwa. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-

jelasnya kepda pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian 

terjadinya sesuatu hal. 

Paragraf narasi sendiri ada dua macam, taitu paragraf narasi eksposisi 

dan paragraf narasi sugestif. Paragraf narasi eksposisi yaitu sebuah karangan 

yang bertujuan membangkitkan atau menggugah imajinasi pembaca untuk 

membayangkan apa yang diceritakan dalam berita tersebut, cerita yang benar-

benar terjadi seperti contohnya cerita kepahlawanan, sejarah, biografi atau 

otobiografi dan cerita nyata dalam surat kabar. 

Sedangkan paragraf narasi sugestif adalah sebuah karangan yang 

berusaha memberikan arti atau makna pada suatu kejadian atau peristiwa 

tersebut sebagai suatu pengalaman pada pembaca, cerita yang menonjolkan 

khayalan pada pembaca sehingga pembaca merasa terkesan dan tertarik dan 

seakan-akan terhanyut dalam cerita tersebut. Contohnya seperti novel, cerpen, 

dan lain-lain. 

Ciri-ciri paragraf narasi anatara lain: 

a. Ada penokohan, tempat, waktu dan suasana yang diceritakan. 

b. Mengutamakan urutan waktu maupun urutan peristiwa. 

c. Terdapat dalam karya fiksi dan nonfiksi. 
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Paragraf jenis narasi bisa dibuat dengan memperhatikan hal-hal 

berikut. 

a. Tema merupakan ide dasar dari cerita narasi. 

b. Alur merupakan jalannya cerita, bagaimana cerita itu dibuat 

sehingga terjadinya kejadian satu ke kejadian lainnya bisa 

terhubung dengan baik. 

c. Watak atau karakter merupakan sifat dari si pelaku atau tokoh 

dalam suatu narasi. 

d. Sudut pandang diambil dari cara berpikir sang penulis terhadap 

peristiwa tersebut. 

2. Menulis Karangan 

Karangan terdiri atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdiri atas 

kalimat-kalimat yang diurutkan satu persatu sehingga menjadi sebuah 

paragraf yang utuh. Dalam menulis karangan, kamu harus memperhatikan 

tema yang dipilih. Kamu dapat menulis karangan tentang berbagai topik 

sederhana, misalnya menulis karangan tentang pengalaman pribadi. Kamu 

lebih mudah menulisnya karena kejadian tersebut pernah kamu alami. Topik 

itu dapat kamu kembangkan sesuai keinginanmu, tapi tidak boleh 

menyimpang dari tema. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan urutan 

cerita. Urutan itu harus runtut dan padu. 

3. Menggunakan Tanda Baca untuk Menulis Karangan. 

a. Tanda Titik 

1. Pemakaian tanda titik pada akhir kalimat berita. 

Misalnya : mereka sudah pergi. 

2. Tanda titik dipakai pada singkatan nama orang, gelar, jabatan, atau 

pangkat. 

Misalnya: Surat dari Dr. Arif ini untuk Ny. Azizah. Kol. Teguh 

memimpin rapat. 

3. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala 

karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 

Misalnya: Lomba Adu Bakat Tas Beda Rasa 
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b. Tanda Koma 

1) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara berikutnya yang didahului kata tetapi, melainkan. 

Misalnya : Orang itu bukan ayahnya, melainkan pamannya. 

2) Tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti O, ya, wah, aduh, 

dari kata yang lain yang terdapat dalam kalimat. 

Misalnya : ya, saya sudah mengerti. wah, kamu memang tak 

terkalahkan 

3) Tanda Pisah (-) 

Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti 

„sampai ke‟ atau „sampai dengan‟. 

Misalnya: 1910 – 1945. Jakarta – Bandung 

4) Tanda seru (!) 

Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 

Contoh : Jangan berdiri di depan pintu! 

Ayo, kemarilah! 

5) Tanda tanya (?) 

Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 

Contoh : Siapakah yang sedang belajar itu? 

Mengapa kamu tidak masuk kemarin? 

4. Menggunakan Huruf Kapital 

Selain digunakan sebagai huruf pertama sebuah kalimat, huruf kapital 

juga digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah digunakan untuk 

menulis nama lembaga pemerintahan. Selengkapnya diatur di dalam Ejaan 

yang Disempurnakan berikut ini. 

a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, 

kecuali kata seperti dan. Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat 

b. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama 

resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama 
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dokumen resmi. Misalnya, menjadi sebuah republik, beberapa badan 

hukum, menurut undang-undang yang berlaku. 

c. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 

sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

4. Kerjakan soal dibawah ini dengan berdiskusi bersama kelompok. 

5. Lengkapilah teks cerita dibawah ini yang masih kurang dalam penggunaan 

huruf kapital, dan tanda baca. 

6. Tentukan tema dan topik karangan tersebut. 

 

Lomba Adu Bakat 

[
1
  ]ari ini adalah hari yang sangat membingungkan. Kemarin aku 

mendaftar lomba adu bakat[
2
  ] Lombanya akan diadakan lima hari lagi. Aku 

merasa sangat bodoh. Soalnya[
3
   ] aku mendaftar tanpa tahu bakat apa yang akan 

aku pertunjukkan. Yang kupikir hanyalah agar bisa ikut bersama teman-temanku. 

Aku pasti malu bila dikira tidak mempunyai bakat sama sekali. 

 “Sudah kau pikirkan, apa yang akan kau pertunjukkan nanti, Dina[
4
  ]” 

tanya kakakku. Pertanyaan kakakku semakin membuat aku bingung. Sebenarnya 

itu memang salahku. Berani-beraninya mendaftar[
5
   ] Padahal aku tidak punya 

bakat istimewa. Akhirnya kuputuskan untuk menyanyi saja. Agar tidak terlalu 

memalukan[
6
  ] aku berlatih menyanyi. Suaraku kadang naik[

7
  ] kadang turun. 

Kalau sudah salah, aku mengulang lagi dari pertama. Hal itu terjadi beberapa kali. 

[
8
   ]api aku mengulang dengan serius. 

 Akhirnya lomba adu bakat itupun tiba. Aku mendapat giliran setelah Sani. 

Sani membacakan sebuah puisi yang sangat indah. Ketika tiba giliranku[
9
  ] 

keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Aku benar-benar merasa 

gugup saat berada di atas panggung. 

Kelompok : 

Anggota : 1.  

   2.  

   3. 

   4.  

   5. 
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 Lalu[
10

  ] aku mulai menyanyi. Pada saat bernyanyi beberapa kali aku 

terdiam karena aku lupa liriknya. Kalau terlalu tinggi atau rendah nadanya[
11

   ] 

aku ulang lagi. 

Semua orang mulai tertawa. Aku tidak peduli. Aku hanya menyelesaikan 

laguku. Setelah kuulangi beberapa kali, akhirnya aku menyelesaikan laguku 

dengan utuh. Cepat[
12

  ]cepat aku turun dari panggung. Saat duduk di kursi[
13

    ] 

aku hampir menangis. Aku pasti kalah. 

Semua peserta berdebar-debar menunggu pengumuman pemenang 

dibacakan. Demikian juga denganku. Akhirnya[
14

 ] juri mengumumkan 

pemenangnya. Ternyata juara ketiga adalah [
15

  ]ani, sedangkan juara keduanya 

adalah Rosa. Ah, aku merasa iri. Aku memang tidak mungkin jadi pemenang. 

Tapi, aku penasaran ingin tahu juara pertamanya. Ketika juri mengumumkan[
16

   ] 

Juara pertama adalah ... Dina Andriani[
17

   ]. 

Betapa kagetnya aku ketika namaku dipanggil juri. Semua orang bertepuk 

tangan dan memberi ucapan selamat padaku. [
18

   ]ku sangat bingung karena aku 

tahu kalau caraku menyanyi sangat parah. Namun[
19

   ] ketika aku tahu mengapa 

aku bisa menang.... aku sangat terkejut. Seorang juri mendatangiku, “Hebat sekali 

kamu, nak! Sangat berbakat! Dimana kamu belajar melawak selucu itu? Sekali 

lagi selamat ya, nak!” Aku tercengang dan hampir pingsan mendengarnya[
20

    ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA : 

 

TOPIK : 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

Soal Evaluasi  

 

 

Petunjuk! 

4. Perhatikan karangan acak di bawah ini! 

5. Susunlah karangan acak tersebut. 

6. Perbaiki ejaan karangan dan tentukan tema serta topik karangan tersebut. 

PENARI KECIL 

ketika pentas seni selesai tiba saatnya pengumuman lomba. Novi dan 

teman temannya ternyata mendapatkan juara satu. Novi dan teman-temannya 

mendapatkan piala yang sangat bagus. hati mereka sangat bangga karena dapat 

tampil dengan baik. Walaupun Novi dan teman temannya mendapatkan juara satu, 

mereka tetap saja rajin berlatih menari setiap hari agar mereka semakin lincah 

menari. 

Tiba hari perlombaan Novi dan teman-temannya telah siap ditempat 

lomba. Sebelum pentas seni dimulai Novi dan teman temannya kelihatan sangat 

cantik setelah memakai baju tari dan dirias. Sesudah dirias, Novi dan teman -  

temannya mendapatkan giliran untuk pentas di atas panggung. 

novi suka menari. Sejak novi duduk di taman kanak kanak, Novi sudah 

berlatih menari. Tarian tarian sederhana dengan mudah Novi hapalkan. Sampai 

sekarang Novi masih hapal tari-tarian itu. setiap ada lomba pentas seni Novi 

selalu mengikuti. begitu juga jika ada lomba menari disekolah Novi selalu 

mengikutinya Seminggu lagi di kabupaten ada lomba menari, Novi dan teman-

temannya telah dipilih untuk mewakili sekolah mereka. Setiap hari mereka giat 

berlatih setelah pulang sekolah. 

 

 

Nama:       No. Absen: 
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Lampiran  RPP Pertemuan 1 

Kunci jawaban 

PENARI KECIL 

Novi suka menari. Sejak novi duduk di taman kanak-kanak, Novi sudah 

berlatih menari. Tarian-tarian sederhana dengan mudah Novi hapalkan. Sampai 

sekarang Novi masih hapal tari-tarian itu. Setiap ada lomba pentas seni Novi 

selalu mengikuti. Begitu juga jika ada lomba menari disekolah Novi selalu 

mengikutinya. Seminggu lagi di Kabupaten ada lomba menari, Novi dan teman-

temannya telah dipilih untuk mewakili sekolah mereka. Setiap hari mereka giat 

berlatih setelah pulang sekolah. 

Tiba hari perlombaan Novi dan teman-temannya telah siap di tempat 

lomba. Sebelum pentas seni dimulai, Novi dan teman-temannya kelihatan sangat 

cantik setelah memakai baju tari dan dirias. Sesudah dirias, Novi dan teman-

temannya mendapatkan giliran untuk pentas di atas panggung. 

Ketika pentas seni selesai, tiba saatnya pengumuman lomba. Novi dan 

teman-temannya ternyata mendapatkan juara satu. Novi dan teman-temannya 

mendapatkan piala yang sangat bagus. Hati mereka sangat bangga karena dapat 

tampil dengan baik. Walaupun Novi dan teman-temannya mendapatkan juara 

satu, mereka tetap saja rajin berlatih menari setiap hari agar mereka semakin 

lincah menari. 

 Tema : Pengalaman 

Topik : mengikuti lomba di pentas seni  
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

Contoh karangan yang sudah benar penggunaan huruf besar, dan tanda bacanya.  

(Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya, halaman 81-83) 

 

Pemberian Ibuku 

Pengalaman berharga ini kuperoleh ketika aku beruia 12 tahun. Waktu itu 

aku sedang belanja di swalayan kecil di kotaku. Ketika antre membayar, kulihat di 

depanku sebuah keluarga yang kurang berada. Hal ini tampak dari pakaiannya 

yang usang, baik yang dikenakan ibu maupun kedua anaknya. Saat tiba gilirannya, 

ia tampak mulai resah. 

Ketika kasir menjumlahkan semua, ternyata uangnya tidak cukup. oleh 

karenanya, wanita itu menunjuk beberapa barang untuk dikembalikan. Tak 

kuduga, ibuku mengambil dompet dan memberikan uang kepada wanita itu. 

Wanita itu sangat kaget. “Saya tidak bisa menerimanya!” kata wanita itu menatap 

ibuku. 

“Kenapa tidak? Anggap saja ini hadiah. Saya lihat semua barang itu benar-

benar Anda perlukan,” kata Ibu pelan sambil menatapnya dengan lembut,” Jadi, 

saya harap Anda mau menerimanya.” 

Wanita itu kemudian menerimanya. Digenggamnya tangan ibuku sesaat. 

Dengan air mata berlinang, ia berkata, “terima kasih banyak. Baru kali ini saya 

menemui ada orang yang murah hati seperti Anda.” 

Kejadian itu senantiasa membekas dalam sekali di hatiku. Hari-hari 

berikutnya aku mewarisi sifat ibuku yang baik itu. 

Seminggu kemudian, ketika aku berjalan pulang dari sekolah, aku melihat 

anak kecil meminta dibelikan tas sambil menangis. Namun ibunya berkata, 

“Besok bulan depan kalau Ibu sudah punya uang.” Hatikupun tergugah, ku 

hampiri anak itu dan kuberikan tasku pada anak kecil itu dengan tulus. Esoknya, 

kulihat anak kecil itu sudah bersekolah dengan penuh ceria. 

 

Tema : pengalaman 

Topik : berbuat baik  
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Lampiran  RPP Pertemuan 1 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis karangan narasi 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan  

pantun anak. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

8.20Menyusun karangan 

tentang berbagai 

topik sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll.) 

8.1.7 Disajikan karangan acak, 

siswa dapat menyusun 

kembali karangan yang 

diacak dengan benar 

8.1.8 Disajikan karangan acak 

yang belum benar 

penggunaan tanda bacanya, 

siswa dapat memperbaiki 

karangan dengan 

menggunakan huruf kapital 

dan tanda baca berupa tanda 

titik, tanda koma, dan lain-

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

C3 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

C3 

1 terlampir 

 

 

 

terlampir 

 

 

 

 

 

 

terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 



 
 

 

2
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lain 

8.1.9 Disajikan karangan acak, 

siswa dapat menentukan 

tema/topik pada karangan 

tersebut dengan benar  

  

 

Jumlah Butir Soal 1     

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   25% 50% 25% 
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Lampiran RPP Pertemuan 1 

 

DAFTAR NILAI 

KELAS IV B (KELAS KONTROL) 

PERTEMUAN PERTAMA 

No NAMA Kelompok 
Nilai 

LKS 

Nilai Evaluasi Jml. 

Nilai A B C 

1 Dinda Yuni Safitri       

2 Ahmad Fauzi       

3 Revieta Putri       

4 Anggita Larasati       

5 Ardian Dheni E       

6 Bagas Abrar Al 

Hakam 
      

7 Dwi Frans Maulana       

8 Elsa Sulistiawati       

9 Fery Anjas Gunawan       

10 Hilma Roihatul J       

11 Istihar Bakti       

12 Jihan Alya Khoirunisa       

13 Muh. Busaery       

14 Muh. Fasekhulisan       

15 Muh. Gilang R.       

16 Muh. Rifki R.       

17 Mochammad Hasoval 

S. 
      

18 Nadia Putri H       

19 Nuraeni Amalia       

20 Rafly Firmansyah       

21 Sendi Ramadhani       

22 Sumaenah       

23 Susan Zabrina Syah 

Putri 
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No. NAMA Kelompok 
Nilai 

LKS 

Nilai Evaluasi Jml. 

Nilai A B C 

24 Tiara Puri Apriliana       

25 Yahya Nur Ikhsan       

26 Muh. Bustomi       

27 Thalita Saroh W.S       

28 Nurul Oktavianti       

 

Keterangan: (Nilai Evaluasi) 

A = skor masksimal 30 (apabila susunan karangan tepat) 

B =  skor maksimal 60 (tiap ejaan yg benar skor 4) 

C = skor maksimal 10 (apabila topik dan tema sesuai dengan karangan. 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Kelas/Semester : IV B/2 (Kelas Kontrol) 

Pertemuan Ke : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

8.1.10 Memperbaiki karangan dengan menggunakan huruf kapital dan tanda 

baca berupa tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. 

8.1.11 Menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang runtut. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa mampu menyusun 

kerangka karangan berdasarkan rangkaian gambar dengan menggunakan 

bahasa dan ejaan yang disempurnakan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll.) 

2. Dengan mengamati rangkaian gambar, siswa dapat menjelaskan makna 

dari setiap gambar dengan benar. 

3. Melalui diskusi, siswa mampu menyusun kerangka karangan berdasarkan 

rangkaian gambar. 

4. Setelah menyusun kerangka karangan, siswa dapat menyusun karangan 

berdasarkan kerangka pada rangkaian gambar. 
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E. Materi Standar 

Karangan narasi, langkah-langkah menyusun karangan 

(terlampir) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran 

Konvensional 

2. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah digunakan saat guru menjelaskan materi 

b. Tanya jawab digunakan saat guru melakukan apersepsi 

c. Diskusi digunakan saat siswa mengerjalan lembar kerja siswa 

d. Penugasan digunakan saat guru memberikan tugas rumah 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengajak semua siswa untuk berdoa sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

b. Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. 

c. Guru menanyakan PR pertemuan sebelumnya. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa: “Siapa yang 

tahu arti dari kerangka?” Kemudian guru menjelaskan arti dari 

kerangka, lalu menjelaskan pada siswa bahwa dalam menulis 

karangan narasi harus disusun kerangka karangan terlebih dahulu. 

e. Menginformasikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi 

siswa untuk aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

g. Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis. 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan materi tentang macam karangan berdasarkan 

tujuannya. 

b. Guru menjelaskan langkah-langkah menyusun karangan. 
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Elaborasi  

c. Guru membentuk 7 kelompok dengan masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 siswa. 

d. Guru memberikan penjelasan dan tata cara kegiatan kelompok yang 

hendak dilakukan. 

e. Setiap kelompok diberikan lembar kerja siswa untuk menyusun 

karangan berdasarkan rangkaian gambar. 

f. Guru menyuruh perwakilan dari beberapa kelompok untuk 

membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Konfirmasi 

g. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

h. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa secara individu. 

b. Guru memberikan pekerjaan rumah pada siswa untuk membuat 

sebuah karangan berdasarkan kerangka kegiatan siswa yang telah 

dibuat.  

c. Guru menutup pelajaran 

H. Sumber Belajar 

Sumber Belajar :  

 Warsidi, Edi dan Farika. 2007. Bahasa Indonesia membuatku cerdas 

4. Jakarta: pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta: Pusat Perbuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 Buku lain yang menunjang. 
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I. Penilaian 

1. Jenis penilaian   

a. Penilaian proses : pengamatan guru 

b. Penilaian hasil : tertulis, penugasan 

2. Teknik dan bentuk penilaian : tes, pilihan ganda 

3. Alat penilaian  : lembar evaluasi (terlampir) 

4. Skor Penilaian  

  
                          

                    
       

Tegal,  13 April  2015 

Guru Kelas 

 

 

Waeli, S.Pd 

   NIP 19681011 199703 1 001 

Peneliti 

 

 

Silmy Nauli Izati 

NIM 1401411047 

 

Mengetahui, 

 

 

Sutanto, S.Pd 

NIP 19600617 198012 1 003 
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

Materi ajar 

Berdasarkan tujuannya, jenis-jenis ketrampilan menulis terdiri dari (1) 

narasi, (2) deskripsi, (3) eksposisi, (4) argumentasi, dan (5) persuasi. Salah satu 

jenis menulis yaitu menulis narasi. Menurut Parera (1984:3) karangan narsi adalah 

suatu bentuk pengalaman karangan dan tulisan yang bersifat menterahkan suatu 

berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Narasi mementingkan urutan 

kronologis dari suatu peristiwa atau kejadian serta masalah. Pengarang bertindak 

sebagai seorang sejarahwan atau tukang cerita. 

 Berdasarkan uraian di atas narasi dibatasi sebagai bentuk tulisan yang 

bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian periawa atau pengalaman 

yang dialami manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Atau 

dapat juga dirumuskan narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusah dengan 

sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. Narasi dibagi 

menjadi dua, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. 

Langkah-langkah yang dapat kamu tempuh dalam menyusun karangan 

adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan Topik Karangan 

Topik karangan adalah gagasan inti yang dijadikan landasan pengembangan 

karangan. 

b. Merumuskan Tema 

Tema adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan pembahasan 

dari tujuan yang akan dicapai melalui topik yang sudah dirumuskan. 

c. Menyusun Kerangka Karangan 

Kerangka adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu 

karangan. 

d. Mengembangkan Kerangka Karangan 

Pengembangan karangan adalah memaparkan bukti yang mendukung dalam 

bentuk paragraf. Gagasan utama didukung kalimat penjelas. Dengan 

demikian, paragraf menjadi utuh dan informasinya lengkap. Pengem bangan 

biasanya memerlukan sejumlah bukti yang mendukung gagasan menulis. 
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Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengarang 

Di samping memperhatikan langkah-langkah tersebut, kamu juga harus 

memperhatikan ejaan. Dalam mengarang, kamu harus menggunakan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma) dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam 

mengarang pun harus padu. Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu 

dengan kalimat berikutnya dan paragraf satu dengan paragraf berikutnya. 
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

Buatlah kerangka karangan berdasarkan gambar. 

Dari kerangka karangan tersebut, buatlah sebuah karangan minimal 2 paragraf  

dengan tema yang sesuai kartu gambar seri! 

 

 

 

Kelompok : 

Anggota : 1.  

   2.  

   3. 
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

Soal Evaluasi 

 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Penulisan tanda pisah yang tepat terdapat pada .... 

a. tanggal 23-25 Mei 2003 

b. tanggal 20 sampai-23 bulan ini 

c. Anyer-sampai Penarukan  

d. Jakarta sampai dengan-Medan 

2. Pemakaian huruf kapital yang salah terdapat pada .... 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

c. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 

d. Undang-Undang pendidikan RI 

3. Yang perlu diperhatikan dalam mengarang adalah .... 

a. tanda titik saja 

b. tanda koma saja 

c. huruf kapital saja 

d. ejaan 

4. Agar kalimat satu dengan kalimat berikutnya saling berkesinambungan, 

sebelum mengarang harus membuat .... 

a. judul 

b. tema 

c. kerangka karangan 

d. tulisan 

5. (a) Setiap pertanyaan guru di kelas dijawab dengan benar. 

(b) Nilai rapornya selalu bagus. 

(c) Didik anak yang pandai. 

(d) Tugas-tugas juga dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat. 

Jika disusun menjadi paragraf yang baik, urutan kalimat-kalimat di atas 

akan menjadi .... 

Nama:       No. Absen: 
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a. c-d-a-b     c.   b-c-a-d 

b. c-b-a-d    d.   b-a-d-c 

6. Apa yang dimaksud dengan kerangka karangan? 

a. rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu karangan 

b. rencana kerja yang memuat judul suatu karangan 

c. rencana kerja yang memuat tema suatu karangan 

d. rencana kerja yang memuat topik suatu karangan 

7. Karangan yang menceritakan sesuatu berdasarkan perkembangannya dari 

waktu ke waktu disebut .... 

a. karangan deskripsi c. karangan argumentasi 

b. karangan narasi  d. karangan persuasi 

8. Ada berapa jenis keterampilan menulis menurut tujuannya? 

a. 3    c. 5 

b. 4    d. 6 

9. Manakah kalimat yang benar ejaannya? 

a. Ayah mengajakku berlibur ke taman safari bogor. 

b. Wawan dan amir memancing di sawah. 

c. Mita pernah ke Candi Borobudur di Magelang. 

d. aku suka membaca Majalah anak-anak. 

10. Gambar disamping menceritakan tentang tema? 

 

 

 

 

a. kesenangan  c. liburan  

b. pengalaman  d. berbudi baik 

KUNCI JAWABAN 

1. A  

2. B 

3. D  

4. C 

5. B 

 

6. A 

7. B 

8. C  

9. C 

10. A 
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis karangan narasi 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan  

pantun anak. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

8.3 Menyusun karangan 

tentang berbagai 

topik sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll.) 

Siswa dapat menentukan penulisan 

tanda pisah yang tepat 

Pilihan 

Ganda 

C3 1 A  

 

√ 

 

 

Siswa dapat menentukan 

penggunaan huruf kapital yang 

tepat 

Pilihan 

Ganda 

C3 2 C  

 

√ 

 

 

Siswa dapat menentukan hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam 

mengarang 

Pilihan 

Ganda 

C2 3 D √ 

 

  

Siswa dapat menentukan langkah-

langkah dalam menyusun 

karangan 

Pilihan 

Ganda 

C2 4 C  √ 

 

 

Disajikan karangan acak, siswa Pilihan C3 5 B   √ 



 

 

 

2
2
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mampu menyusun karangan acak 

dengan tepat 

Ganda  

Siswa dapat menjelaskan 

pengertian kerangka karangan 

Pilihan 

Ganda 

C1 6 A √ 

 

  

Siswa dapat menentukan jenis dari 

suatu karangan 

Pilihan 

Ganda 

C2 7 B √ 

 

  

Siswa dapat menyebutkan jenis-

jenis karangan menurut tujuannya 

Pilihan 

Ganda 

C1 8 C  √ 

 

 

Siswa dapat menentukan 

penggunaan ejaan yang benar 

Pilihan 

Ganda 

C1 9 C   √ 

 

Disajikan gambar, siswa dapat 

menentukan tema dari sebuah 

gambar 

Pilihan 

Ganda 

C2 10 C  √ 

 

 

Jumlah Butir Soal 10  3 5 2 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   30% 50% 20% 
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Lampiran  RPP Pertemuan 2 

Rubrik Penilaian Menulis Karangan Narasi 

No. Aspek yang dinilai 
Nilai 

4 3 2 1 

1. Pemilihan judul     

2. Kesesuaian isi     

3. Pilihan kata     

4. Ejaan dan tanda baca      

5. Kerapian tulisan     

Jumlah  

Skor Maksimal 20 

 

DAFTAR NILAI 

LEMBAR KERJA SISWA 

Kelompok 
Skor Kriteria menulis 

Jml. Skor 
A B C D E 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

 

Penilaian menulis karangan narasi: 
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Lampiran  RPP Pertemuan 2 

 

PEDOMAN PENILAIAN MENULIS KARANGAN NARASI 

No. Aspek Skor 

1 Pemilihan judul 

a. Judul sangat sesuai dengan tema karangan 

b. Judul sesuai dengan tema karangan 

c. Judul cukup sesuai dengan tema karangan 

d. Judul tidak sesuai dengan tema karangan 

 

4 

3 

2 

1 

2 Isi 

a. Isi sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada gambar 

dan mencakup 3 unsur yaitu alur, latar dan penokohan 

b. Isi cukup sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar dan kurang lengkap hanya 2 unsur 

c. Isi kurang sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar menurut waktu kurang urut dan kurang lengkap 

hanya mencakup 1 unsur 

d. Isi kurang sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar menurut waktu tidak ada 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

3 Pilihan kata 

a. Pilihan kata sangat bervariasi 

b. Pilihan kata bervariasi 

c. Pilihan kata cukup bervariasi 

d. Pilihan kata kurang bervariasi 

 

4 

3 

2 

1 

4 Kerapian tulisan 

a. Tulisan sangat rapi, dapat dibaca, dan tidak ada coretan 

b. Tulisan rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

c. Tulisan cukup rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

d. Tulisan kurang rapi, kurang dapat dibaca, dan ada coretan 

 

4 

3 

2 

1 

5 Ejaan dan tanda baca 

a. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca kurang dari 

10 

b. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 11-15 

c. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 16-20 

d. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca lebih dari 

20 

 

4 

 

3 

2 

1 
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Lampiran RPP Pertemuan 2 

DAFTAR NILAI 

KELAS IV B (KELAS KONTROL) 

PERTEMUAN KEDUA 

No. Nama Kelompok 
Nilai 

LKS 

Nilai 

Evaluasi 

Jml. 

Nilai 

1. Ahmad Fauzi     
2. Revieta Putri     
3. Anggita Larasati     
4. Ardian Dheni E     
5. Bagas Abrar Al Hakam     
6. Dwi Frans Maulana     
7. Elsa Sulistiawati     
8. Fery Anjas Gunawan     
9. Hilma Roihatul J     

10. Istihar Bakti     
11. Jihan Alya Khoirunisa     
12. Muh. Busaery     
13. Muh. Fasekhulisan     
14. Muh. Gilang R.     
15. Muh. Rifki R.     
16. Mochammad Hasoval 

S. 
    

17. Nadia Putri H     
18. Nuraeni Amalia     
19. Rafly Firmansyah     
20. Sendi Ramadhani     
21. Sumaenah     
22. Susan Zabrina Syah 

Putri 
    

23. Tiara Puri Apriliana     
24. Yahya Nur Ikhsan     
25. Muh. Bustomi     
26. Thalita Saroh W.S     
27. Nurul Oktavianti     
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV B/2 (Kelas Kontrol) 

Pertemuan Ke : 3 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

8.1.12 Menyusun karangan berdasarkan tema sederhana dengan 

menggunakan bahasa dan ejaan yang disempurnakan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dll.) 

D. Tujuan Pembelajaran 

3. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyusun 

karangan berdasarkan tema sederhana dengan menggunakan bahasa dan 

ejaan yang benar. 

E. Materi Standar 

Karangan narasi, langkah-langkah menyusun karangan 

(terlampir) 

F. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah digunakan saat guru menjelaskan materi 

b. Tanya jawab digunakan saat guru melakukan apersepsi 
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c. Diskusi digunakan saat siswa mengerjalan lembar kerja siswa 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengajak semua siswa untuk berdoa sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. 

b. Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab. 

d. Menginformasikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi siswa 

untuk aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan pemelajaran. 

2. Kegiatan inti (70 menit) 

Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan materi tentang karangan narasi. 

b. Guru memberikan pertanyaan seputar penentuan topik karangan pada 

kerangka karangan  

Elaborasi  

c. Guru membentuk 7 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 sampai 5 siswa. 

d. Guru memberikan penjelasan dan tata cara kegiatan kelompok yang 

hendak dilakukan. 

e. Setiap kelompok diberikan lembar kerja siswa menyusun karangan 

berdasarkan tema yang telah ditentukan. 

f. Guru menyuruh perwakilan dari beberapa kelompok untuk 

membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Konfirmasi 

g. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

hal-hal yang belum dipahami siswa berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

h. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

3. Kegiatan akhir (25 menit) 
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a. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa secara individu. 

b. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

c. Guru memberi penguatan kepada siswa. 

d. Guru menutup pelajaran. 

H. Sumber Belajar 

Sumber Belajar : 

 Warsidi, Edi dan Farika. 2007. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 

4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

 Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4. 

Jakarta: Pusat Perbuan, Departemen Pendidikan Nasional.   

 Buku lain yang menunjang. 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian   

a. Penilaian proses : pengamatan guru 

b. Penilaian hasil : tertulis, penugasan 

2. Bentuk instrumen : tes, uraian 

3. Alat penilaian  : lembar evaluasi (terlampir) 

4. Soal/Instrumen Penilaian (Terlampir) 

 

Tegal, 16 April 2015 

Guru Kelas 

 

 

Waeli, S.Pd. 

   NIP 19681011 199703 1 001 

Peneliti 

 

 

Silmy Nauli Izati 

NIM 1401411047 

Mengetahui, 

 

 

Sutanto, S.Pd 

NIP 19600617 198012 1 003 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Materi ajar 

Berdasarkan tujuannya, jenis-jenis ketrampilan menulis terdiri dari (1) 

narasi, (2) deskripsi, (3) eksposisi, (4) argumentasi, dan (5) persuasi. Salah satu 

jenis menulis yaitu menulis narasi. Narasi dibatasi sebagai bentuk tulisan yang 

bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian periawa atau pengalaman 

yang dialami manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Atau 

dapat juga dirumuskan narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusah dengan 

sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi.  

Langkah-langkah yang dapat kamu tempuh dalam menyusun karangan 

adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan Topik Karangan 

Topik karangan adalah gagasan inti yang dijadikan landasan pengembangan 

karangan. 

b. Merumuskan Tema 

Tema adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan pembahasan 

dari tujuan yang akan dicapai melalui topik yang sudah dirumuskan. 

c. Menyusun Kerangka Karangan 

Kerangka adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu 

karangan. 

d. Mengembangkan Kerangka Karangan 

Pengembangan karangan adalah memaparkan bukti yang mendukung dalam 

bentuk paragraf. Gagasan utama didukung kalimat penjelas. Dengan 

demikian, paragraf menjadi utuh dan informasinya lengkap. Pengem bangan 

biasanya memerlukan sejumlah bukti yang mendukung gagasan menulis. 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengarang 

Di samping memperhatikan langkah-langkah tersebut, kamu juga harus 

memperhatikan ejaan. Dalam mengarang, kamu harus menggunakan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma) dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam 

mengarang pun harus padu. Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu 

dengan kalimat berikutnya dan paragraf satu dengan paragraf berikutnya. 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

Buatlah sebuah karangan dengan tema sesuai gambar kegiatan di bawah minimal 2 

paragraf!  

 

 

 

 

 

Kelompok : 

Anggota : 1.  

   2.  

   3. 

   4.  
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Soal Evaluasi 

 

 

Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. (1) Karena sepatu yang kepakai sempit sekali, aku pun mengaduh, “Aduh, 

kakiku seperti mau meledak.” (2) Karena sudah terlambat, aku terburu-buru 

mandi dan ganti baju. (3) Setelah itu, aku langsung memakai sepatu. (4) suatu 

hari, ayah mengajakku pergi ke pesta. 

Urutkan cerita di atas yang benar yaitu ..... 

a. 1, 2, 3, 4   c. 3, 2, 1, 4 

b. 4, 2, 3, 1   d. 2, 1, 4, 3 

2. (1) Di kebun itu, ada seekor angsa yang sedang diam. (2) Adikku 

mengganggu angsa itu. (3) Saat libur sekolah, aku pergi ke kebun salak 

pondoh di Magelang. (4) Angsa itu marah dan mengejar adikku. 

Urutan cerita pengalaman di atas yang benar yaitu..... 

a. 3, 4, 1, 2   c. 3, 1, 2, 4 

b. 3, 2, 1, 4   d. 1, 2, 3, 4 

3. Isilah paragraf berikut dengan menggunakan kata kunci agar menjadi paragraf 

yang padu. 

Fadila membayangkan dirinya memakai ____________________ guru. 

Fadila memang ingin ___________________ guru. ia sering membayangkan 

dirinya sedang memberi ______________________ di depan kelas, 

membimbing anak-anak, dan bersikap ramah. Ia juga sering 

_____________________ bersikap seperti Bu Areta, gurunya. Bu Areta 

memang ____________________ idolanya. Penyebanya, Bu Areta memang 

sangat sabar, ramah, penuh perhatian, dan baik cara mengajarnya. Pertanyaan 

siswa selalu ________________________ dengan memuaskan dan 

menyenangkan. Oleh karena itu, saat beliau _______________________ 

semua mata dan perhatian ________________________ padanya. 

Nama:       No. Absen: 
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Kata kunci:  

 

 

 

 

Kunci Jawaban: 

1. B (4, 2, 3, 1) 

2. C ( 3, 1, 2, 4) 

3. Fadila membayangkan dirinya memakai seragam guru. Fadila memang ingin 

menjadi guru. ia sering membayangkan dirinya sedang memberi nasihat di 

depan kelas, membimbing anak-anak, dan bersikap ramah. Ia juga sering 

membayangkan bersikap seperti Bu Areta, gurunya. Bu Areta memang guru  

idolanya. Penyebanya, Bu Areta memang sangat sabar, ramah, penuh 

perhatian, dan baik cara mengajarnya. Pertanyaan siswa selalu dijawab 

dengan memuaskan dan menyenangkan. Oleh karena itu, saat beliau berbicara 

semua mata dan perhatian tertuju padanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tertuju  -  dijawab  -  tugas 

- guru  -  menjadi  -  nasihat 

- perhatian  -  pelajaran  -  berbicara 

- seragam  -  membayangkan 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Pekerjaan Rumah  

Petunjuk! 

Perhatikan baik-baik karangan narasi (ejaan dan tanda baca) dan kerjakan 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 

a. Sebutkan tokoh yang terdapat dalam karangan! 

b. Bagaimana watak dari tokoh tersebut? 

c. Dimanakah latar cerita tersebut terjadi? 

d. Bagaimana alur (rangkaian) cerita tersebut? 

e. Hikmah apa yang dapat kalian diambil dari cerita tersebut? 

 

Kerja Bakti Membersihkan Kelas 

Budi anak kelas IV SD. Dia memiliki satu orang adik. Budi termasuk anak 

yang rajin. Dia sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Hal itu 

telah dilakukannya sejak kecil. 

Budi memiliki teman sekelas bernama Roni. Kebetulan jarak antara rumah 

Budi dengan Roni dekat. Mereka sering berangkat sekolah bersama-sama. Mereka 

berdua adalah teman yang sangat akrab. 

Pada hari Senin, Budi dan Roni berangkat bersama-sama. Dalam 

perjalanan Budi bertanya kepada Roni, “Ron, bagaimana menurutmu kelas kita?” 

Roni pun menjawab, “Menurut, keadaan kelas kita tidak begitu bersih dan tata 

ruangnya juga tidak begitu baik. Bagaimana menurut kamu?” 

Budi pun menjawab, “Menurutku, apa yang kamu katakan tadi benar. 

Bagaimana kalau kita mengusulkan agar kelas kita mengadakan kerja bakti?” 

“Ya, bisa kita usulkan pada teman-teman.” Jawab Roni. Akhirnya, Budi 

dan Roni mengusulkan kepada teman-temannya untuk melaksanakan kerja bakti. 

Usul tersebut ditanggapi dengan baik oleh teman-temannya. 

Selanjutnya, warga kelas mengadakan rapat yang dipimpin oleh ketua 

kelas dan usul tersebut disetujui. Sesuai kesepakatan rapat, kerja bakti 

dilaksanakan pada hari Sabtu setelah pelajaran terakhir selesai. Teman-teman 

Budi tampak bersemangat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mereka sadar, 
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jika kelasnya bersih, kegiatan belajar pun akan menjadi nyaman. Selain itu, 

mereka tidak merasa bosan untuk tinggal di kelas. 

Rencana kerja bakti kelas IV ternyata diketahui oleh Ibu Guru. ibu Guru 

pun mendukungnya. Dia juga memberi pengarahan kepada murid-murid. 

Ibu Guru berkata, “Kebersihan itu sangatlah penting untuk diwujudkan. 

Pola hidup bersih itu akan bermanfaat bagi diri kita.” Ibu Guru juga berpesan, 

“Kerja bakti membersihkan kelas itu baik, tetapi yang juga penting adalah 

bagaimana kebersihan yang sudah kita wujudkan tersebut dijaga dan 

dipertahankan.” 

       (K. Darmadi, 2007) 
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Lampiran  RPP Pertemuan 3 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menulis karangan narasi 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan  

pantun anak. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

No. 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

8.4 Menyusun karangan 

tentang berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, dll.) 

Disajikan karangan acak, siswa dapat 

menyusun karangan acak menjadi 

karangan yang padu 

Pilihan 

Ganda 

C3 1 B  

 

√ 

 

 

Disajikan karangan acak, siswa dapat 

menyusun karangan acak menjadi 

karangan yang padu 

Pilihan 

Ganda 

C3 2 C  √ 

 

 

Disajikan karangan rumpang, siswa 

dapat menyusun karangan dengan 

bantuan kata kunci 

Uraian  C3 3    √ 

 

Jumlah Butir Soal 10   2 8 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal    20% 80% 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

Rubrik Penilaian Menulis Karangan Narasi 

No. Aspek yang dinilai 
Nilai 

4 3 2 1 

1. Pemilihan judul     

2. Kesesuaian isi     

3. Pilihan kata     

4. Ejaan dan tanda baca      

5. Kerapian tulisan     

Jumlah  

Skor Maksimal 20 

 

PEDOMAN PENILAIAN MENULIS KARANGAN NARASI 

No Aspek Skor 

1 Pemilihan judul 

a. Judul sangat sesuai dengan tema karangan 

b.Judul sesuai dengan tema karangan 

c. Judul cukup sesuai dengan tema karangan 

d.Judul tidak sesuai dengan tema karangan 

 

4 

3 

2 

1 

2 Isi 

a. Isi sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada gambar 

dan mencakup 3 unsur yaitu alur, latar dan penokohan 

b. Isi cukup sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar dan kurang lengkap hanya 2 unsur 

c. Isi kurang sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar menurut waktu kurang urut dan kurang lengkap hanya 

mencakup 1 unsur 

d. Isi kurang sesuai dengan judul dan rangkaian peristiwa pada 

gambar menurut waktu tidak ada 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

3 Pilihan kata 

a. Pilihan kata sangat bervariasi 

b. Pilihan kata bervariasi 

c. Pilihan kata cukup bervariasi 

d. Pilihan kata kurang bervariasi 

 

4 

3 

2 

1 

4 Kerapian tulisan 

a. Tulisan sangat rapi, dapat dibaca, dan tidak ada coretan 

b. Tulisan rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

c. Tulisan cukup rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

d. Tulisan kurang rapi, kurang dapat dibaca, dan ada coretan 

 

4 

3 

2 

1 

5 Ejaan dan tanda baca 

a. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca kurang dari 

10 

b. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 11-15 

c. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 16-20 

d. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca lebih dari 20 

 

4 

 

3 

2 

1 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

DAFTAR NILAI 

LEMBAR KERJA SISWA 

Kelompok 
Skor Kriteria menulis 

Jml. Skor 
A B C D E 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Penilaian menulis karangan narasi: 
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Lampiran RPP Pertemuan 3 

DAFTAR NILAI 

KELAS IV B (KELAS KONTROL) 

PERTEMUAN KETIGA 

No. Nama Kelompok 
Nilai 

LKS 

Nilai 

Evaluasi 

Jml. 

Nilai 

1. Dinda Yuni Safitri     
2. Ahmad Fauzi     
3. Revieta Putri     
4. Anggita Larasati     
5. Ardian Dheni E     
6. Bagas Abrar Al Hakam     
7. Dwi Frans Maulana     
8. Elsa Sulistiawati     
9. Fery Anjas Gunawan     

10. Hilma Roihatul J     
11. Istihar Bakti     
12. Jihan Alya Khoirunisa     
13. Muh. Busaery     
14. Muh. Fasekhulisan     
15. Muh. Gilang R.     
16. Muh. Rifki R.     
17. Mochammad Hasoval 

S. 
    

18. Nadia Putri H     
19. Nuraeni Amalia     
20. Rafly Firmansyah     
21. Sendi Ramadhani     
22. Sumaenah     
23. Susan Zabrina Syah 

Putri 
    

24. Tiara Puri Apriliana     
25. Yahya Nur Ikhsan     
26. Muh. Bustomi     
27. Thalita Saroh W.S     
28. Nurul Oktavianti     
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Lampiran 14 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Satuan Pendidikan : SDN Kepandean 03 Kab. Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi Pokok  : Menulis Karangan Narasi 

Standar Kompetensi : 8.  Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

pantun anak. 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 
JENIS 

SOAL 

RANAH 

KOGNITIF 

JUMLAH 

SOAL 

TINGKAT 

KESUKARAN 

Mudah Sedang Sukar 

8.1 Menyusun karangan tentang 

berbagai topik sederhana 

dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dll.) 

Disajikan gambar seri, siswa dapat 

menulis karangan narasi dengan 

memperhatikan ketentuan: 

Kriteria karangan narasi sebagai 

berikut: 

1. Tema : kegiatan sehari-hari 

2. Ejaan dan tanda baca 

3. Kerapian tulisan 

4. Kesesuaian isi dengan judul 

5. Penggunaan kata (diksi) 

Uraian C1, C2, C3 1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

C1 = ingatan, C2 = pemahaman, C3 = penerapan 
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Lampiran 15 

 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Penelaah  : Drs. H.Y Poniyo, M.Pd. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek () pada kolom”Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek () pada kolom “Tdk” bila soal yang ditelaah tidak sesuai denga kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang 

catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No Aspek yang ditelaah 

Nomor Kriteria 

1 2 3 4 5 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A  Materi            

1 Soal sesuai dengan indikator           

2 Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai           

3 Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, 

relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 
          

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah 

atau tingkat kelas 
          



 
 

 

2
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B  Konstruksi           

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban 

uraian 
          

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal           

7 Ada pedoman penskorannya           

C  Bahasa/Budaya           

8 Rumusan kalimat soal komunikatif           

9 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku           

10 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran 

ganda 
          

11 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu           

12 Rumusan soal idak mengandung kata/ungkapan yang dapat 

mengyinggung perasaan siswa 
          

 

Tegal,     Maret 2015 

Penelaah 

 

 

 

Drs. H.Y Poniyo, M.Pd. 

NIP 195104121981021001 
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Lampiran 16 

 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Penelaah  : Waeli, S.Pd. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek () pada kolom”Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek () pada kolom “Tdk” bila soal yang ditelaah tidak sesuai denga kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang 

catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No Aspek yang ditelaah 

Nomor Kriteria 

1 2 3 4 5 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A  Materi            

1 Soal sesuai dengan indikator           

2 Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai           

3 Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, 

relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 
          

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah 

atau tingkat kelas 
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B  Konstruksi           

5 Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban 

uraian 
          

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal           

7 Ada pedoman penskorannya           

C  Bahasa/Budaya           

8 Rumusan kalimat soal komunikatif           

9 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku           

10 Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran 

ganda 
          

11 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu           

12 Rumusan soal idak mengandung kata/ungkapan yang dapat 

mengyinggung perasaan siswa 
          

 

Tegal,     Maret 2015 

Penelaah 

 
Waeli, S.Pd. 

NIP 19681011 199703 1 001
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Lampiran 17 

SOAL TES UJI COBA 1 

MENULIS KARANGAN NARASI 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Waktu  : 30 menit 

Petunjuk!  

1. Siapkan alat tulis dan satu lembar kertas kosong sebagai lembar jawaban!  

2. Tulislah nama dan nomor absen kalian di pojok kanan atas lembar jawaban!  

3. Tulislah jawaban pada kertas kosong yang telah kalian siapkan!  

Soal! 

Buatlah sebuah karangan narasi berdasarkan gambar seri dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Tema: Kebersihan 

b. Latar : Rumah si gajah 

c. Tokoh utama : si semut suka kebersihan 

d. Isi karangan minimal 4 paragraf (setiap gambar, satu paragraf) 

e. Menulis karangan dengan memperhatikan penggunaan ejaan huruf besar, 

tanda titik, dan tanda koma. 

f. Perhatikan judul, alur, kerapihan dalam penulisan dan pemilihan kata. 
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Lampiran 18 

 

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 1 

 

 

 

 

 

 

 

No. NAMA SISWA 
Aspek Skor 

Total 
NILAI 

A B C D E 

1. Geraldo Akil Alexander       - 

2. Nur Aji Febriyanto Putra 3 2 1 2 4 12 60 

3. Vera Aprilliany 1 3 1 4 3 12 60 

4. Yesa Maylani 2 2 1 4 2 11 55 

5. Afni Wulandari 3 3 2 2 3 13 65 

6. Alfiah Dyah Syaharani 4 3 2 3 4 16 80 

7. Annisa Putri Marda 4 3 2 2 3 14 70 

8. Atika Fajar Octarose 4 2 2 2 3 13 65 

9. Aulia Nur Maulidini 2 3 2 3 1 11 55 

10. Daniel Rizal Gunawan 4 3 2 3 3 15 75 

11. Dava Noval Pratama 2 3 2 3 3 13 65 

12. Devita Lintang Lestari       - 

13. Dinda Sivana Maesa Ayu 3 3 2 3 2 13 65 

14. Dwi Hilman Febriansyah 4 4 2 3 2 15 75 

15. Faristia Nabila Melani P. 4 3 2 3 2 14 70 

16. Galih Dwi Putra 4 3 2 3 4 16 80 

17. Intan Hasna Nugroho 4 2 2 3 4 15 75 

18. Lutfia Wulandari 3 4 3 3 4 17 85 

19. M.Guntur Wibisono 4 2 1 2 3 12 60 

20. Muhammad Hudhoriyybik 1 3 2 2 4 12 60 

21. Restu Pratama Agustira M 3 3 2 2 2 12 60 

22. Rosa Dwi Mauliddina 4 4 2 3 2 15 75 

23. Saffrilia Maharani A 4 3 2 3 4 16 80 

24. Silva Anggeliana Desinta 4 3 2 3 4 16 80 

25. Surya Adi Saputra 3 3 2 3 4 15 75 

26. Taqwa Wahyu Syahputra 4 3 2 3 2 14 70 

27. Tri Nur Alya 1 3 2 4 4 14 70 

28. Veronika Septi Tamara 4 3 3 3 4 17 85 

29. Yuniar Fida Arindi 3 3 3 4 4 17 85 

30. Furkon As Putra 3 3 1 2 2 11 55 

31. Bunga Rahmania Nur A 3 3 2 2 3 13 65 

32. Dyfania Ratna Hapsari 4 3 3 3 3 16 80 

33. Alyaa Pia Mariska       - 
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Lampiran 19 

 

 

 HASIL UJI VALIDITAS TIAP ASPEK SOAL UJI COBA 1  

 

 

Correlations 

 a b c d e total 

a 

Pearson Correlation 1 ,027 ,261 -,267 ,023 ,530
**
 

Sig. (2-tailed)  ,889 ,163 ,154 ,904 ,003 

N 30 30 30 30 30 30 

b 

Pearson Correlation ,027 1 ,468
**
 ,170 -,136 ,420

*
 

Sig. (2-tailed) ,889  ,009 ,368 ,473 ,021 

N 30 30 30 30 30 30 

c 

Pearson Correlation ,261 ,468
**
 1 ,176 ,278 ,753

**
 

Sig. (2-tailed) ,163 ,009  ,354 ,137 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

d 

Pearson Correlation -,267 ,170 ,176 1 ,078 ,337 

Sig. (2-tailed) ,154 ,368 ,354  ,681 ,068 

N 30 30 30 30 30 30 

e 

Pearson Correlation ,023 -,136 ,278 ,078 1 ,562
**
 

Sig. (2-tailed) ,904 ,473 ,137 ,681  ,001 

N 30 30 30 30 30 30 

total 

Pearson Correlation ,530
**
 ,420

*
 ,753

**
 ,337 ,562

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,021 ,000 ,068 ,001  

N 30 30 30 30 30 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 20 

 

HASIL UJI RELIABILITAS TIAP ASPEK SOAL UJI COBA 1 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 90,9 

Excluded
a
 3 9,1 

Total 33 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,268 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
 

 

2
4
9
 

Lampiran 21 

 

 

TABEL PEMBAGIAN KELOMPOK ATAS DAN KELOMPOK BAWAH 

SOAL UJI COBA 1 

 

 

Tabel Peringkat Kelompok Tinggi 

 

Rank Nama 
Aspek Skor 

Total A B C D E 

1 Yuniar Fida Arindi 3 3 3 4 4 17 

2 Veronika Septi Tamara 4 3 3 3 4 17 

3 Lutfia Wulandari 3 4 3 3 4 17 

4 Dyfania Ratna Hapsari 4 3 2 3 4 16 

5 Silva Anggelina Desinta 4 3 2 3 4 16 

6 Saffrilia Maharani A 4 3 3 3 3 16 

7 Galih Dwi Putra 4 3 2 3 4 16 

8 Alfiah Dyah Syaharani 4 3 2 3 4 16 

Jumlah 30 25 20 25 31 131 

 

 

 

Tabel Peringkat Kelompok Rendah 

 

Rank Nama 
Aspek Skor 

Total A B C D E 

22 
Restu Pratama Agustira 

M 
3 3 2 2 2 12 

23 
Muhammad 

Hudhoriyybik 
1 3 2 2 4 12 

24 M. Guntur Wibisono 4 2 1 2 3 12 

25 Vera Apriliany 1 3 1 4 3 12 

26 Nur Aji Febriyano Putra 3 2 1 2 4 12 

27 Furkon As Putra 3 3 1 2 2 11 

28 Aulia Nur Maulidini 2 3 2 3 1 11 

29 Yesa Maylani 2 2 1 4 2 11 

Jumlah 19 21 11 21 21 93 
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Lampiran 22 

 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN DAN DAYA BEDA 

TIAP ASPEK SOAL UJI COBA 1 

 

A. Tingkat Kesukaran Soal 

 

Diketahui  N  = 27,5%*30 = 8,25 = 8 

 Skor maks = 4  Skor min = 1 

Rumus:     
        (             )

     (                  )
  

 

1.     
         ( ( )    )

 ( )   (   )
  

  

  
      

2.     
         ( ( )    )

 ( )   (   )
  

  

  
      

3.     
         ( ( )    )

 ( )   (   )
  

  

  
      

4.     
         ( ( )   )

 ( )  (   )
  

  

  
      

5.     
         ( ( )    )

 ( )   (   )
  

  

  
      

 

B. Daya Beda Butir Soal 

Rumus:     
      

    (                  )
 

1.     
     

    (   )
  

  

  
       

2.     
     

    (   )
  

 

  
      

3.     
     

    (   )
  

 

  
      

4.     
     

    (   )
  

 

  
       

5.     
     

    (   )
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Lampiran 23 

 

SOAL TES UJI COBA 2 

MENULIS KARANGAN NARASI 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Waktu  : 30 menit 

Petunjuk!  

1. Siapkan alat tulis dan satu lembar kertas kosong sebagai lembar jawaban!  

2. Tulislah nama dan nomor absen kalian di pojok kanan atas lembar jawaban!  

3. Tulislah jawaban pada kertas kosong yang telah kalian siapkan!  

Soal! 

Buatlah sebuah karangan narasi berdasarkan gambar seri dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Tema: Berbuat Baik 

b. Latar : sungai di pinggir jalan 

c. Tokoh utama : Bona si gajah 

d. Isi karangan minimal 4 paragraf (setiap gambar, satu paragraf). 

e. Menulis karangan dengan memperhatikan penggunaan ejaan huruf besar, 

tanda titik, dan tanda koma. 

f. Perhatikan judul, alur, kerapihan dalam penulisan dan pemilihan kata. 
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Lampiran 24 

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 2 

 

No. NAMA SISWA 
Aspek Skor 

Total 
NILAI 

A B C D E 

1. Geraldo Akil Alexander       - 

2. Nur Aji Febriyanto Putra 1 2 2 2 3 10 50 

3. Vera Aprilliany 1 2 1 3 2 9 45 

4. Yesa Maylani 2 2 1 1 2 8 40 

5. Afni Wulandari 1 2 1 3 4 11 55 

6. Alfiah Dyah Syaharani 4 3 2 2 3 14 70 

7. Annisa Putri Marda 2 3 1 3 1 10 50 

8. Atika Fajar Octarose 3 2 2 2 3 12 60 

9. Aulia Nur Maulidini 3 2 2 3 4 14 70 

10. Daniel Rizal Gunawan 4 3 2 2 4 15 75 

11. Dava Noval Pratama 1 2 2 3 1 9 45 

12. Devita Lintang Lestari       - 

13. Dinda Sivana Maesa Ayu 2 3 2 2 1 10 50 

14. Dwi Hilman Febriansyah 2 2 1 2 2 9 45 

15. Faristia Nabila Melani P. 4 4 3 3 2 16 80 

16. Galih Dwi Putra 3 3 2 3 4 15 75 

17. Intan Hasna Nugroho 4 2 2 3 4 15 75 

18. Lutfia Wulandari 4 3 2 3 4 16 80 

19. M.Guntur Wibisono 2 2 1 1 2 8 40 

20. Muhammad Hudhoriyybik 1 2 1 1 3 8 40 

21. Restu Pratama Agustira M 4 3 2 3 3 15 75 

22. Rosa Dwi Mauliddina 4 3 3 3 4 17 85 

23. Saffrilia Maharani A 4 3 2 3 3 15 75 

24. Silva Anggeliana Desinta 4 3 3 3 4 17 85 

25. Surya Adi Saputra 3 4 2 3 4 16 80 

26. Taqwa Wahyu Syahputra 3 3 2 3 2 13 65 

27. Tri Nur Alya 4 3 2 3 4 16 80 

28. Veronika Septi Tamara 2 3 2 2 4 13 65 

29. Yuniar Fida Arindi 4 3 3 3 4 17 85 

30. Furkon As Putra 4 2 1 2 2 11 55 

31. Bunga Rahmania Nur A 2 2 1 3 3 11 55 

32. Dyfania Ratna Hapsari 1 2 2 2 3 10 50 

33. Alyaa Pia Mariska 1 3 2 3 4 13 65 
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Lampiran 25 

 

HASIL UJI VALIDITAS TIAP ASPEK SOAL UJI COBA 2 

 

Correlations 

 A B C D E TOTAL 

A 

Pearson Correlation 1 ,442
*
 ,472

**
 ,241 ,295 ,755

**
 

Sig. (2-tailed)  ,013 ,007 ,192 ,107 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 

B 

Pearson Correlation ,442
*
 1 ,665

**
 ,408

*
 ,228 ,708

**
 

Sig. (2-tailed) ,013  ,000 ,023 ,218 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 

C 

Pearson Correlation ,472
**
 ,665

**
 1 ,469

**
 ,361

*
 ,799

**
 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000  ,008 ,046 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 

D 

Pearson Correlation ,241 ,408
*
 ,469

**
 1 ,304 ,617

**
 

Sig. (2-tailed) ,192 ,023 ,008  ,097 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 

E 

Pearson Correlation ,295 ,228 ,361
*
 ,304 1 ,659

**
 

Sig. (2-tailed) ,107 ,218 ,046 ,097  ,000 

N 31 31 31 31 31 31 

TOTAL 

Pearson Correlation ,755
**
 ,708

**
 ,799

**
 ,617

**
 ,659

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 31 31 31 31 31 31 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 26 

 

HASIL UJI RELIABIILITAS TIAP ASPEK SOAL UJI COBA 2 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,722 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A 10,19 5,361 ,482 ,697 

B 10,26 7,265 ,586 ,660 

C 10,94 6,262 ,669 ,609 

D 10,35 7,437 ,452 ,691 

E 9,87 6,383 ,392 ,720 
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Lampiran 27 

 

TABEL PEMBAGIAN KELOMPOK ATAS DAN KELOMPOK BAWAH 

SOAL UJI COBA 2 

 

Tabel Peringkat Kelompok Tinggi 

 

Rank Nama 
Aspek Skor 

Total A B C D E 

1 Rosa Dwi Mauliddina 4 3 3 3 4 17 

2 
Silva Anggeliana 

Desinta 
4 3 3 3 4 17 

3 Yuniar Fida Arindi 4 3 3 3 4 17 

4 Faristia nabila Melani P. 4 4 3 3 2 16 

5 Lutfia Wulandari 4 3 2 3 4 16 

6 Surya Adi Saputra 3 4 2 3 4 16 

7 Tri Nur Alya 4 3 2 3 4 16 

8 Galih Dwi Putra 3 3 2 3 4 15 

9 
Restu Pratama Agustira 

M 
4 3 2 3 3 15 

Jumlah 34 29 22 27 33 145 

 

 

 

Tabel Peringkat Kelompok Rendah 

 

Rank Nama 
Aspek Skor 

Total A B C D E 

21 Nur Aji Febriyanto Putra 1 2 2 2 3 10 

22 Annisa Putri Marda 2 3 1 3 1 10 

23 
Dinda Sivana maesa 

Ayu 
1 3 1 3 2 10 

24 Vera Apriliany 1 2 1 3 2 9 

25 Dava Noval Pratama 1 2 2 3 1 9 

26 
Dwi Hilman 

Febriansyah 
2 2 1 2 2 9 

27 M. Guntur Wibisono 2 2 1 1 2 8 

28 
Muhammad 

Hudhoriyybik 
1 2 1 1 3 8 

29 Yesa Maylani 2 2 1 1 2 8 

Jumlah 14 20 12 18 17 81 
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Lampiran 28 

 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN DAN DAYA BEDA 

TIAP ASPEK SOAL UJI COBA 2 

 

A. Tingkat Kesukaran Soal 

 

Diketahui  N  = 27,5%*31 = 8,525 = 9 

 Skor maks = 4 

 Skor min = 1 

Rumus:     
        (             )

     (                  )
  

 

1.     
         ( ( )    )

 ( )   (   )
  

  

  
      

2.     
         ( ( )    )

 ( )   (   )
  

  

  
      

3.     
         ( ( )    )

 ( )   (   )
  

  

  
      

4.     
         ( ( )   )

 ( )  (   )
  

  

  
      

5.     
         ( ( )    )

 ( )   (   )
  

  

  
      

 

B. Daya Beda Butir Soal 

Rumus:     
      

    (                  )
 

1.     
     

    (   )
  

  

  
       

2.     
     

    (   )
  

 

  
      

3.     
     

    (   )
  

  

  
      

4.     
     

    (   )
  

 

  
      

5.     
     

    (   )
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Lampiran 29 

 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS BUTIR SOAL UJI COBA 

 

A. HASIL UJI VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

Correlations 

 Soal1 Soal2 

Soal1 

Pearson Correlation 1 ,592
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 30 30 

Soal2 

Pearson Correlation ,592
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 30 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

B. HASIL UJI RELIABILITAS BUTIR SOAL UJI COBA  

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 93,8 

Excluded
a
 2 6,3 

Total 32 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,691 2 
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Lampiran 30 

 

 

TARAF KESUKARAN DAN DAYA BEDA SOAL UJI COBA 

 

 

A. TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL UJI COBA 

 

Diketahui  N  = 27,5%*31 = 8,525 = 9 

 Skor maks = 20 

 Skor min = 5 

Rumus:     
        (             )

     (                  )
  

 

1.     
          ( ( )    )

 ( )   (    )
  

   

   
      

2.     
          ( ( )    )

 ( )   (    )
  

   

   
      

 

 

 

B. DAYA BEDA BUTIR SOAL UJI COBA 

 

Rumus:     
      

    (                  )
 

1.     
      

    (    )
  

  

   
       

2.     
      

    (    )
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Lampiran 31  

 

 

KESIMPULAN HASIL UJI COBA 

 

Soal Validitas Reliabilitas 
Taraf 

Kesukaran 
Daya Beda 

Soal Uji Coba 

1 
0,592 

0,691 

0,60 Sedang 0,316 Baik 

Soal Uji Coba 

2 
0,592 0,50 Sedang 0,47 

Baik 

Sekali 

 

 

 

KESIMPULAN HASIL UJI COBA TIAP ASPEK 

 

Soal Aspek Validitas Reliabilitas 
Taraf 

Kesukaran 
Daya Beda 

Soal Uji 

Coba 1 

A 0,530 

0,268 

0,69 Sedang 0,46 
Baik 

Sekali 

B 0,420 0,94 Mudah  0,17 Buruk 

C 0,753 0,31 Sedang  0,38 Baik 

D 0,337 0,63 Sedang  0,16 Buruk 

E 0,562 0,75 Sedang  0,42 
Baik 

Sekali 

Soal Uji 

Coba 2 

A 0,743 0,712 0,56 Sedang 0,74 Sedang  

B 0,693 0,57 Sedang  0,33 Baik  

C 0,784 0,30 Sedang  0,48 Baik 

Sekali 

D 0,615 0,50 Sedang  0,33 Baik 

E 0,682 0,59 Sedang  0,59 Baik 

Sekali 
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Lampiran 32 

 

KISI-KISI SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi Pokok  : Menulis Karangan Narasi 

Standar Kompetensi : 8.  Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan 

pantun anak. 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 
JENIS 

SOAL 

RANAH 

KOGNITIF 

JUMLAH 

SOAL 

TINGKAT 

KESUKARAN 

Mudah Sedang Sukar 

8.1 Menyusun karangan tentang 

berbagai topik sederhana 

dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dll.) 

Disajikan gambar seri, siswa dapat 

menulis karangan narasi dengan 

memperhatikan ketentuan: 

Kriteria karangan narasi sebagai 

berikut: 

1. Tema : kegiatan sehari-hari 

2. Ejaan dan tanda baca 

3. Kerapian tulisan 

4. Kesesuaian isi dengan judul 

5. Penggunaan kata (diksi) 

Uraian C1, C2, C3 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

C1 = ingatan, C2 = pemahaman, C3 = penerapan 
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Lampiran 33 

SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

MENULIS KARANGAN NARASI 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Waktu  : 30 menit 

Petunjuk!  

1. Siapkan alat tulis dan satu lembar kertas kosong sebagai lembar jawaban!  

2. Tulislah nama dan nomor absen kalian di pojok kanan atas lembar jawaban!  

3. Tulislah jawaban pada kertas kosong yang telah kalian siapkan!  

Soal! 

Buatlah sebuah karangan narasi berdasarkan gambar seri dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Tema: Berbuat Baik 

b. Latar : sungai di pinggir jalan 

c. Tokoh utama : Bona si gajah 

d. Isi karangan minimal 4 paragraf (setiap gambar, satu paragraf). 

e. Menulis karangan dengan memperhatikan penggunaan ejaan huruf besar, 

tanda titik, dan tanda koma. 

f. Perhatikan judul, alur, kerapihan dalam penulisan dan pemilihan kata. 
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Lampiran 34 

 

DESKRIPTOR PENILAIAN MENULIS NARASI 

No. Keterangan Aspek Skor 

1 Pemilihan judul 

a. Judul sangat sesuai dengan tema karangan 

b. Judul sesuai dengan tema karangan 

c. Judul cukup sesuai dengan tema karangan 

d. Judul tidak sesuai dengan tema karangan 

 

4 

3 

2 

1 

2 Isi 

a. Isi sesuai dengan judul dan rangkaian gambar runtut 

b. Isi sesuai sesuai dengan judul dan rangkaian gambar runtut 

c. Isi cukup sesuai dengan judul dan rangkaian gambar runtut 

d. Isi kurang sesuai dengan judul dan rangkaian gambar 

masih kurang runtut 

 

4 

3 

2 

1 

3 Pilihan kata 

a. Pilihan kata sangat bervariasi 

b. Pilihan kata bervariasi 

c. Pilihan kata cukup bervariasi 

d. Pilihan kata kurang bervariasi 

 

4 

3 

2 

1 

4 Kerapian tulisan 

a. Tulisan sangat rapi, dapat dibaca, dan tidak ada coretan 

b. Tulisan rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

c. Tulisan cukup rapi, dapat dibaca, dan ada coretan 

d. Tulisan kurang rapi, kurang dapat dibaca, dan ada coretan 

 

4 

3 

2 

1 

5 Ejaan dan tanda baca 

a. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca kurang 

dari 10 

b. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 11-15 

c. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca 16-20 

d. Jumlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca lebih 

dari 20 

 

4 

 

3 

2 

1 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. Pemilihan Judul 1 – 4  

2. Kesesuaian Isi 1 – 4 

3. Pemilihan kata 1 – 4 

4. Kerapian tulisan 1 – 4 

5. Ketepatan ejaan dan tanda baca 1 – 4  

Skor Maksimal 20 

Rumus penilaian menulis narasi: 
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Lampiran 35 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

DAFTAR NILAI SEMESTER GASAL IV A (KELAS EKSPERIMEN) 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 THN 2014/2015 

No NIS NAMA SISWA Nilai 

1. 2617 Junaedi Abdullah Aziz 70 

2. 2696 Khaerudin 63 

3. 2771 Moh. Ferdiansyah 65 

4. 2776 Nur Alfiani Istikomah 70 

5. 2821 Afiati Nur Rizka 75 

6. 2822 Ahmad Dimyati al akhiri 65 

7. 2823 Alfin ardiansah r 62 

8. 2824 Aly zainal abidin 75 

9. 2825 Bagus azhar Al Hakim 70 

10. 2827 Eko Rosandi 70 

11. 2828 Hendi Wibowo 70 

12. 2830 Khalimatus Sadiyah 60 

13. 2831 Khoirul Anwar 70 

14. 2832 M. Afdlaludin Syafar 75 

15. 2833 M. Bagus Ardianto 72 

16. 2834 M. Fadil 75 

17. 2835 M. Farizan Mustaqim 60 

18. 2838 Maudina Ira Zahara 75 

19. 2839 Nur Rohmah 70 

20. 2841 Ragil Cahyo Widagdo 65 

21. 2844 Saifudin Ismail 60 

22. 2845 Sinta 65 

23. 2847 Syaidah Anjen Nh 90 

24. 2880 Thia Rivana 80 

25. 2881 Tri Suci Sawaliyah 62 

26. 2877 M. Adi Wijoyo Danu 60 

27. 2878 Abdul Rokhim 75 

28.  Chelsea Magdalena Cp 75 

29. 3020 M. Rifki Pratama 60 

Tegal,    Maret 2015 

Mengetahui,  

Kepala SD Negeri kepandean 03  Guru Kelas IV A 

 

Sutanto, S.Pd.  Kustanto, S.Pd. 

NIP 19600617 198012 1 003 NIP 19660814 199103 1 007 
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Lampiran 36 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

DAFTAR NILAI SEMESATER GASAL IV B (KELAS KONTROL) 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 THN 2014/2015 

 

Tegal,     Maret 2015 

Mengetahui,  

Kepala SD Negeri kepandean 03  Guru Kelas IV B 

 

Sutanto, S.Pd.  Waeli, S.Pd. 

NIP 19600617 198012 1 003 NIP 19681011 199703 1 001 

 

No. NIS NAMA SISWA NILAI 

1. 2789 Ahmad Fauzi 70 

2. 2806 Revieta Putri 65 

3. 2848 Anggita Larasati 72 

4. 2849 Ardian Dheni E 82 

5. 2851 Bagas Abrar Al Hakam 60 

6. 2853 Dwi Frans Maulana 62 

7. 2854 Elsa Sulistiawati 70 

8. 2855 Fery Anjas Gunawan 65 

9. 2856 Hilma Roihatul J 80 

10. 2857 Istihar Bakti 80 

11. 2858 Jihan Alya Khoirunisa 75 

12. 2860 Muh. Busaery 65 

13. 2861 Muh. Fasekhulisan 65 

14. 2862 Muh. Gilang R. 70 

15. 2864 Muh. Rifki R. 70 

16. 2865 Mochammad Hasoval S. 75 

17. 2866 Nadia Putri H 70 

18. 2868 Nuraeni Amalia 75 

19. 2869 Rafly Firmansyah 72 

20. 2870 Sendi Ramadhani 65 

21. 2871 Sumaenah 77 

22. 2872 Susan Zabrina Syah Putri 65 

23. 2873 Tiara Puri Apriliana 65 

24. 2883 Yahya Nur Ikhsan 55 

25. 2951 Muh. Bustomi 80 

26. 2953 Thalita Saroh W.S 90 

27. 3021 Nurul Oktavianti 80 
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Lampiran 37 

  PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

NILAI TES AWAL SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

No. NAMA SISWA 
Butir Soal Skor 

Total 
NILAI 

A B C D E 

1. Junaedi Abdullah Aziz 3 2 1 2 2 10 50 

2. Khaerudin 4 3 2 2 1 12 60 

3. Moh. Ferdiansyah 4 3 1 2 2 12 60 

4. Nur Alfiani Istikomah 1 2 1 2 2 8 40 

5. Afiati Nur Rizka 1 2 1 2 3 9 45 

6. Ahmad Dimyati al akhiri 1 1 2 3 3 10 50 

7. Alfin Ardiansah R 1 1 1 2 2 7 35 

8. Aly Zainal Abidin 1 3 2 2 3 11 55 

9. Bagus Azhar Al Hakim 1 2 1 2 2 8 40 

10. Eko Rosandi 3 2 2 2 1 10 50 

11. Hendi Wibowo 1 2 1 2 3 9 45 

12. Khalimatus Sadiyah 1 2 1 3 4 11 55 

13. Khoirul Anwar 4 2 2 2 1 11 55 

14. M. Afdlaludin Syafar 4 2 1 2 1 10 50 

15. M. Bagus Ardianto 2 2 1 2 2 9 45 

16. M. Fadil 1 1 1 2 2 7 35 

17. M. Farizan Mustaqim 1 2 1 2 3 9 45 

18. Maudina Ira Zahara 4 2 2 3 3 14 70 

19. Nur Rohmah 1 2 1 2 3 9 45 

20. Ragil Cahyo Widagdo 4 2 1 1 1 9 45 

21. Saifudin Ismail 2 1 1 2 2 8 40 

22. Sinta 1 2 1 2 1 7 35 

23. Syaidah Anjen Nh 3 3 2 3 3 14 70 

24. Thia Rivana 2 3 2 3 2 12 60 

25. Tri Suci Sawaliyah 1 1 1 2 2 7 35 

26. M. Adi Wijoyo Danu 1 1 1 1 1 5 25 

27. Abdul Rokhim 1 1 1 2 1 6 30 

28. Chelsea Magdalena Cp 1 3 1 2 4 11 55 

29. M. Rifki Pratama 3 1 1 2 2 9 45 
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Lampiran 38 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

NILAI TES AWAL SISWA KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. NAMA SISWA 
Butir Soal Skor 

Total 
NILAI 

A B C D E 

1. Ahmad Fauzi 1 2 1 2 2 8 40 

2. Revieta Putri 1 2 1 3 1 8 40 

3. Anggita Larasati 3 2 2 2 2 11 55 

4. Ardian Dheni E 2 2 1 2 3 10 50 

5. Bagas Abrar Al Hakam 1 2 1 2 3 9 45 

6. Dwi Frans Maulana 3 2 1 2 3 11 55 

7. Elsa Sulistiawati 3 3 2 3 2 13 65 

8. Fery Anjas Gunawan 3 2 1 2 1 9 45 

9. Hilma Roihatul J 2 3 2 3 2 12 60 

10. Istihar Bakti 1 2 1 2 3 9 45 

11. Jihan Alya Khoirunisa 2 2 2 2 2 10 50 

12. Muh. Busaery 1 2 1 2 2 8 40 

13. Muh. Fasekhulisan 1 2 1 2 2 8 40 

14. Muh. Gilang R. 3 2 2 2 1 10 50 

15. Muh. Rifki R. 2 2 1 2 2 9 45 

16. Mochammad Hasoval S. 1 1 1 1 2 6 30 

17. Nadia Putri H 1 1 1 2 2 7 35 

18. Nuraeni Amalia 2 2 1 3 2 10 50 

19. Rafly Firmansyah 1 1 1 2 3 8 40 

20. Sendi Ramadhani 1 1 1 2 4 9 45 

21. Sumaenah 2 3 2 3 4 14 70 

22. Susan Zabrina Syah Putri 3 1 1 2 2 9 45 

23. Tiara Puri Apriliana 3 3 2 3 2 13 65 

24. Yahya Nur Ikhsan 1 2 1 1 2 7 35 

25. Muh. Bustomi 3 2 1 2 1 9 45 

26. Thalita Saroh W.S 4 2 2 3 3 14 70 

27. Nurul Oktavianti 4 3 2 3 2 14 70 
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Lampiran 39  
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

NILAI TES AKHIR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

No. NAMA SISWA 
Butir Soal Skor 

Total 
NILAI 

A B C D E 

1. Junaedi Abdullah Aziz 4 4 3 3 3 17 85 

2. Khaerudin 4 4 3 2 3 16 80 

3. Moh. Ferdiansyah 4 3 2 3 3 15 75 

4. Nur Alfiani Istikomah 4 3 2 3 3 15 75 

5. Afiati Nur Rizka 4 4 2 3 3 16 80 

6. Ahmad Dimyati al akhiri 4 4 3 3 4 18 90 

7. Alfin ardiansah r 3 3 1 2 3 12 60 

8. Aly zainal abidin 4 4 3 3 4 18 90 

9. Bagus azhar Al Hakim 4 3 2 3 3 15 75 

10. Eko Rosandi 4 3 2 3 1 13 65 

11. Hendi Wibowo 4 3 2 3 4 16 80 

12. Khalimatus Sadiyah 4 4 3 4 4 19 95 

13. Khoirul Anwar 4 4 2 2 4 16 80 

14. M. Afdlaludin Syafar 4 3 2 3 4 16 80 

15. M. Bagus Ardianto 4 3 1 3 3 14 70 

16. M. Fadil 2 2 1 3 2 10 50 

17. M. Farizan Mustaqim 4 3 2 3 4 16 80 

18. Maudina Ira Zahara 4 4 3 4 4 19 95 

19. Nur Rohmah 4 4 2 3 4 17 85 

20. Ragil Cahyo Widagdo 4 4 2 2 1 13 65 

21. Saifudin Ismail 4 3 1 3 3 14 70 

22. Sinta 4 3 2 3 2 14 70 

23. Syaidah Anjen Nh 4 4 3 4 4 19 95 

24. Thia Rivana 4 4 3 4 4 19 95 

25. Tri Suci Sawaliyah 4 3 2 3 3 15 75 

26. M. Adi Wijoyo Danu 4 2 1 2 3 12 60 

27. Abdul Rokhim 4 3 1 3 2 13 65 

28. Chelsea Magdalena Cp 4 3 1 4 4 16 80 

29. M. Rifki Pratama 4 3 1 3 3 14 70 
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Lampiran 40 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

NILAI TES AKHIR SISWA KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. NAMA SISWA 
Butir Soal Skor 

Total 
NILAI 

A B C D E 

1. Ahmad Fauzi 1 2 1 2 3 9 45 

2. Revieta Putri 4 2 2 4 2 14 70 

3. Anggita Larasati 1 3 2 3 2 11 55 

4. Ardian Dheni E 4 4 3 3 2 16 80 

5. Bagas Abrar Al Hakam 4 3 2 3 3 15 75 

6. Dwi Frans Maulana 1 2 2 3 4 12 60 

7. Elsa Sulistiawati 4 3 2 4 4 17 85 

8. Fery Anjas Gunawan 4 2 1 3 3 13 65 

9. Hilma Roihatul J 4 4 2 4 4 18 90 

10. Istihar Bakti 1 3 2 3 3 12 60 

11. Jihan Alya Khoirunisa 4 3 2 4 4 17 85 

12. Muh. Busaery 4 4 2 2 3 15 75 

13. Muh. Fasekhulisan 3 4 2 3 3 15 75 

14. Muh. Gilang R. 4 3 2 3 2 14 70 

15. Muh. Rifki R. 4 3 2 3 3 15 75 

16. Mochammad Hasoval S. 3 2 1 1 2 9 45 

17. Nadia Putri H 4 2 2 3 1 12 60 

18. Nuraeni Amalia 1 3 2 4 3 13 65 

19. Rafly Firmansyah 4 3 2 2 4 15 75 

20. Sendi Ramadhani 4 2 2 3 3 14 70 

21. Sumaenah 4 4 3 4 4 19 95 

22. Susan Zabrina Syah Putri 1 3 1 3 1 9 45 

23. Tiara Puri Apriliana 4 2 2 4 3 15 75 

24. Yahya Nur Ikhsan 2 3 1 1 2 9 45 

25. Muh. Bustomi 1 3 2 2 3 11 55 

26. Thalita Saroh W.S 4 4 3 4 4 19 95 

27. Nurul Oktavianti 4 4 3 4 3 18 90 
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Lampiran 41 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Junaedi Abdullah Aziz                           

2 Khaerudin                           

3 Moh. Ferdiansyah                           

4 Nur Alfiani Istikomah                           

5 Afiati Nur Rizka                           

6 A. Dimyati Al Akhiri                           

7 Alfin Ardiansah R                           

8 Aly Zainal Abidin                           

9 
Bagus Azhar Al 

Hakim 
                          

10 Eko Rosandi                           

11 Hendi Wibowo                           

12 Khalimatus Sadiyah                           

13 Khoirul Anwar                           

14 M. Afdlaludin Syafar                           

15 M. Bagus Ardianto                           

16 M. Fadil                           

17 M. Farizan Mustaqim                           

18 Maudina Ira Zahara                           

19 Nur Rohmah                           
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No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 Ragil Cahyo Widagdo                           

21 Saifudin Ismail                           

22 Sinta                           

23 Syaidah Anjen Nh                           

24 Thia Rivana                           

25 Tri Suci Sawaliyah                           

26 M. Adi Wijoyo Danu                           

27 Abdul Rokhim                           

28 
Chelsea Magdalena 

Cp 
                          

29 M. Rifki Pratama                           

 

 

Pengamat 

 

Kustanto, S.Pd.   
NIP 19660814 199103 1 007 
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Lampiran 42 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR KELAS KONTROL 

 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ahmad Fauzi                           

2 Revieta Putri                           

3 Anggita Larasati                           

4 Ardian Dheni E                           

5 Bagas Abrar Al Hakam                           

6 Dwi Frans Maulana                           

7 Elsa Sulistiawati                           

8 Fery Anjas Gunawan                           

9 Hilma Roihatul J                           

10 Istihar Bakti                           

11 Jihan Alya Khoirunisa                           

12 Muh. Busaery                           

13 Muh. Fasekhulisan                           

14 Muh. Gilang R.                           

15 Muh. Rifki R.                           

16 
Mochammad Hasoval 

S. 
                          

17 Nadia Putri H                           

18 Nuraeni Amalia                           

19 Rafly Firmansyah                           
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No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 Sendi Ramadhani                           

21 Sumaenah                           

22 
Susan Zabrina Syah 

Putri 
                          

23 Tiara Puri Apriliana                           

24 Yahya Nur Ikhsan                           

25 Muh. Bustomi                           

26 Thalita Saroh W.S                           

27 Nurul Oktavianti                           

 

 

Pengamat  

 

 

Waeli, S.Pd. 

NIP 19681011 199703 1 001
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Lampiran 43 

DESKRIPTOR PENILAIAN PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA 

 

Nama Siswa  : 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 Kab. Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV /2 

Materi   : Menulis karangan narasi 

Hari/Tanggal  :  

Petunjuk  : 

1) Bacalah dengan cermat 8 indikator aktivitas siswa yang sudah ditetapkan. 

2) Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan! 

Jika deskriptor tidak tampak sama sekali dan tampak 1, maka beri tanda 

check (√) pada tingkat kemampuan 1.  

Jika deskriptor tampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

Jika deskriptor tampak 3, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

Contoh pengerjaan : jika deskriptor tampak 1, maka beri tanda (√) pada 

tingkat kemampuan 1. 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

kemampuan Skor 

1 2 3 

A 

Mempersiapkan 

diri dalam 

menerima 

pelajaran 

(kegiatan-

kegiatan 

emosional 

a. Siswa datang tepat waktu 

b. Siswa mempersiapkan 

bahan buku untuk kegiatan 

belajar 

c. Siswa tertib dan rapi dalam 

kelas 

   1 

B 

Kegiatan-

kegiatan lisan 

a. Siswa aktif bertanya 

b. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya 

c. Siswa berani menyampaikan 

hasil diskusi 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

kemampuan Skor 

1 2 3 

C 

Kegiatan-

kegiatan visual 

a. Siswa memperhatikan media 

yang dibawa guru 

b. Siswa mengamati media 

gambar seri ketika 

mengerjakan LKS 

c. Mengamati siswa yang 

menyampaikan hasil 

presentasi  

    

D 

Kegiatan-

kegiatan 

mendengarkan 

a. Mendengarkan penjelasan 

guru 

b. Mendengarkan teman 

kelompoknya ketika 

berdiskusi 

c. Mendengarkan hasil 

pesentasi dari siswa lain. 

    

E 

Bekerja sama 

dalam kelompok 

untuk berdiskusi 

a. Siswa aktif dalam kelompok 

b. Siswa memberi pendapat 

dalam kelompok 

c. Siswa dapat bekerja sama 

dengan teman sekelompok 

    

F 

Kegiatan-

kegiatan menulis 

a. Membuat rangkuman materi 

b. Menulis hasil diskusi 

c. Mengerjakan tes evaluasi 

    

G. 

Kegiatan-

kegiatan 

emosional dalam 

proses 

pembelajaran 

a. Tidak mengganggu siswa 

lain 

b. Tidak mengganggu 

penyajian materi guru 

c. Menerima pembagian 

kelompok oleh guru 

    

H 

Mengerjakan 

evaluasi 

a. Mengerjakan tanpa membuat 

kegaduhan 

b. Mengerjakan tanpa 

mencontek 

c. Mengerjakan dengan tepat 

waktu 

    

JUMLAH     

Dikembangkan dan dimodifikasi dari Paul D. Dierich dalam Hamalik (2012:172). 
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Lampiran 44 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 1 

 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Junaedi Abdullah Aziz                         20 83,33 

2 Khaerudin                           

3 Moh. Ferdiansyah                         19 79,16 

4 Nur Alfiani Istikomah                         21 87,50 

5 Afiati Nur Rizka                         22 91,67 

6 A. Dimyati Al Akhiri                         22 91,67 

7 Alfin Ardiansah R                           

8 Aly Zainal Abidin                         22 91,67 

9 Bagus Azhar Al Hakim                         20 83,33 

10 Eko Rosandi                           

11 Hendi Wibowo                         19 79,16 

12 Khalimatus Sadiyah                         21 87,50 

13 Khoirul Anwar                         22 91,67 

14 M. Afdlaludin Syafar                           

15 M. Bagus Ardianto                         18 75 

16 M. Fadil                         15 62,50 

17 M. Farizan Mustaqim                         20 83,33 

18 Maudina Ira Zahara                         20 83,33 

19 Nur Rohmah                         22 91,67 
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No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 Ragil Cahyo Widagdo                         21 87,50 

21 Saifudin Ismail                         20 83,33 

22 Sinta                           

23 Syaidah Anjen Nh                         22 91,67 

24 Thia Rivana                         22 91,67 

25 Tri Suci Sawaliyah                         22 91,67 

26 M. Adi Wijoyo Danu                         16 66,67 

27 Abdul Rokhim                         21 87,50 

28 Chelsea Magdalena Cp                         22 91,67 

29 M. Rifki Pratama                           

 

 

Pengamat 

 

Kustanto, S.Pd.   
NIP 19660814 199103 1 007 
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Lampiran 45 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2 

 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Junaedi Abdullah Aziz                         22 91,67 

2 Khaerudin                           

3 Moh. Ferdiansyah                         19 79,16 

4 Nur Alfiani Istikomah                         22 91,67 

5 Afiati Nur Rizka                         22 91,67 

6 A. Dimyati Al Akhiri                         23 95,83 

7 Alfin Ardiansah R                         14 58,33 

8 Aly Zainal Abidin                         22 91,67 

9 Bagus Azhar Al Hakim                         22 91,67 

10 Eko Rosandi                         21 87,50 

11 Hendi Wibowo                         21 87,50 

12 Khalimatus Sadiyah                         22 91,67 

13 Khoirul Anwar                         21 87,50 

14 M. Afdlaludin Syafar                         23 95,83 

15 M. Bagus Ardianto                         19 79,16 

16 M. Fadil                         14 58,33 

17 M. Farizan Mustaqim                         22 91,67 

18 Maudina Ira Zahara                         22 91,67 

19 Nur Rohmah                           



 
 

 

2
7
8
 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 Ragil Cahyo Widagdo                         19 79,16 

21 Saifudin Ismail                         19 79,16 

22 Sinta                         20 83,33 

23 Syaidah Anjen Nh                         22 91,67 

24 Thia Rivana                         22 91,67 

25 Tri Suci Sawaliyah                         23 95,83 

26 M. Adi Wijoyo Danu                           

27 Abdul Rokhim                         21 87,50 

28 Chelsea Magdalena Cp                         23 95,83 

29 M. Rifki Pratama                         20 83,33 

 

 

Pengamat 

 

Kustanto, S.Pd.   

NIP 19660814 199103 1 007 
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Lampiran 46 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 3 

 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Junaedi Abdullah Aziz                         21 87,50 

2 Khaerudin                         22 91,67 

3 Moh. Ferdiansyah                         21 87,50 

4 Nur Alfiani Istikomah                         21 87,50 

5 Afiati Nur Rizka                         21 87,50 

6 A. Dimyati Al Akhiri                         21 87,50 

7 Alfin Ardiansah R                         15 62,50 

8 Aly Zainal Abidin                         22 91,67 

9 Bagus Azhar Al Hakim                         23 95,83 

10 Eko Rosandi                           

11 Hendi Wibowo                         22 91,67 

12 Khalimatus Sadiyah                         22 91,67 

13 Khoirul Anwar                         20 83,33 

14 M. Afdlaludin Syafar                         21 87,50 

15 M. Bagus Ardianto                         17 70,83 

16 M. Fadil                         15 62,50 

17 M. Farizan Mustaqim                         22 91,67 

18 Maudina Ira Zahara                         23 95,83 

19 Nur Rohmah                         23 96,83 



 
 

 

2
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No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 Ragil Cahyo Widagdo                         20 83,33 

21 Saifudin Ismail                         19 79,16 

22 Sinta                         21 87,50 

23 Syaidah Anjen Nh                         22 91,67 

24 Thia Rivana                         22 91,67 

25 Tri Suci Sawaliyah                         22 91,67 

26 M. Adi Wijoyo Danu                           

27 Abdul Rokhim                         22 91,67 

28 Chelsea Magdalena Cp                         22 91,67 

29 M. Rifki Pratama                         18 75 

 

 

Pengamat 

 

Kustanto, S.Pd.   

NIP 19660814 199103 1 007 



 
 

 

2
8
1
 

Lampiran 47 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS KONTROL PERTEMUAN 1 

 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ahmad Fauzi                         14 58,22 

2 Revieta Putri                           

3 Anggita Larasati                         18 75 

4 Ardian Dheni E                         17 70,83 

5 Bagas Abrar Al Hakam                         20 83,33 

6 Dwi Frans Maulana                         13 54,16 

7 Elsa Sulistiawati                         15 62,50 

8 Fery Anjas Gunawan                         18 75 

9 Hilma Roihatul J                         20 83,33 

10 Istihar Bakti                         15 62,50 

11 Jihan Alya Khoirunisa                         16 66,67 

12 Muh. Busaery                         19 79,16 

13 Muh. Fasekhulisan                           

14 Muh. Gilang R.                         19 79,16 

15 Muh. Rifki R.                         18 75 

16 Mochammad Hasoval S.                           

17 Nadia Putri H                         19 79,16 

18 Nuraeni Amalia                         17 70,83 

19 Rafly Firmansyah                         20 83,33 



 
 

 

2
8
2
 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 Sendi Ramadhani                         16 66,67 

21 Sumaenah                         20 83,33 

22 
Susan Zabrina Syah 

Putri 
                        14 58,33 

23 Tiara Puri Apriliana                         15 62,50 

24 Yahya Nur Ikhsan                         15 62,50 

25 Muh. Bustomi                         12 50 

26 Thalita Saroh W.S                         21 87,50 

27 Nurul Oktavianti                           

 

 

Pengamat  

 

 

Waeli, S.Pd. 

NIP 19681011 199703 1 001
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Lampiran 48 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS KONTROL PERTEMUAN 2 

 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ahmad Fauzi                         13 54,16 

2 Revieta Putri                         15 62,50 

3 Anggita Larasati                         15 62,50 

4 Ardian Dheni E                         14 58,33 

5 Bagas Abrar Al Hakam                         14 58,33 

6 Dwi Frans Maulana                           

7 Elsa Sulistiawati                         15 62,50 

8 Fery Anjas Gunawan                         16 66,67 

9 Hilma Roihatul J                         20 83,33 

10 Istihar Bakti                         11 45,83 

11 Jihan Alya Khoirunisa                         12 50 

12 Muh. Busaery                         15 62,50 

13 Muh. Fasekhulisan                         18 75 

14 Muh. Gilang R.                         14 58,33 

15 Muh. Rifki R.                         11 45,83 

16 Mochammad Hasoval S.                           

17 Nadia Putri H                         15 62,50 

18 Nuraeni Amalia                         13 54,16 

19 Rafly Firmansyah                         13 54,16 



 
 

 

2
8
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No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 Sendi Ramadhani                         15 62,50 

21 Sumaenah                         20 83,33 

22 
Susan Zabrina Syah 

Putri 
                        15 62,50 

23 Tiara Puri Apriliana                         17 70,83 

24 Yahya Nur Ikhsan                         14 58,83 

25 Muh. Bustomi                         10 41,67 

26 Thalita Saroh W.S                         19 79,16 

27 Nurul Oktavianti                         19 79,16 

 

 

Pengamat  
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Lampiran 49 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS KONTROL PERTEMUAN 3 

 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ahmad Fauzi                         15 62,50 

2 Revieta Putri                         15 62,50 

3 Anggita Larasati                           

4 Ardian Dheni E                         19 79,16 

5 Bagas Abrar Al Hakam                         18 75 

6 Dwi Frans Maulana                         14 58,33 

7 Elsa Sulistiawati                         20 83,33 

8 Fery Anjas Gunawan                         20 83,33 

9 Hilma Roihatul J                         21 87,50 

10 Istihar Bakti                         12 50 

11 Jihan Alya Khoirunisa                         20 83,33 

12 Muh. Busaery                         17 70,83 

13 Muh. Fasekhulisan                           

14 Muh. Gilang R.                         17 70,83 

15 Muh. Rifki R.                         18 75 

16 
Mochammad Hasoval 

S. 
                        12 50 

17 Nadia Putri H                         20 83,33 

18 Nuraeni Amalia                         19 79,16 

19 Rafly Firmansyah                         17 70,83 



 
 

 

2
8
6
 

No Nama Siswa 
A B C D E F G H Jml. 

Skor 

NA 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 Sendi Ramadhani                         16 66,67 

21 Sumaenah                         22 91,67 

22 
Susan Zabrina Syah 

Putri 
                        20 83,33 

23 Tiara Puri Apriliana                         20 83,33 

24 Yahya Nur Ikhsan                         16 66,67 

25 Muh. Bustomi                         12 50 

26 Thalita Saroh W.S                         22 91,67 

27 Nurul Oktavianti                         22 91,67 

 

 

Pengamat  

 

 

Waeli, S.Pd. 

NIP 19681011 199703 1 001 
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Lampiran 50 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

 UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

REKAPITULASI NILAI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

No Nama Siswa 
Aktivitas Belajar Siswa 

Rata-rata 
Pert. ke-1 Pert. ke-2 Pert. ke-3 

1 Junaedi Abdullah Aziz 83,33 91,67 87,5 87,5 

2 Khaerudin - - 91,67 30,55 

3 Moh. Ferdiansyah 79,16 79,16 87,5 81,94 

4 Nur Alfiani Istikomah 87,5 91,67 87,5 88,89 

5 Afiati Nur Rizka 91,67 91,67 87,5 90,27 

6 A. Dimyati Al Akhiri 91,67 95,83 87,5 91,67 

7 Alfin Ardiansah R  58,33 62,5 40,27 

8 Aly Zainal Abidin 91,67 91,67 91,67 91,67 

9 Bagus Azhar Al Hakim 83,33 91,67 95,83 90,27 

10 Eko Rosandi - 87,5 - 29,16 

11 Hendi Wibowo 79,16 87,5 91,67 86,11 

12 Khalimatus Sadiyah 87,5 91,67 91,67 90,27 

13 Khoirul Anwar 91,67 87,5 83,33 87,5 

14 M. Afdlaludin Syafar - 95,83 87,5 61,11 

15 M. Bagus Ardianto 75 79,26 70,83 75 

16 M. Fadil 62,5 58,33 62,5 61,11 

17 M. Farizan Mustaqim 83,33 91,67 91,67 88,89 

18 Maudina Ira Zahara 83,33 91,67 95,83 90,27 

19 Nur Rohmah 91,67 - 95,83 62,5 

20 Ragil Cahyo Widagdo 87,5 83,33 79,16 83,33 

21 Saifudin Ismail 83,33 79,16 79,16 80,56 

22 Sinta - 87,5 83,33 56,94 

23 Syaidah Anjen Nh 91,67 91,67 91,67 91,67 

24 Thia Rivana 91,67 91,67 91,67 91,67 

25 Tri Suci Sawaliyah 91,67 91,67 95,83 93,05 

26 M. Adi Wijoyo Danu 66,67 - - 22,22 

27 Abdul Rokhim 87,5 91,67 87,5 88,89 

28 Chelsea Magdalena Cp 91,67 91,67 95,83 93,05 

29 M. Rifki Pratama - 75 83,33 52,78 

Jumlah 1954,17 2245,83 2337,5 2179,167 

Rata-rata 67,38 77,44 80,60 75,14 
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Lampiran 51 

 
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

REKAPITULASI NILAI AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS KONTROL 

 

No Nama Siswa 
Aktivitas Belajar Siswa 

Rata-rata 
Pert. ke-1 Pert. ke-2 Pert. ke-3 

1 Ahmad Fauzi 62,5 54,16 58,22 58,33 

2 Revieta Putri 62,5 62,5 - 41,67 

3 Anggita Larasati - 62,5 75 45,83 

4 Ardian Dheni E 79,16 58,33 70,83 69,44 

5 Bagas Abrar Al Hakam 75 58,33 83,33 72,22 

6 Dwi Frans Maulana 58,33 - 54,16 37,5 

7 Elsa Sulistiawati 83,33 62,5 62,5 69,44 

8 Fery Anjas Gunawan 83,33 66,67 75 75 

9 Hilma Roihatul J 87,5 83,33 83,33 84,72 

10 Istihar Bakti 50 45,83 62,5 52,78 

11 Jihan Alya Khoirunisa 83,33 50 66,67 66,67 

12 Muh. Busaery 70,83 62,5 79,16 70,83 

13 Muh. Fasekhulisan - 75 - 25 

14 Muh. Gilang R. 70,83 58,33 79,16 69,44 

15 Muh. Rifki R. 75 45,83 75 65,27 

16 Mochammad Hasoval S. 50 - - 16,67 

17 Nadia Putri H 83,33 62,5 79,16 75 

18 Nuraeni Amalia 79,16 54,16 70,83 68,05 

19 Rafly Firmansyah 70,83 54,16 83,33 69,44 

20 Sendi Ramadhani 66.67 62,5 66,67 65,27 

21 Sumaenah 91,67 83,33 83,33 86,11 

22 Susan Zabrina Syah Putri 83,33 62,5 58,33 68,05 

23 Tiara Puri Apriliana 83.33 70,83 62,5 72,22 

24 Yahya Nur Ikhsan 66,67 58,83 62,5 62,5 

25 Muh. Bustomi 50 41,67 50 47,22 

26 Thalita Saroh W.S 91,67 79,16 87,5 86,11 

27 Nurul Oktavianti 91,67 79,16 - 56,94 

Jumlah 1850 1554.16 1629,16 1677,78 

Rata-rata 68,51 57,56 60,33 62,13 

 

 

 

 



289 
 

 

2
8
9
 

Lampiran 52 

 

HASIL PENGAMATAN PENERAPAN  

MODEL GENERATIVE BERBANTU GAMBAR SERI  

DI KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Sekolah :  SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ semester :  IV A (Kelas Eksperimen)/2 

Mater Pembelajaran :  Karangan Narasi 

Pertemuan ke :  1 

Penilai  :  Kustanto, S.Pd. 

 

Petunjuk Penggunaan 

Berilah tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang  

disediakan tampak. Setiap deskriptor bernilai 1. 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor (√) Skor 

1. Perencanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

Merumuskan kompetensi dasar dan 

indikator. 
 

4 

Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar. 
 

Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran menerapkan model 

generative berbantu gambar seri. 
 

Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat evaluasi. 
 

2. 

 

Pendahuluan 

 

 

Mempersiapkan siswa untuk menerima 

pembelajaran. 
 

3 

Memberikan motivasi awal.  

Memberikan penjelasan mengenai 

materi yang akan dipelajari dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 

Melakukan apersepsi dan tanya jawab  

Orientasi Memberikan penjelasan mengenai 

materi karangan narasi dan penulisan 

tanda baca serta penggunaannya 
 

5 
Menyajikan contoh karangan narasi 

yang penulisan tanda bacanya sudah 

benar 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor (√) Skor 

 Pengungkapan 

Ide 

Memberikan pertanyaan seputar 

karangan narasi dan penggunaan tanda 

baca 
 

 
Siswa diberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan ide yang 

diketahuinya. 
 

Guru memberikan reward dan koreksi 

terhadap jawaban siswa. 
 

Tantangan Menyajikan karangan narasi yang 

masih kurang lengkap penulisan tanda 

bacanya 
 1 

Penerapan Membimbing siswa dalam kegiatan 

kelompok 
 

5 

Memberi penjelasan dan tata cara 

kegiatan kelompok yang hendak 

dilakukan  
 

Membimbing siswa menuliskan hasil 

diskusi kelompoknya 
 

Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 
 

Pengulangan 

kembali 

Memperjelas kembali materi yang 

telah dibahas 
 

3 

Memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai hal-hal yang 

belum dipahami 
 

Membimbing siswa dalam 

menyimpulkan hasil diskusi 
 

3.  Penutup  Memberikan evaluasi kepada siswa 

berupa soal berbentuk uraian 
 

3 
Memberikan pekerjaan rumah (PR) 

kepada siswa 
 

Memberikan motivasi kepada siswa.  

Menutup pelajaran.  

Skor Perolehan 24 

Nilai 96 

*Skor = Jumlah deskriptor yang tampak  

Pengamat 

 

 

 



291 
 

 

2
9
1
 

Lampiran 53 

 

HASIL PENGAMATAN PENERAPAN  

MODEL GENERATIVE BERBANTU GAMBAR SERI  

DI KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah :  SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ semester :  IV A (Kelas Eksperimen)/2 

Mater Pembelajaran :  Karangan Narasi 

Pertemuan ke :  2 

Penilai  :  Kustanto, S.Pd. 

 

Petunjuk Penggunaan 

Berilah tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang  

disediakan tampak. Setiap deskriptor bernilai 1. 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor (√) Skor 

1. Perencanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

Merumuskan kompetensi dasar dan 

indikator. 
 

4 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 

belajar. 
 

Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran menerapkan model 

Generative berbantu gambar seri. 
 

Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat evaluasi. 
 

2. 

 

Pendahuluan 

 

 

Mempersiapkan siswa untuk menerima 

pembelajaran. 
 

4 

Memberikan motivasi awal.  

Memberikan penjelasan mengenai materi 

yang akan dipelajari dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 
 

Melakukan apersepsi dan tanya jawab  

Orientasi Memberikan penjelasan mengenai materi 

langkah-langkah menyusun karangan. 
 

2 
Mengaitkan materi dengan pengetahuan 

yang dimiliki siswa. 
 

Pengungkapan 

Ide 

Memberikan pertanyaan seputar 

menyusun kerangka karangan  3 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor (√) Skor 

  Siswa diberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan ide yang diketahuinya. 
 

 
Guru memberikan reward dan koreksi 

terhadap jawaban siswa. 
 

Tantangan Menyajikan gambar seri dengan tema 

sehari-hari 
 1 

Penerapan Membimbing siswa dalam kegiatan 

kelompok 
 

4 

Memberi penjelasan dan tata cara 

kegiatan kelompok yang hendak 

dilakukan  
 

Membimbing siswa menuliskan hasil 

diskusi kelompoknya 
 

Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 
 

Pengulangan 

kembali 

Memperjelas kembali materi yang telah 

dibahas 
 

3 

Memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dipahami 
 

Membimbing siswa dalam 

menyimpulkan hasil diskusi 
 

3.  Penutup  Memberikan evaluasi kepada siswa 

berupa soal berbentuk pilihan ganda 
 

4 
Memberikan pekerjaan rumah (PR) 

kepada siswa 
 

Memberikan motivasi kepada siswa.  

Menutup pelajaran.  

Skor Perolehan 25 

Nilai 100 

*Skor = Jumlah deskriptor yang tampak  

  

Pengamat, 

 

 

 

 

 

 

 



293 
 

 

2
9
3
 

Lampiran 54 

 

HASIL PENGAMATAN PENERAPAN  

MODEL GENERATIVE BERBANTU GAMBAR SERI  

DI KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah :  SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ semester :  IV A (Kelas Eksperimen)/2 

Mater Pembelajaran :  Karangan Narasi 

Pertemuan ke :  3 

Penilai  :  Kustanto, S.Pd. 

 

Petunjuk Penggunaan 

Berilah tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang  

disediakan tampak. Setiap deskriptor bernilai 1. 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor (√) Skor 

1. Perencanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

Merumuskan kompetensi dasar dan 

indikator. 
 

4 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 

belajar. 
 

Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran menerapkan model 

Generative berbantu gambar seri. 
 

Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat evaluasi. 
 

2. 

 

Pendahuluan 

 

 

Mempersiapkan siswa untuk menerima 

pembelajaran. 
 

4 

Memberikan motivasi awal.  

Memberikan penjelasan mengenai materi 

yang akan dipelajari dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 
 

Melakukan apersepsi dan tanya jawab  

Orientasi Memberikan penjelasan mengenai materi 

karangan narasi. 
 

2 
Mengaitkan materi dengan pengetahuan 

yang dimiliki siswa. 
 

Pengungkapan 

Ide 

Memberikan pertanyaan seputar 

penentuan topik karangan.  3 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor (√) Skor 

  Siswa diberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan ide yang diketahuinya. 
 

 
Guru memberikan reward dan koreksi 

terhadap jawaban siswa. 
 

Tantangan Menyajikan gambar seri dengan tema 

pengalaman. 
 1 

Penerapan Membimbing siswa dalam kegiatan 

kelompok 
 

4 

Memberi penjelasan dan tata cara 

kegiatan kelompok yang hendak 

dilakukan  
 

Membimbing siswa menuliskan hasil 

diskusi kelompoknya 
 

Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 
 

Pengulangan 

kembali 

Memperjelas kembali materi yang telah 

dibahas 
 

4 

Memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dipahami 
 

Membimbing siswa dalam 

menyimpulkan hasil diskusi 
 

3.  Penutup  Memberikan evaluasi kepada siswa 

berupa soal berbentuk uraian 
 

3 
Memberikan pekerjaan rumah (PR) 

kepada siswa 
 

Memberikan motivasi kepada siswa.  

Menutup pelajaran.  

Skor Perolehan 23 

Nilai 92 

*Skor = Jumlah deskriptor yang tampak  

  

Pengamat, 
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Lampiran 55 

 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN PENERAPAN  

MODEL KONVENSIONAL DI KELAS KONTROL 

 

 

Nama Guru    : Silmy Nauli Izati 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Kepandean 03  

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2  

Materi    : Menulis Karangan Narasi 

Penilai     : Waeli, S.Pd.  

Pertemuan   : 1 

 

Petunjuk!  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan 

ini! 

2. Berilah tanda centang pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak. 

3. Banyaknya skor yang diperoleh sesuai dengan banyaknya tanda checklist 

pada indikator yang tampak. 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Jika 1 deskriptor tampak jumlah skor 1 

b. Jika 2 deskriptor tampak jumlah skor 2 

c. Jika 3 deskriptor tampak jumlah skor 3 

d. Jika 4 deskriptor tampak jumlah skor 4 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator 

Skor 

Pert 

1 

Pert 

2 

Pert 

3 

1. Perencanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

Merumuskan kompetensi dasar dan 

indikator. 

4 4 4 
Menentukan dan mengorganisasi-

kan materi dan media pembelajaran. 

Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran.  
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator 

Skor 

Pert 

1 

Pert 

2 

Pert 

3 

Membuat alat evaluasi.   

2. Membuka 

Pembelajaran 

Membuka pelajaran dengan salam. 

3 4 4 

Mempersiapkan siswa untuk 

menerima pembelajaran.  

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan RPP.  

Memberikan apersepsi sesuai 

dengan materi yang akan diberikan.  

3. Eksplorasi Menyampaikan materi tentang 

karangan narasi. 

4 4 4 

Menyampaikan sub-sub pokok 

materi menulis narasi 

Menyampaikan materi dengan 

bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami oleh anak. 

Menyajikan contoh karangan narasi 

yang penulisan tanda bacanya sudah 

benar/Menanyakan kepada siswa 

tentang materi yang telah 

disampaikan 

4. Elaborasi  Membentuk kelompok. 

4 4 4 

Membagikan LKS dan memberikan 

arahan yang jelas cara mengerjakan 

LKS. 

Membimbing siswa dalam 

mengerjakan LKS 

Memberi kesempatan dari 

perwakilan kelompok membacakan 

hasil diskusi. 

5. Konfirmasi  Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya hal-hal yang belum 

dipahami. 

2 3 4 Memberi penguatan dan reward 

kepada siswa. 

Menyimpulkan hasil diskusi LKS. 

Memberikan motivasi kepada siswa. 

6. Keterampilan 

Menutup 

Pembelajaran 

Menanyakan kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran yang telah 

disampaikan. 

4 4 4 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator 

Skor 

Pert 

1 

Pert 

2 

Pert 

3 

Menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama siswa. 

Melakukan evaluasi. 

Menutup pelajaran dengan salam. 

Skor Perolehan 21 23 24 

Nilai 87,5 95,83 100 

 

Keterangan: 

Skor maksimal = 24 

Skor yang diperoleh Kategori Nilai 

19 ≤ skor ≤ 24 Sangat Baik A 

13 ≤ skor ≤ 18 Baik B 

7 ≤ skor ≤ 12 Cukup C 

1 ≤ skor ≤ 6 Kurang D 

 

 

Pengamat  
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Lampiran 56 

 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN  

MERENCANAKAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN  

MODEL GENERATIVE BERBANTU GAMBAR SERI  

DI KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Generative berbantu gambar seri dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia, berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia 

sesuai dengan hasil pengamatan. 

No. Aspek yang Diamati 
Skor 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 

1. 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan 

model Generative 

4 4 4 

2. 

Menentukan dan mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan model 

Generative 

4 4 4 

3. 
Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

model Generative 
4 4 4 

4. 

Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan model 

Generative 

4 4 4 

Jumlah Skor 16 16 16 

Presentase Nilai (%) 100 100 100 

 

Pengamat 
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Lampiran 57 

 

DESKRIPTOR PENILAIAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN 

PEMBELAJARAN  MODEL GENERATIVE BERBANTU GAMBAR SERI 

DI KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran sesuai 

dengan model Generative 

Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran, perlu 

dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

a. Cakupan materi sesuai dengan silabus. 

b. Sistematika materi runtut. 

c. Materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Pengorganisasian materi disesuaikan dengan model pembelajaran 

Generative. 

Skala Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai 

dengan model Generative 

Dalam menentukan dan mengembangkan media/sumber pembelajaran, perlu 

dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

Skala Penilaian Keterangan 

1 
Tidak direncanakan penggunaan media 

pembelajaran 

2 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media, tetapi tidak tampak kesesuaiannya 

dengan tujuan/ indikator 

3 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media, tetapi tidak kelihatan 

kesesuaiannya dengan tujuan/indikator 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media dan tampak kesesuaiannya dengan 

tujuan/ indikator 
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3. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran model Generative 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor-deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran agar siswa dapat memahami materi 

pembelajaran. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan kepada siswa. 

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada 

siswa untuk bertanya tentang materi yang disampaikan. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang menuntut keterlibatan aktif 

siswa untuk mengemukan pendapat. 

Skala Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan model 

Generative 

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

Skala Penilaian Keterangan 

1 

Tidak dicantumkan langkah-langkah 

pembelajaran yang sistematis dan sesuai 

dengan model pembelajaran Generative 

berbantu gambar seri 

2 

Dicantumkan langkah-langkah 

pembelajaran dari pembukaan, inti, dan 

penutup yang sesuai dengan model 

pembelajaran Generative berbantu 

gambar seri tapi tidak rinci. 

3 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, 

dan penutup secara rinci, tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan/indikator  

4 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, 

dan penutup secara rinci atau sesuai 

dengan tujuan/indikator  
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Lampiran 58 

 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN  

MERENCANAKAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN  

MODEL KONVENSIONAL DI KELAS KONTROL 

 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model konvensional dengan pembelajaran Bahasa 

Indonesia, berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil 

pengamatan. 

No. Aspek yang Diamati 
Skor 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 

1. 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan 

model konvensional 

4 4 4 

2. 

Menentukan dan mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan model 

konvensional 

1 1 1 

3. 
Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

model konvensional 
3 3 3 

4. 

Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan model 

konvensional 

4 4 4 

Jumlah Skor 12 12 12 

Presentase Nilai (%) 75 75 75 

 

Pengamat  
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Lampiran 59 

 

DESKRIPTOR PENILAIAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN 

PEMBELAJARAN  MODEL KONVENSIONAL DI KELAS KONTROL 

 

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran sesuai 

dengan model konvensional 

Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran, perlu 

dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

a. Cakupan materi sesuai dengan silabus. 

b. Sistematika materi runtut. 

c. Materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Pengorganisasian materi disesuaikan dengan model pembelajaran 

konvensional. 

Skala Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai 

dengan model konvensional 

Dalam menentukan dan mengembangkan media/sumber pembelajaran, perlu 

dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

Skala Penilaian Keterangan 

1 
Tidak direncanakan penggunaan media 

pembelajaran 

2 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media, tetapi tidak tampak kesesuaiannya 

dengan tujuan/ indikator 

3 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media, tetapi tidak kelihatan 

kesesuaiannya dengan tujuan/indikator 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media dan tampak kesesuaiannya dengan 

tujuan/ indikator 
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3. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran model konvensional 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor-deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran agar siswa dapat memahami 

materi pembelajaran. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan kepada siswa. 

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan 

pada siswa untuk bertanya tentang materi yang disampaikan. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang menuntut keterlibatan aktif 

siswa untuk mengemukan pendapat. 

Skala Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan model 

konvensional 

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

Skala Penilaian Keterangan 

1 

Tidak dicantumkan langkah-langkah 

pembelajaran yang sistematis dan sesuai 

dengan model pembelajaran 

konvensional 

2 

Dicantumkan langkah-langkah 

pembelajaran dari pembukaan, inti, dan 

penutup yang sesuai dengan model 

pembelajaran konvensional tapi tidak 

rinci. 

3 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, 

dan penutup secara rinci, tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan/indikator  

4 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, 

dan penutup secara rinci atau sesuai 

dengan tujuan/indikator  
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Lampiran 60 

 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

UJI KESAMAAN RATA-RATA  

HASIL UJIAN SEMESTER GASAL 

 

 

RATA-RATA NILAI 

KELAS VI A 

(KELAS EKSPERIMEN) 

RATA-RATA NILAI 

KELAS IV B 

(KELAS KONTROL) 

69,10345 

 

71,35714 

 

Berdasarkan rata-rata kelas IV A dan IV B, maka diperoleh selisih antar 

kelas yaitu, 2,25. Dari hasil selisih tersebut, secara empiris dapat ditarik 

kesimpulan bahwa antara kelas IV A dan IV B tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan atau bisa disebut relatif sama karena batas selisih yang bisa ditolerir 

3. Selanjutnya melalui uji secara statistik menggunakan program SPSS 20 dengan 

menggunakan uji dua sisi (2-tailed) dengan tingkat signifikansi = 5% diperoleh 

nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,102. Nilai tabel dapat dicari pada = 5% : 2 = 

2.5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (dk= n-1) 15-1 = 14. Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,0225), diperoleh nilai t tabel sebesar 2,048. Data dikatakan 

berbeda secara signifikan atau tidak memiliki kesamaan rata-rata jika nilai 

signifikansinya < 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya > 0,05 maka data 

dinyatakan tidak berbeda atau memiliki kesamaan rata-rata. Jadi, jika nilai thitung < 

ttabel (0,102 < 2,048) dan nilai signifikansi (0,102 > 0,05), maka Ho diterima. 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

EKSPERIMEN 29 69,1034 7,15315 1,32831 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 71.35 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

EKSPERIMEN -1,691 28 ,102 -2,24655 -4,9675 ,4744 
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Lampiran 61 

 

 

HASIL UJI KESAMAAN RATA-RATA NILAI TES AWAL 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai 29 47,24 10,986 2,040 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 48.88 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai -,803 28 ,429 -1,639 -5,82 2,54 
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Lampiran 62 

 

HASIL UJI NORMALITAS DATA NILAI HASIL BELAJAR TES AWAL 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 27 48,2% 29 51,8% 56 100,0% 
Kontrol 27 48,2% 29 51,8% 56 100,0% 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Eksperimen 

Mean 48,89 1,985 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 44,81  

Upper Bound 52,97  

5% Trimmed Mean 48,69  

Median 45,00  

Variance 106,410  

Std. Deviation 10,316  

Minimum 30  

Maximum 70  

Range 40  

Interquartile Range 15  
Skewness ,464 ,448 

Kurtosis -,207 ,872 

Kontrol 

Mean 47,41 1,631 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 44,05  

Upper Bound 50,76  

5% Trimmed Mean 47,40  

Median 45,00  

Variance 71,866  

Std. Deviation 8,477  

Minimum 30  

Maximum 65  

Range 35  

Interquartile Range 15  
Skewness ,137 ,448 

Kurtosis -,256 ,872 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen ,165 27 ,056 ,952 27 ,237 
Kontrol ,167 27 ,051 ,964 27 ,462 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 63 

 

HASIL UJI HOMOGENITAS DATA NILAI HASIL BELAJAR TES AWAL 

 

 

Group Statistics 

 Grup N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretes 
1 29 47,24 10,986 2,040 

2 27 48,89 10,316 1,985 

 

 

Independent Samples Test 

 Pretes 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F ,113  

Sig. ,738  

t-test for Equality of 

Means 

t -,577 -,579 

df 54 53,995 

Sig. (2-tailed) ,566 ,565 

Mean Difference -1,648 -1,648 

Std. Error Difference 2,853 2,847 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower -7,368 -7,355 

Upper 4,073 4,059 
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Lampiran 64 

 

HASIL UJI NORMALITAS DATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 27 48,2% 29 51,8% 56 100,0% 
Kontrol 27 48,2% 29 51,8% 56 100,0% 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Eksperimen 

Mean 75,3086 4,21410 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 66,6464  

Upper Bound 83,9708  

5% Trimmed Mean 77,1919  

Median 87,5000  

Variance 479,483  

Std. Deviation 21,89711  

Minimum 22,22  

Maximum 93,06  

Range 70,83  

Interquartile Range 29,17  
Skewness -1,363 ,448 

Kurtosis ,618 ,872 

Kontrol 

Mean 62,1399 3,30837 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 55,3395  

Upper Bound 68,9404  

5% Trimmed Mean 63,2144  

Median 68,0556  

Variance 295,524  

Std. Deviation 17,19080  

Minimum 16,67  

Maximum 86,11  

Range 69,44  

Interquartile Range 19,44  
Skewness -1,057 ,448 

Kurtosis ,986 ,872 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen ,261 27 ,000 ,756 27 ,000 
Kontrol ,202 27 ,006 ,904 27 ,017 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 65 

 

HASIL UJI HIPOTESIS (UJI T) DATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

(UJI DUA PIHAK) 

 

 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 Grup N Mean Rank Sum of Ranks 

Aktivitas 

1 29 34,84 1010,50 

2 27 21,69 585,50 

Total 56   

 

Test Statistics
a
 

 Aktivitas 

Mann-Whitney U 207,500 

Wilcoxon W 585,500 

Z -3,020 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

a. Grouping Variable: Grup 
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Lampiran 66 

 

HASIL UJI ONE SAMPLE T TEST DATA AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

(UJI PIHAK KANAN) 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksperimen 29 75,1437 21,78496 4,04537 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 62.13 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Eksperimen 3,217 28 ,003 13,01368 4,7271 21,3002 
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Lampiran 67 

 

HASIL  UJI NORMALITAS NILAI HASIL BELAJAR SISWA 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 27 48,2% 29 51,8% 56 100,0% 
kontrol 27 48,2% 29 51,8% 56 100,0% 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

eksperimen 

Mean 77,22 2,301 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 72,49  

Upper Bound 81,95  

5% Trimmed Mean 77,60  

Median 80,00  

Variance 142,949  

Std. Deviation 11,956  

Minimum 50  

Maximum 95  

Range 45  

Interquartile Range 15  
Skewness -,227 ,448 

Kurtosis -,390 ,872 

kontrol 

Mean 69,63 2,935 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 63,60  

Upper Bound 75,66  

5% Trimmed Mean 69,59  

Median 70,00  

Variance 232,550  

Std. Deviation 15,250  

Minimum 45  

Maximum 95  

Range 50  

Interquartile Range 20  
Skewness -,117 ,448 

Kurtosis -,789 ,872 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen ,112 27 ,200
*
 ,957 27 ,321 

kontrol ,119 27 ,200
*
 ,947 27 ,183 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 68 

 

HASIL UJI HOMOGENITAS NILAI HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

Group Statistics 

 grup N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

postes 
1 29 77,07 11,613 2,156 

2 27 69,63 15,250 2,935 

 

 

Independent Samples Test 

 postes 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F 2,152  

Sig. ,148  
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Lampiran 69 

 

HASIL UJI HIPOTESIS (UJI T) NILAI HASIL BELAJAR SISWA 

(UJI DUA PIHAK) 

 

 

 

Group Statistics 

 grup N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

postes 
1 29 77,07 11,613 2,156 

2 27 69,63 15,250 2,935 

 

 

Independent Samples Test 

 postes 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

t-test for Equality of 

Means 

t 2,063 2,043 

df 54 48,520 

Sig. (2-tailed) ,044 ,047 

Mean Difference 7,439 7,439 

Std. Error Difference 3,607 3,642 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower ,208 ,119 

Upper 14,670 14,760 
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Lampiran 70 

 

 

HASIL UJI ONE SAMPLE T TEST  NILAI HASIL BELAJAR SISWA 

(UJI PIHAK KANAN) 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

eksperimen 29 77,07 11,613 2,156 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 69.63 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

eksperimen 3,450 28 ,002 7,439 3,02 11,86 
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Lampiran 71 

 

HASIL TULISAN NARASI SISWA KELAS EKSPERIMEN 
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Lampiran 72  

 

HASIL TULISAN NARASI SISWA KELAS KONTROL 
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FOTO PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN 

 

Pertemuan I 

 

 
 

Gambar 1 Guru Mempersiapkan Pembelajaran  

 

 
 

Gambar 2 Guru Menjelaskan Kegiatan Kelompok 
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Pertemuan  II 

 

 
 

Gambar 3 Guru Memberi Penjelasan Cara Mengerjakan Lembar Kerja Siswa 

 

 

 
 

Gambar 4 Guru Membimbing Siswa Saat Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  
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Pertemuan III  

 

 
 

Gambar 5 Siswa Membacakan Hasil Diskusi Kelompok 

   

 

 

 
 

Gambar 6 Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi 
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FOTO PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL 

 

Pertemuan I  

 

 
 

Gambar 1 Guru Menjelaskan Materi  

 

 

 
 

Gambar 2 Guru Memberi Penjelasan Cara Mengerjakan Lembar Kerja Siswa 



327 
 

 

3
2
7
 

 

Pertemuan II 

 

 

 
 

Gambar 3 Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa 

 

 

 
 

Gambar 4 Guru Membimbing Siswa Mengerjakan Lembar Kerja Siswa 
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Pertemuan III 

 

 

 
 

Gambar 5 Guru Membagikan Soal Evaluasi 

 

 

 
 

Gambar 6 Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi 
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