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ABSTRAK 

 
Fitriana, Annisa Nuur. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi 

melalui Model Concept Sentence Berbantuan Media Flash Card pada 

Siswa Kelas IV-A SD Islam Hidayatullah. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Umar Samadhy, M.Pd., 280 halaman. 

  

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan pembelajaran Bahasa di 

Kelas IV-A SD Islam Hidayatullah terutama pada aspek menulis. Pada 

pelaksanaan pembelajaran, guru belum menggunakan model pembelajaran 

menulis dan media yang dapat memudahkan siswa dalam mendeskripsikan suatu 

objek sehingga siswa kesulitan menyatakan kosakata yang dikuasai, kurang 

optimal dalam mendiskripsikan suatu objek, serta belum bisa menggunakan ejaan 

dan tanda baca yang tepat. Permasalahan tersebut didukung data hasil 

keterampilan menulis deskripsi siswa yang kurang maksimal. Dari data yang 

diperoleh, 47% siswa kelas IV-A SD Islam mendapatkan skor dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 67. Rumusan masalah 

penelitian ini adalah “bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran 

menulis deskripsi pada siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah?”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan menulis deskripsi. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri 

atas tiga siklus. Tahapan tiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV-A SD Islam 

Hidayatullah. Variabel penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, da 

keterampilan menulis deskripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

tes dan nontes. Analisis data menggunakan analisis statistik  deskriptif dan 

deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan: (1) keterampilan guru mencapai kategori 

sangat baik dan dinyatakan berhasil; (2) aktivitas siswa mencapai kategori baik 

dan dinyatakan berhasil; (3) keterampilan menulis deskripsi pada siklus I 

mencapai ketuntasan klasikal 64,7 %, kemudian siklus II meningkat menjadi 

82,3%, dan siklus III meningkat menjadi 91,2%.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model concept sentence berbantuan 

media flash card dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah. 

Saran bagi guru adalah guru harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

alokasi waktu yang ditetapkan, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik. 

 

Kata Kunci: concept sentence; deskripsi; flash card; keterampilan menulis 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI da-

lam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang stan-

dar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar kompetensi 

Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap po-

sitif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa berperan penting dalam berba-

gai aspek kehidupan. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelek-

tual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 

dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mem-

bantu 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 (KTSP 2006: 119).  

KTSP (2006: 120) menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa di Sekolah Da-

sar (SD) dilaksanakan dengan tujuan agar siswa memiliki kemampuan: 

(1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat 

dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 
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wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembelajaran bahasa di SD, 

pemerintah menetapkan cakupan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. KTSP 

(2006: 120) menye-butkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia 

mencakup kompo-nen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek-aspek: (1) mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; (4) menu-

lis. Disebutkan pula dalam KTSP (2006 : 318) bahwa menulis merupakan salah 

satu dari empat aspek keterampilan berbahasa. Secara tidak langsung, siswa selalu 

melaksanakan kegiatan menulis dalam proses pembelajaran. Keterampilan menu-

lis wajib dikuasai oleh siswa pada jenjang pendidikan formal agar dapat mengem-

bangkan keterampilan menulis yang dimilikinya secara optimal. Selain itu kete-

rampilan menulis juga penting untuk dikuasai untuk menggembangkan keteram-

pilan berbahasa yang lain seperti menyimak, berbicara, dan membaca karena ke-

empat komponen tersebut saling berkaitan. 

Tujuan yang tercantum dalam KTSP tersebut sudah mengandung konsep-

konsep kebahasaan secara menyeluruh. Namun kenyataan di lapangan, tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh KTSP masih jauh 

dari yang diharapkan. Saat ini banyak ditemui permasalahan menulis yang dialami 

siswa SD. Abidin (2012: 190) mengungkapkan bahwa kemampuan menulis sejak 

tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi masih memprihatinkan. Rata-rata 

siswa sekolah dasar sampai kelas enam belum mampu menulis secara mandiri 

dengan hasil yang memuaskan. Sejalan dengan kenyataan ini, Ismail (dalam 
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Abidin, 2012: 190) menyatakan bahwa bangsa Indonesia rabun membaca dan 

lumpuh menulis. Rendahnya kemampuan siswa dalam menulis disebabkan oleh 

berbagai faktor. Abidin (2012: 190) mengungkapkan bahwa masalah tersebut 

disebabkan karena rendahnya peran guru dalam membina siswa agar terampil me-

nulis dan kurangnya sentuhan guru dalam hal memberikan berbagai strategi me-

nulis yang tepat. 

Permasalahan tersebut merupakan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang belum sesuai dengan yang disarankan dalam KTSP. Refleksi yang dilakukan 

oleh peneliti bersama tim kolaborasi berdasarkan data observasi, data dokumen, 

dan catatan lapangan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek menulis 

deskripsi, ditemukan permasalahan yang berasal dari guru dan siswa. Dalam pe-

laksanaan pembelajaran, guru belum menggunakan model pembelajaran menulis. 

Guru juga belum menggunakan media yang dapat memudahkan siswa dalam men-

deskripsikan suatu objek, sehingga siswa kurang optimal dalam mendeskripsikan 

suatu objek. Akibatnya, siswa kurang optimal dalam mendeskripsikan suatu. Guru 

belum memberikan contoh karangan deskripsi pada siswa pada proses pembel-

ajaran. Permasalahan dari siswa yaitu siswa mengalami kesulitan menyatakan 

kosakata yang dikuasai, sehingga menyulitkan siswa dalam menyusun kalimat 

yang akan dikembangkan menjadi karangan deskripsi. Siswa juga belum dapat 

menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. 

Permasalahan kualitas pembelajaran tersebut didukung dengan perolehan 

hasil belajar siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah yang belum optimal. Data 

hasil ulangan harian bahasa Indonesia yang dilaksanakan di SD Islam 
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Hidayatullah menunjukkan bahwa 16 dari 34 siswa kelas IV-A SD Islam 

Hidatayullah mengalami kesulitan dalam menulis karangan deskripsi sehingga 

mendapatkan skor dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan, 

yaitu 67. Kemudian, 14 dari 34 siswa mendapatkan skor diatas KKM. Data hasil 

belajar ditunjukkan dengan skor terendah 37,5 sebanyak 1 siswa dan skor tertinggi 

94 sebanyak 2 siswa. Skor rata-rata kelas yang diperoleh yaitu 60,4. Dari data ter-

sebut, maka harus dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Permasalahan tersebut merupakan masalah yang sangat penting untuk dicari 

alternatif tindakan guna meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SD Islam Hidayatullah. Peneliti bersama kolaborator menetapkan alternatif tin-

dakan dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Alternatif tindakan yang akan digu-

nakan yaitu dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card, karena penggunaan model concept 

sentence dapat menuntun siswa mengenal kosakata yang digunakan dalam mem-

buat suatu karangan deskripsi melalui kata kunci yang diberikan. Adapun tujuan 

dalam penggunaan media flash card, karena media ini sesuai dengan karakteristik 

siswa SD yang lebih tertarik dengan kenyataan suatu objek. Melalui flash card 

yang dibagikan pada tiap kelompok dan tiap individu, akan membuat siswa lebih 

termotivasi dalam membuat karangan deskripsi. Adapun keunggulan lain dalam 

penggunaan media ini yaitu membantu siswa dalam menyelaraskan imajinasi me-
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reka dengan bentuk sebenarnya dari suatu objek. Dengan demikian, siswa dapat 

mendeskripsikan objek dengan tepat. 

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang dirancang agar siswa 

secara aktif dapat membangun suatu konsep, hukum atau prinsip melalui proses 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Penggunaan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus didasari pada kaidah-kaidah pen-

dekatan ilmiah. Seperti yang telah dijelaskan Daryanto (2014: 56) antara lain: (1) 

materi berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat diijelaskan dengan logika 

atau penalaran tertentu; dan (2) proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat 

atau nilai-nilai nonilmiah. Dengan menggunakan pembelajaran saintifik, diha-

rapkan guru melaksanakan proses pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran saintifik akan lebih bermakna apabila didukung model pem-

belajaran yang inovatif, salah satunya yaitu concept sentence. Concept sentence 

merupakan pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk membuat sebuah kalimat 

dengan beberapa kata kunci yang telah disediakan. Model concept sentence dapat 

memudahkan siswa dalam menyusun suatu karangan karena guru memberikan ka-

ta kunci kepada siswa, sehingga siswa yang belum mempunyai banyak perbenda-

haraan kosakata dapat terbantu. Setelah itu, kalimat-kalimat yang telah dibuat 

siswa dengan menggunakan kata kunci, akan memudahkan siswa dalam mengem-

bangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi karangan deskripsi. Melalui model 

concept sentence diharapkan dapat menggali potensi siwa dalam mengolah kata 

menjadi kalimat, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek 

menulis karangan deskripsi. 
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  Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung penerapan 

model concept sentence yaitu dengan flash card. Flash card adalah kartu ber-

gambar yang dilengkapi dengan kata-kata. Arsyad (2014: 115) menyatakan bah-

wa flash card biasanya berukuran 8 x 12 cm, atau dapat disesuaikan dengan be-

sar kecilnya kelas yang dihadapi. Sebagai media pembelajaran, flash card mem-

punyai beberapa kelebihan. Indriana (2011: 68) mengungkapkan kelebihan me-

dia flash card, antara lain: (1) mudah dibawa kemana-mana; (2) praktis dalam 

membuat dan menggunakannya; (3) mudah diingat karna menarik perhatian; (4) 

sangat menyenangkan sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan dalam 

bentuk permainan. Melalui pembelajaran menulis karangan deskripsi berbantuan 

media flash card, diharapkan siswa lebih mudah dalam mendiskripsikan suatu 

objek, karena tiruan objek yang didiskripsikan siswa ada pada gambar flash 

card. 

Penelitian yang mendukung pemecahan masalah tersebut adalah pene-

litian yang dilaksanakan oleh Dwi Purwanto pada tahun 2014 dengan judul “Mo-

del Pembelajaran Concept Sentence untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Deskripsi”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua siklus 

membuktikan bahwa dengan penggunaan model pembelajaran Concept Sentence 

dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas IV SDN 01 

Bolon tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil 

nilai keterampilan menulis deskripsi yang dicapai siswa dari tahap pratindakan 

sampai dengan siklus II. Pada tahap pratindakan, nilai rata-rata yang dicapai siswa 

sebesar 66,85 dengan nilai terendah 48 dan tertinggi 81 serta ketuntasan klasikal 
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mencapai angka 42,42% atau hanya 14 siswa mendapat nilai tuntas. Meningkat 

dengan nilai rata-rata yang dicapai siswa pada siklus I sebesar 72,61 dengan nilai 

terendah 56 dan nilai tertinggi 89 serta ketuntasan klasikal mencapai 72,73% atau 

24 siswa sudah mencapai nilai tuntas. Terjadi peningkatan nilai kete-rampilan me-

nulis deskripsi siswa pada siklus II. Nilai rata-rata meningkat menjadi 80,11 de-

ngan nilai terendah 66 dan nilai tertinggi 92 dan ketuntasan klasikal mencapai 

93,94% atau 31 siswa sudah mencapai tuntas. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuni pada tahun 2013 dengan judul ”Penggunaan Media Flash Cards Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkembangan Teknologi Produksi, Komuni-

kasi, dan Transportasi”. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah di-

laksanakan dalam tiga siklus dapat disimpulkan bahwa penggunaan media flash 

cards dapat meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi pada peserta didik kelas IV SD Negeri 6 Jimbung ta-

hun ajaran 2012/2013. Setelah dilaksanakan tindakan, pada akhir siklus I terjadi 

peningkatan persentase ketuntasan klasikal menjadi 62,79%. Nilai rata-rata pema-

haman konsep yang awalnya sebesar 55,44 pada pratindakan meningkat menjadi 

74,41 pada siklus I. Pada siklus II juga terjadi peningkatan persentase ketuntasan 

klasikal menjadi 83,72% dan nilai rata-rata meningkat menjadi 83,98. Peningka-

tan juga terjadi di akhir siklus III, persentase ketuntasan klasikal menjadi 90,70% 

dan nilai rata-rata meningkat menjadi 84,14. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti mengkaji masalah tersebut 

melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Keterampil-
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an Menulis Deskripsi melalui Model Concept Sentence Berbantuan Media Flash 

Card pada Siswa Kelas IV-A SD Islam Hidayatullah”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran menulis deskripsi 

melalui model concept sentence berbantuan media flash card pada siswa kelas IV-

A SD Islam Hidayatullah? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci: 

1.2.2.1 Bagaimanakah model concept sentence berbantuan media flash card dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi 

siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah?” 

1.2.2.2 Bagaimanakah model concept sentence berbantuan media flash card dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi siswa 

kelas IV-A SD Islam Hidayatullah?” 

1.2.2.3 Bagaimanakah model concept sentence berbantuan media flash card dapat 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi dalam pembelajaran 

menulis deskripsi siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah?” 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka untuk memecahkan masalah 

tersebut peneliti akan melaksanakan penelitian yang berbentuk PTK dengan 

menggunakan model concept sentence berbantuan media flash card. Adapun 
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langkah-langkah dalam pembelajaran concept sentence berbantuan media flash 

card ditunjukkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Langkah-Langkah Pembelajaran Concept Sentence Berbantuan 

Media Flash Card 

Langkah 

Pendekatan 

Scientific* 

Langkah-langkah 

model concept 

sentence** 

Langkah-langkah 

menggunakan 

media flashcard*** 

Langkah menggunakan model concept 

sentence berbantuan media flashcard 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1. Mengamati 

2. Menanya 

3. Mengumpul-

kan informasi 

4. Mengolah 

informasi 

5. Mengkomu-

nikasikan 

1. Guru 

menyampaikan 

kompetensi 

yang akan 

dicapai. 

1. Persiapan. Guru 

harus menguasai 

materi 

pembelajaran 

dengan baik dan 

memiliki 

ketrampilan 

untuk 

menggunakan 

flash card. Selain 

itu guru juga 

mempersiapkan 

bahan dan alat-

alat pendukung 

lainnya yang 

mungkin nanti 

dibutuhkan. 

2. Mempersiapkan 

flash card. 

Pastikan flash 

card sudah cukup 

jumlahnya sesuai 

urutan dan 

susunan. 

Tentukan 

pulabutuh/tidakny

a terhadap 

bantuan media 

yang lain. 

3. Mempersiapkan 

Tempat. Posisi 

guru sebagai 

penyampai pesan 

pembelajaran 

harus sesuai 

dengan kondisi 

dan posisi siswa 

yang akan 

menyimaknya. 

1. Guru 

melaksanakan 

kegiatan pra 

pembelajaran 

(salam, berdoa, 

presensi) 

2. Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

yang akan 

dicapai. 

3. Guru 

menyiapkan 

media flash 

card dan 

memposisikan 

diri sesuai 

kondisi siswa. 

 

1. Siswa 

mempersiapka

n diri untuk 

mengikuti 

proses 

pembelajaran. 

2. Siswa 

memperhatika

n penjelasan 

dari guru 

(mengamati). 

2. Guru 

menyampaikan 

 4.Guru bertanya 

kepada siswa 

3. Siswa diberi 

kesempatan 
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Langkah 

Pendekatan 

Scientific* 

Langkah-langkah 

model concept 

sentence** 

Langkah-langkah 

menggunakan 

media flashcard*** 

Langkah menggunakan model concept 

sentence berbantuan media flashcard 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

materi terkait 

dengan 

pembelajaran 

secukupnya. 

 

tentang apa yang 

diketahui dari isi 

flash card yang 

ditunjukkan guru. 

4.Guru memberi 

penjelasan 

tentang materi 

yang berkaitan 

dengan isi flash 

card. 

5.Guru memberikan 

contoh karangan 

deskripsi pada 

siswa 

oleh guru 

untuk 

menyampaika

n apa yang 

telah 

dipikirkan 

terhadap isi 

materi 

flashcard(men

gumpulkan 

informasi, 

mengkomunik

asikan). 

4. Siswa 

memperhatika

n materi yang 

ada pada 

media flash 

card 

(menagamati). 

3. Guru 

membentuk 

kelompok 

yang 

anggotanya 

kurang lebih 4 

orang secara 

heterogen. 

 

4. Mengkondisikan 

siswa. Kondisi 

dan penempatan 

siswa juga harus 

diatur sedemikian 

rupa, sehingga 

bisa menunjang 

proses 

pembelajaran 

menggunakan 

media flash card. 

6.Guru 

mengelompokkan 

siswa menjadi 8 

kelompok diskusi 

yang 

beranggotakan 4 

orang secara 

heterogen. 

5. Siswa 

berkelompok 

secara 

heterogen. 

 

4. Guru 

menyajikan 

kata kunci 

sesuai dengan 

materi yang 

disajikan 

 7.Guru 

membagikan 

membagikan 

Lembar Kerja 

Siswa dan flash 

card yang telah 

dilengkapi dengan 

kata kunci. 

 

6. Siswa 

mengamati 

flash card 

yang 

dibagikan 

guru 

(mengamati). 

 

5. Setiap 

kelompok 

diminta untuk 

membuat 

beberapa 

kalimat 

dengan 

menggunakan 

minimal 4 kata 

 8.Guru 

membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan 

diskusi kelompok. 

 

7. Siswa 

berdiskusi 

untuk 

menyelesai-

kan masalah 

yang ada pada 

Lembar Kerja 

Siswa 

(menalar). 
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Langkah 

Pendekatan 

Scientific* 

Langkah-langkah 

model concept 

sentence** 

Langkah-langkah 

menggunakan 

media flashcard*** 

Langkah menggunakan model concept 

sentence berbantuan media flashcard 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

kunci setiap 

kalimat. 

 

6. Hasil diskusi 

kelompok 

didiskusikan 

kembali secara 

pleno yang 

dipandu oleh 

guru. 

 

 10. Guru memandu 

siswa dalam 

menyampaikan 

hasil diskusi 

kelompok. 

11. Guru 

membimbing 

kelompok 

untuk 

menyunting 

hasil diskusi 

yang telah 

direvisi. 

12. Guru 

memberikan 

umpan balik 

dan penguatan 

terhadap hasil 

kerja siswa. 

 

8.Siswa dari 

masing-masing 

kelompok 

mempresen-

tasikan hasil 

diskusi 

(mengkomunika

sikan). 

9. Siswa saling 

melakukan 

revisi terhadap 

hasil diskusi 

kelompok lain 

(menyimpulkan 

informasi, 

menalar). 

9. Siswa 

menyunting 

hasil diskusi 

kelompok 

(menalar). 

10. Siswa 

menyampai-

kan 

pertanyaan 

tentang materi 

yang belum 

dipahami 

(menanya, 

mengumpulka

n informasi). 

7. Siswa dibantu 

oleh guru 

membuat 

kesimpulan. 

 13. Guru 

membagikan 

soal evaluasi. 

14. Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran. 

15. Guru menutup 

proses 

pembelajaran. 

12.Siswa 

mengerjakan 

soal evaluai 

(menalar). 

13. Siswa dibantu 

guru 

memberikan 

kesimpulan 

(mengumpul-

kan informasi, 

menalar). 

*Langkah-langkah pendekatan saintifik (Lampiran IV Permendikbud Nomor 

81A ,2013:7) 

** Langkah-langkah model concept sentence (Huda, 2013: 316) 
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*** Langkah-langkah penggunaan media flash card (Indriana, 2011:137-138) 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum yang hendak dicapai peneliti adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran menulis deskripsi melalui model concept sentence berbantuan 

media flash card. pada siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mendeskripsikan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi 

melalui model concept sentence berbantuan media flash card. 

1.3.2 Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi 

melalui model concept sentence berbantuan media flash card. 

1.3.3 Meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi melalui model concept sentence berbantuan media flash 

card. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat 

teoritis dan praktis. Secara teoritis, dapat menjadi ajang latihan peneliti dalam 

menulis karya ilmiah melalui PTK yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia. Selebihnya menambah konstribusipada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi dunia pendidikan. 

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1.4.1 Bagi Guru 

1.4.1.1 Mendorong para guru agar dapat mengadakan modifikasi pembelajaran 

dengan menerapkan dan melakukan inovasi pembelajaran sehingga dapat 

tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dengan model yang bervariasi. 

1.4.1.2 Memberi kesempatan bagi guru untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki. 

1.4.2 Bagi Siswa 

1.4.2.1 Memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. 

1.4.2.2 Memperkaya kosakata siswa, sehingga memudahkan siswa dalam 

mendeskripsikan suatu objek. 

1.4.2.3 Memudahkan siswa dalam memahami materi menulis deskripsi. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

1.4.3.1 Memberikan pemahaman kepada guru-guru di sekolah pada saat 

menerapkan model belajar dalam pembelajaran di kelas. 

1.4.3.2 Memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu sekolah sehingga 

dapat mendukung perbaikan dalam bidang pendidikan. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Setiap individu pasti mengalami suatu proses belajar saat menjalani proses 

kehidupan. Proses tersebut bisa terjadi ketika individu mengalami banyak hal da-

lam hidupnya. Setiap proses yang dialami individu tersebut dapat menyebabkan 

individu berpikir dan mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik. Penga-

laman-pengalaman yang dialaminya dapat menjadikan suatu pelajaran berharga 

dalam kehidupannya. 

 Pendapat tersebut sesuai dengan beberapa mendapat para ahli tentang bel-

ajar. Gage dan Berliner (dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 82) menyatakan bahwa bel-

ajar merupakan suatu proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya kare-

na hasil dari pengalaman. Slavin (dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 82) berpendapat 

bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan yang berlangsung 

selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari pro-

ses pertumbuhan. Cronbach (dalam Suprijono, 2012: 2) juga mempunyai pendapat 

yang sama bahwa Learning is shown by a change in behavior as a result of 

experience). Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. 

Ketika terjadi kegiatan belajar di sekolah, siswa tidak hanya memperoleh 

pengalaman dari kejadian yang telah dialami sebelumnya, tetapi juga pengalaman 
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baru yang akan ia peroleh. Daryanto (2013: 2) mengungkapkan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Djamarah dan Zain (2010: 38) juga 

mengungkapkan bahwa belajar pada hakikatnya adalah “perubahan” yang terjadi 

dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Walaupun 

pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Misalnya, 

perubahan fisik yang dialami seseorang. Lebih lanjut, proses belajar tersebut tidak 

hanya melalui proses pengalaman hidup. Sardiman (2011: 20) menyatakan bahwa 

belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, me-

niru, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah mengemukakan mengenai 

pengertian belajar, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses per-

ubahan tingkah laku yang dialami individu untuk memperoleh pengalaman dan a-

kan menciptakan pengalaman yang baru dalam proses kehidupannya. Belajar da-

pat dialami individu melalui serangkaian aktivitas belajar misalnya dengan mem-

baca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Walaupun pada 

kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. 

 

2.1.1.2 Hakikat Pembelajaran 

 Suatu proses belajar yang baik dapat terlaksana melalui suatu proses pem-

belajaran yang baik pula. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru se-
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mestinya menerapkan pembelajaran yang tidak membawa kesan monoton bagi 

siswa. Komalasari (2013: 3) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu sistem 

atau proses membelajarkan siswa yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, 

dan dievaluasi secara sistematis agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembel-

ajaran secara efektif dan efisien. Hamdani (2010: 23) menyatakan bahwa salah sa-

tu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan saintifik setelah siswa ber-

interaksi dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dari sekitarnya. Pada dasar-

nya, siswa memiliki gagasan awal yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman 

yang ada. Siswa dapat menggunakan lingkungannya sebagai salah satu sarana 

yang digunakan untuk membangun pemahaman pribadi serta makna-maknanya. 

Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan pengetahuan yang rele-

van dengan pengalaman siswa sebelumnya, kemudian siswa menemukan dan me-

nerapkan idenya pada karya yang akan disusunnya ataupun pada proses pembel-

ajaran yang akan dilaluinya. Untuk itu, dalam membangun makna yang mendalam 

pada siswa, proses pembelajaran berpusat pada siswa. 

 Terdapat proses pengolahan informasi yang dialami siswa saat pembel-

ajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Huda (2013:2) yang menyatakan bahwa sa-

lah satu bentuk pembelajaran adalah pemrosesan informasi. Sementara itu, Rifai 

dan Anni (2011: 193) menyatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara guru dengan siswa, atau antar siswa. Berdasarkan beberapa pe-

ngertian pembelajaran yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses pengolahan informasi yang dilakukan oleh 
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siswa yang disebabkan karena adanya interaksi guru dan siswa dalam proses bel-

ajar. 

 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Saat proses belajar, masing-masing individu memperoleh pengalaman 

yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan ada faktor-faktor yang mempenga-

ruhi individu dalam proses belajar. Daryanto (2013:55-58) mengungkapkan bah-

wa terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses belajar individu, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor 

psikologis. Faktor fisiologis dalam belajar diantaranya kondisi jasmani masing-

masing individu, apakah individu tersebut dalam kondisi sehat atau sedang meng-

alami kondisi jasmani yang lemah, selain juga bergantung pada keadaan fungsi-

fungsi jasmani tertentu terutama fungsi-fungsi panca indera. Faktor psikologis da-

lam belajar yang paling utama yaitu adanya hal yang mendorong individu untuk 

melakukan proses belajar. Hal tersebut memberikan motivasi yang lebih bagi seo-

rang individu untuk melaksanakan proses belajar. Setelah faktor internal, ada fak-

tor eksternal yang sama pengaruhnya dengan faktor internal. Faktor eksternal me-

liputi faktor nonsosial dan faktor sosial. Kelompok faktor non-sosial bisa di-

katakan tak terbatas jumlahnya karena bergantung dengan kondisi lingkungan pe-

belajar, misalanya: keadaan udara, suhu udara, cuaca, tempat, dan alat-alat yang 

dipakai untuk belajar. Faktor sosial dalam belajar berhubungan dengan interaksi 

sesama manusia yang mempengaruhi konsentrasi belajar individu. Hal tersebut bi-

sa menjadikan siswa merasa nyaman, atau mungkin juga menggangu konsentrasi 
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pebelajar ketika ada keberadaan orang lain di sekitar siswa. Oleh karena itu, da-

lam melaksanakan proses belajar, baik guru maupun siswa harus meperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar untuk mencapai proses pembela-

jaran yang berkualitas. 

 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Proses pembelajaran yang baik harus memperhatikan kualitas. Etzioni 

(dalam Hamdani, 2011:194) mengungkapkan bahwa kualitas dapat dimaknai de-

ngan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definisi efektivitas dapat di-

nyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. 

Guna mencapai efektivitas belajar, UNESCO (dalam Hamdani, 2013: 194) mene-

tapkan empat pilar yang menjadi landasan pengelola dunia pendidikan, yaitu: (1) 

belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know); (2) belajar untuk 

menguasai keterampilan (learning to do); (3) belajar untuk hidup bermasyarakat 

(learning to live together); dan (4) belajar untuk mengembangkan diri secara 

maksimal (learning to be). 

Aspek-aspek efektivitas belajar yang dikemukakan Hamdani (2013:194), 

yaitu: (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3) perubahan 

sikap; (4) perubahan perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi; 

(7) peningkatan partisipasi; dan (8) peningkatan interaksi kultural.  

Menurut Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah keterkaitan sis-

temik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fa-

silitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang 
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optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak bel-

ajar peserta didik, hasil belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas 

media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses pem-

belajaran yang berkualitas adalah proses pembelajaran yang terlaksana secara e-

fektif dengan memperhatikan aspek-aspek efektivitas belajar. Kualitas pembela-

jaran merupakan korelasi yang dan sistematis sinergis antara seluruh komponen 

kualitas pembelajaran, yaitu: keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajar-

an, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar. Penulis menetap-

kan tiga aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu keterampilan guru, ak-

tivitas siswa, dan hasil belajar. Kualitas pembelajaran terdiri atas beberapa komp-

onen, antara lain: 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

 Guru adalah salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Se-

orang guru harus bisa membimbing, mengarahkan, dan menciptakan kondisi bel-

ajar yang menyenangkan bagi siswa. Daryanto (2013: 196) berpendapat bahwa 

guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan 

formal pada umumnya, karena bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh teladan 

bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Hamdani (2011: 79) menyatakan bahwa 

guru adalah variabel bebas yang memengaruhi kualitas pengajaran karena guru 

adalah sutradara sekaligus aktor dalam pembelajaran, sedangkan Rifa’i (2011: 4) 

mengungkapkan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh guru yang berkaitan 
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dengan proses pembelajaran yaitu ketika guru harus merancang proses pembela-

jaran dengan memadukan cara-cara belajar siswa. Untuk itu, Hamdani (2011: 79) 

mengungkapkan bahwa untuk mencapai hal tersebut, seorang guru harus mengu-

rangi metode ceramah dan mulai mengembangkan metode lain yang dapat meli-

batkan siswa belajar aktif dalam proses pembelajaran. Mengajar adalah suatu pe-

kerjaan profesional, yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat me-

lakukannya. Sebagaimana halnya pekerjaan profesional yang lain, pekerjaan se-

orang guru menuntut keahlian tersendiri sehingga tidak setiap orang mampu mela-

kukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya (Anitah, 2011: 7.1). Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa dalam mengajar guru harus mempunyai kemampuan 

secara profesional agar dapat merancang proses pembelajaran dengan metode 

yang tepat untuk dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi sis-

wa. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan baik, di-

samping menguasai berbagai kemampuan, Anitah (2011: 7.1) berpendapat bahwa 

guru disyaratkan menguasai keterampilan dasar mengajar, yang merupakan salah 

satu aspek penting dalam kompetensi guru. Turney (dalam Anitah, 2011: 7.2) 

menyampaikan hasil penelitiannya yang berupa 8 keterampilan dasar mengajar 

yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, 

diantaranya: 

1) Keterampilan Bertanya 

 Usman (2013: 74) mengungkapkan bahwa dalam proses belajar-mengajar, 

bertanya mempunyai peran penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan ba-

ik dan teknik pelontaran yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi sis-
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wa, selain dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, 

hal tersebut juga dapat menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu siswa ter-

hadap topik yang sedang dihadapi. 

2) Keterampilan Memberi Penguatan 

Menurut usman (2013: 80-81) penguatan (reinforcement) adalah segala 

bentuk respons yang bersifat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali 

tingkah laku tersebut yang dimaksudkan untuk membesarkan hati siswa agar 

siswa lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar. Usman (2013: 

81) juga mengungkap bahwa tujuan pemberian penguatan diantaranya: (1) me-

ningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran; (2) merangsang dan meningkat-

kan motivasi belajar; dan (3) meningkatkan kegiatan belajar dan membina ting-

kah laku siswa yang produktif. 

3) Keterampilan Mengadakan Variasi 

Usman (2013: 84) mengungkapkan bahwa variasi stimulus adalah suatu 

kegiatan guru yang berupa proses interaksi belajar-mengajar yang ditujukan 

untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar-mengajar, 

siswa selalu menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. 

4) Keterampilan Menjelaskan 

Usman (2013: 89) mengungkapkan bahwa penyampaian informasi yang 

terencana dengan baik dan dijelaskan dengan urutan yang cocok merupakan ci-

ri utama menjelaskan. Guru harus dapat menjelaskan fakta, ide, dan pendapat 

yang dikuasainya kepada siswa secara efektif agar penjelasan dan pembicaraan 

guru dapat diterima dan bermakna bagi siswa. 
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5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Menurut Anitah (2011: 8.4) kegiatan membuka dan menutup pelajaran da-

pat terjadi beberapa kali selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Membuka 

pelajaran merupakan kegiatan menyiapkan siswa untuk memasuki inti kegia-

tan, sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan untuk menindaklanjuti ma-

teri yang telah dibahas. Usman (2013: 91) juga mengungkapkan bahwa kegia-

tan membuka pealjaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal pelajaran, 

tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang diberikan se-

lama jam pelajaran berlangsung. Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat di-

simpulkan bahwa keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah kegi-

atan yang berlangsung pada saat guru membahas materi pelajaran. 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Proses belajar-mengajar yang melibatkan proses kelompok dapat me-

mungkinkan guru mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan siswanya. 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok 

orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman 

atau informasi, pengambilan keputusan, atau pemecahan masalah (Usman, 

2013: 94).  

Pengertian diskusi kelompok dalam kegiatan belajar-mengajar tidak jauh 

berbeda dengan pengertian di atas. Usman (2013: 94) berpendapat bahwa keti-

ka siswa berdiskusi, siswa berkelompok di bawah pimpinan guru atau teman-

nya untuk berbagai informasi, pemecahan masalah, atau pengambilan keputus-

an. Dalam suatu diskusi kelompok, siswa diberi kebebasan untuk mengemuka-
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kan ide yang dimilikinya tanpa dibatasi dan proses diskusi kelompok berlang-

sung sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Mengingat diskusi 

kelompok adalah kegiatan yang sering dilaksanakan dalam proses pembelajar-

an di kelas, maka setiap guru harus dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

 Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan me-

melihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar-mengajar (Usman, 2013: 97). Setiap guru harus 

mampu mengelola kelas dengan baik agar tercipta suasana kelas yang kondusif 

dan proses belajar mengajar belajar secara efektif. 

8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

 Usman (2013: 102) mengungkapkan bahwa secara fisik bentuk pengajaran 

ini yaitu apabila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru terbatas, antara 3-8 o-

rang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Lebih lanjut, Us-

man (2013: 103) mengungkapkan bahwa peran guru dalam pembelajaran ini a-

dalah sebagai: (1) organisator kegiatan belajar mengajar; (2) sumber informasi 

bagi siswa; (3) motivasi bagi siswa untuk belajar; (4) penyedia materi dan 

kesempatan belajar bagi siswa; (5) pembimbing kegiatan belajar siswa; dan (6) 

peserta kegiatan belajar. 

Berdasarkan uraian keterampilan yang harus dimiliki guru, dapat disimpul-

kan bahwa keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, dapat di-

tentukan dengan kemampuan guru menguasai 8 keterampilan mengajar agar dapat 

menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan efektif. Dalam penelitian ini, 
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indikator keterampilan guru yang sesuai dengan langkah-langkah model concept 

sentence berbantuan media flashcard diantaranya: (1) melaksanakan prapembela-

jaran; (2) membuka pelajaran dengan apersepsi; (3) memilih dan menggunakan 

media flash card; (3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada saat penggunaan 

media flash card; (4) menjelaskan materi; (5) membimbing siswa menyelesaikan 

permasalahan melalui langkah concept sentence dalam diskusi kelompok; (6) 

membimbing masing-masing kelompok dalam menyunting dan merevisi hasil dis-

kusi; (7) memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif untuk menghargai u-

paya dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun kelompok; (8) mengelo-

la kelas dari awal hingga akhir pembelajaran; dan (9) menutup pelajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

 Selain guru, siswa juga mempunyai peran penting dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran tidak akan berjalan baik apabila siswa tidak mengikuti pem-

belajaran secara aktif. Hal tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan Ibrahim 

dan Syaodih (2010: 27) bahwa dalam pembelajaran, siswa yang menjadi subjek, 

karena siswa adalah pelaku kegiatan belajar. Aktivitas pada dasarnya adalah 

bagian dari belajar. Anitah (2011: 1.3) me-ngemukakan bahwa belajar adalah 

proses mental dan emosional atau proses ber-pikir merasakan. Seseorang dikata-

kan belajar apabila pikiran dan perasaannya ak-tif, hal tersebut melibatkan aktivi-

tas mental dan emosional. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah 

kegiatan belajar dengan melibatkan aktivitas mental dan emosional siswa, yang 

dilaksanakan dengan tujuan agar siswa memperoleh pengetahuan dan pegalaman. 
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Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 ma-

cam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

 

(1) visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; 

(2) oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi; 

(3) listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato; 

(4) writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin; 

(5) drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram; 

(6) motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain yaitu 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, beternak; 

(7) mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan; 

(8) emosional activites, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

   

  Indikator keterampilan guru pada penelitian ini yang sesuai dengan 

langkah-langkah model concept sentence berbantuan media flashcard adalah: (1) 

mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran; (2) memperhatikan pemapar-

an materi dengan media flash card yang ditampilkan guru; (3) bertanya jawab me-

ngenai materi yang disampaikan melalui media flash card; (4) memecahkan masa-

lah sesuai dengan materi yang disampaikan melalui media flash card secara ber-

kelompok; (5) mempresentasikan hasil diskusi kelompok (6) menanggapi hasil 

diskusi kelompok lain; (7) menyunting dan merevisi hasil diskusi kelompok; (8) 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari; dan (9) melakukan refleksi. 
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2.1.3.3 Iklim Pembelajaran 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011) iklim pembelajaran adalah kondisi lingku-

ngan belajar yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. Jika 

kita ingin menciptakan proses pembelajaran yang baik, maka antara guru dan sis-

wa harus saling bekerjasama dalam menciptakan iklim belajar yang positif. Menu-

rut Dikti (dalam Depdiknas, 2004), iklim pembelajaran mencakup:(1) suasana ke-

las yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang 

menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi pembentukan profe-

sionalitas kependidikan; (2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, pra-

karsa, dan kreativitas guru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa iklim pem-

belajaran adalah kondisi lingkungan belajar yang meliputi kondisi kelas maupun 

kondisi sosial dimana kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas siswa dalam pem-

belajaran. 

2.1.3.4 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan pembel-

ajaran yang biasanya diajarkan guru pada siswa. Rifa’i dan Anni (2011: 195-196) 

mengemukakan bahwa materi pembelajaran merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran, karena materi pembeladapat memilih dajaran memberi war-

na dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. Hendaknya guru dapat mengorganisa-

sikan materi pelajaran secara sistematis dalam silabus, Rencana Pelaksanaan Pem-

belajaran, dan buku sumber, agar proses pembelajaran dapat berlangsung intensif. 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas tentunya disesuai-

kan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan guru. Santosa (2009: 
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8.52-8.53) menyatakan bahwa setiap pembelajaran yang disampaikan guru kepada 

siswa harus menarik, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan siswa, mengandung 

nilai-nilai atau pesan pendidikan dan moral, serta mendorong siswa berupaya kre-

atif mencapai kemajuan. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pembelajar-

an adalah komponen utama dalam pembelajaran yang diorganisasikan secara sis-

tematis dalam silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan buku sumber. Ma-

teri pembelajaran yang disampaikan pada siswa harus menarik, sesuai kebutuhan 

siswa, mengandung nilai pendidikan dan moral, serta mendorong siswa lebih kre-

atif. Materi pembelajaran penelitian ini adalah materi menulis karangan deskripsi. 

 

2.1.3.5 Media Pembelajaran 

2.1.3.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Penggunaan media dalam pembelajaran di kelas dapat membantu guru da-

lam menyampaikan materi pelajaran yang susah dimengerti siswa jika guru hanya 

menjelaskan melalui tulisan/kata-kata. Arsyad (2013: 4) mengemukakan bahwa 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung ma-

teri intruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Media yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran di kelas bia-

sa disebut dengan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang da-

pat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna 

pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

lebih baik dan sempurna (Kustandi dan Sutjipto, 2013: 8). Hal tersebut selaras de-
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ngan pendapat Djamarah dan Aswan (2010: 121) bahwa media adalah alat bantu 

apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan peng-

ajaran. 

Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari 

hal yang konkret daripada yang abstrak. Berkaitan dengan hubungan konkrit-

abstrak dan kaiatanya dengan penggunaan media pembelajaran, ada pendapat dari 

para ahli salah satunya dari Jerome Bruner (dalam Kustandi dan Sutjipto, 2013: 

10), mengungkapkan bahwa hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan 

menggunakan pengalaman langsung atau mengerjakan (enactive), lalu belajar 

menggunakan gambaran, lukisan, foto atau film (iconic), kemudian belajar meng-

gunakan kata-kata atau simbol (symbolic). ketiga pengalaman ini saling berinter-

aksi dalam upaya memperoleh pengalaman (pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap) yang baru.   

Gambar berikut adalah gambar kerucut pengalaman belajar menurut Edgar 

Dale (dalam Daryanto, 2012: 14) yang merupakan hubungan konkret-abstrak dan 

kaitanya dengan penggunaan media pembelajaran. 
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale  

Berdasarkan Gambar 2.1 Dale menyimpulkan bahwa semakin bawah me-

nunjukkan pengetahuan yang diperoleh semakin besar. Dan semakin tinggi penge-

tahuan yang diperoleh semakin kecil. Kerucut tersebut merupakan gambaran ting-

kat keabstrakan jumlah jenis indra yang turut selama penerimaan isi pembelajaran 

atau pesan. Belajar melalui pengalaman langsung (enactive) akan memberikan pe-

ngetahuan paling besar dibandingkan belajar melaui pengggambaran (iconic), 

karena pembelajaran melalui pengalaman langsung melibatkan indra pengetahuan, 

pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba. 

Daryanto (2012: 4) juga berpendapat bahwa media pembelajaran merupa-

kan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, 

Rifa’I dan Anni (2011: 196) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah a-

lat/wahana yang digunakan untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembel-

Simbolic 

Iconic 

Enactive 
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ajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi 

untuk memperjelas makna pesan dari materi yang disampaikan guru, sehingga tu-

juan pembelajaran dan kualitas pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik dan 

sempurna. 

2.1.3.5.2 Peranan Media Pembelajaran 

Sudjana dan Rifa’i (2013: 1) mengemukakan kedudukan media sebagai a-

lat bantu belajar ada dalam komponen metodologi, yaitu sebagai salah satu ling-

kungan belajar yang diatur oleh guru. Media pembelajaran dapat dipilih guru de-

ngan cara menyesuaikan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajar-

an. Selanjutnya, Sudjana dan Rifa’i (2013: 2) mengungkapkan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar, antara lain: 

 

(1) pengajaran lebih menarik sehingga perhatian siswa terpusat dan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

(2) materi pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa, sehingga siswa 

lebih menguasai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan; 

(3) metode mengajar guru lebih bervariasi, sehingga siswa tidak mudah 

bosan; 

(4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab siswa 

mengalami aktivitas lain sesuai dengan media yang digunakan guru. 

 

2.1.3.5.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Anitah (2011: 6.16) mengelompokkan media pembelajaran ke dalam 3 je-

nis, yaitu: 

 

1) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan 

indra penglihatan. 
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2) Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (hanya dapat di dengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. 

3) Media Audiovisual 

Media audiovisual adalah media kombinasi audio dan visual atau 

biasa disebut media pandang dengar. 

 

2.1.3.6 Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i dan Anna (2011: 85) hasil belajar merupakan perubahan pe-

rilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar yang mana 

perolehan aspek-aspek tersebut tergantung pada apa yang dipelajari peserta didik. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa, seorang guru harus melaksanakan asesmen 

pembelajaran. Menurut Poerwanti (2008) asesmen pembelajaran dapat diartikan 

sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat di-

gunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang siswa baik yang me-

nyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun ke-

bijakan-kebijakan sekolah. Hamdani (2011: 296) mengungkapkan pentingnya di-

lakukan evaluasi hasil belajar karena dengan melakukan evaluasi akan diketahui 

apakah proses belajar mengajar telah mencapai sasaran yang dikehendaki ataukah 

belum. 

Benjamin Bloom (dalam Poerwanti, 2013: 1.23 – 1.30) mengelompokkan 

kemampuan manusia ke dalam dua ranah (domain) utama yaitu ranah kognitif dan 

ranah nonkognitif. Ranah nonkognitif dibedakan menjadi dua kelompok yaitu ra-

nah afektif dan ranah psikomotor. 
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1) Tingkatan domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, ke-

mampuan dan kemahiran intelektual. Terdiri dari enam jenjang yang meliputi 

kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), analisis (analysis), penilaian (evaluation), dan mencipta 

(creating). 

2) Tingkatan domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai 

peserta didik. Jenjang kemampuan dalam domain afektif yaitu menerima 

(receiving), menjawab (responding), menilai (valuing),dan organisasi 

(organization). 

3) Tingkatan domain psikomotor berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-ba-

giannya mulai dari yang sederhana sampai yang komlpeks. Jenjang kemam-

puan dalam domain psikomotor yaitu gerakan refleks, gerakan dasar (basic 

fundamental movements), gerakan persepsi (perceptual abilities), gerakan ke-

mampuan fisik (psysical abilities), gerakan terampil (skilled movements), serta 

gerakan indah dan kreatif (non-discursive communication). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil beajar me-

rupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui tercapai ti-

daknya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Untuk mengetahui hasil bel-

ajar siswa, guru dapat melaksanakannya melalui asesmen pembelajaran dimana 

hasil belajar tersebut dapat dievaluasi melalui tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

Hasil belajar penelitian ini dibatasi pada ranah psikomotorik berupa kete-

rampilan siswa dalam menulis deskripsi. Indikator keberhasilan yang ditetapkan 
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yaitu ketuntasan belajar secara klasikal sebesar ≥ 75% dengan KKM ≥ 67 dengan 

indikator: (1) menyusun kalimat berdasarkan kata kunci; (2) menggunakan kata 

kunci baru yang tidak tercantum dalam flash card; (3) menyusun kalimat menjadi 

karangan deskripsi; dan (4) menggunakan ejaan dan tanda baca pada karangan 

deskripsi. 

 

2.1.4 Pendekatan Saintifik 

2.1.4.1 Pengertian Pendekatan Saintifik 

Menurut Daryanto (2014: 51) pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara ak-

tif mengkontruksi konsep, hokum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan yang di-

maksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa informasi bisa 

berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada informasi searah da-

ri guru. 

2.1.4.2 Langkah–Langkah Pendekatan Saintifik 

Menurut Permendikbud No.81A, proses pembelajaran dalam pendekatan 

saintifik terdiri dari lima pengalaman belajar pokok, yaitu: 

2.1.4.2.1 Mengamati 

Menurut Daryanto (2014: 60) Kegiatan mengamati mengutamakan keber-

maknaan proses pembelajaran. Model mengamati sangat bermanfaat bagi peme-

nuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermakna-

an yang tinggi.dengan mengamati, siswa dapat menemukan fakta bahwa ada hu-

bungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan 
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oleh guru. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, me-

nyimak, mendengar, dan membaca.  

2.1.4.2.2 Menanya 

Menurut Daryanto (2014: 64) dalam kegiatan mengamati, guru membuka 

kesempatan secara lisan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang su-

dah dibaca, dilihat, atau disimak. Istilah pertanyaan tidak selalu dalam bentuk ka-

limat tanya, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya 

menginginkan tanggapan verbal. Menurut Permendikbud No. 81A, dalam ke-

giatan bertanya guru dapat mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik) 

2.1.4.2.3 Mengumpulkan Informasi/Eksperimen 

Menurut Permendikbud No. 81A, kegiatan yang dapat dilakukan adalah 

melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati ob-

jek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan nara sumber. Kegiatan ini dapat me-

ngembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, ke-

mampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi me-

lalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 

sepanjang hayat. 
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2.1.4.2.4 Mengasosiasikan/Mengolah Informasi 

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan menge-

lompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian 

memasukkannya menjadi penggalan memori (Daryanto, 2014: 71). menurut 

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 kegiatan belajar pada tahap ini yaitu meliputi 

mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan me-

ngumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan me-

ngumpulkan informasi. Kompetensi yang dikembangkan berupa sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampu-

an berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 

2.1.4.2.5 Mengomunikasikan 

Menurut menurut Permendikbud No. 81A Tahun 2013, kegiatan yang di-

laksanakan pada tahap ini adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Daryanto 

(2014: 80) mengungkapkan bahwa pada pendekatan saintifik guru diharapkan 

memberi kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah me-

reka pelajari yang dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa 

yang ditemukannya dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan me-

nemukan pola. 

2.1.4.3 Penerapan Pendekatan Saintifik 

Penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus didasari pada 

kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Seperti yang telah dijelaskan Daryanto (2014: 

56) antara lain: (1) materi berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat diijelas-



36 
  

 
 

kan dengan logika atau penalaran tertentu; dan (2) proses pembelajaran harus ter-

hindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai nonilmiah. 

 

2.1.5 Hakikat Bahasa 

2.1.5.1 Pengertian Bahasa 

 Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan oarang lain 

yang berada di sekitarnya. Tanpa kita sadari, kegiatan berinteraksi dalam keseha-

rian manusia membutuhkan sebuah alat atau media yang berupa bahasa. Hal ter-

sebut sesuai dengan pendapat Keraf (2004) yang menyatakan bahwa bahasa ada-

lah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasil-

kan oleh alat ucap manusia. Santoso (dalam Faisal, 2007: 1-3) mengatakan bahwa 

bentuk dasar bahasa adalah ujaran, namun Faisal (2007) mengungkapkan bahwa 

tidak semua ujaran atau bunyi yang dihasilkan manusia dapat berupa ujaran. Ujar-

an manusia dapat dikatakansebagai bahasa apabila ujaran tersebut mengandung 

makna, atau apabila dua orang manusia atau lebih menetapkan bahwa seperangkat 

bunyi itu memiliki arti yang serupa. Apabila ujaran tersebut sudah sering diguna-

kan oleh anggota masyarakat dan masyarakat tersebut saling memahami ujaran 

yang mereka gunakan sebagai alat komunikasi, maka dapat diatakan bahwa baha-

sa tersebut telah menjadi kesepakatan kesepakatan antara anggota masyarakat ter-

sebut. Sejalan dengan hal tersebut, Santosa (2009: 1.2) mengemukakan bahasa 

merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat, yakni sistematik, 

mana suka, ujar, manusiawi, dan komunikatif. Sedangkan Zulela (2012: 3) ber-

pendapat bahwa bahasa merupakan produk budaya yang berharga dari generasi ke 
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generasi ke generasi berikutnya yang merupakan hasil budaya yang hidup dan ber-

kembang agar selalu dipelajari. 

 Berdasarkan pendapat yang dikemukakan beberapa tokoh tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa bahasa pada hakikatnya adalah alat komunikasi yang berawal 

dari ujaran dan menjadi kesepakatan bersama dan dimengerti antara anggota ma-

syarakat. Bahsa dihasilkan dari produk budaya masyarakat yang terus berkembang 

seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu, setiap individu harus mempelajari 

bahasa secara terus-menerus agar dapat menggunakan bahasa dengan baik dalam 

kehidupannya. 

2.1.5.2 Fungsi Bahasa 

Bahasa adalah hal yang penting yang berpengaruh langung terhadap kehi-

dupan kita. Penggunaan bahasa seseorang sescara tidak langsung juga dapat men-

cerminkan karakter yang dimiliki orang tersebut. Bahasa juga tak luput dari setiap 

kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu bahasa 

mempunyai fungi yang sangat penting. Keraf (2004: 2) merumuskan emapat fung-

si bahasa, yaitu: (1) untuk menyatakan ekspresi diri; (2) sebagai alat komunikasi; 

(3) sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial; (4) sebagai alat 

untuk mengadakan kontrol sosial. 

Finoza (2004: 2) menambahkan satu lagi fungsi bahasa, yaitu sebagai alat 

untuk berpikir. Setiap kegiatan manusia yang berhubungan dengan proses ber-

pikir, seperti perhitungan atau kalkulasi, pembahasan atau analisis, bahkan ber-

angan-angan atau berkhayal, hanya dimungkinkan berlangsung melalui proses 

berpikir disertai alatnya yang tidak lain adalah bahasa. 
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Berdasarkan pendapat ahli yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

bahasa mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan, diantaranya: (1) seba-

gai alat untuk mengekspresikan diri; (2) sebagai alat komunikasi; (3) sebagai alat 

integrasi dan adaptasi sosial; (4) sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial; 

dan (5) sebagai alat untuk berpikir. 

2.1.5.3 Pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar 

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Oleh 

karena itu, untuk mempersatukan keanekaragaman tersebut bahasa Indonesia ha-

rus diajarkan pada individu sejak usia dini. Zulela (2012: 4) mengungkapkan bah-

wa pembelajaran bahasa Indonesia SD diarahkan untuk meningkatkan kemampu-

an siswa dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. 

Pembelajaran bahasa di SD membantu peserta didik mengenal dirinya, budaya-

nya, 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 (KTSP 

2006: 119).  

Tujuan pelaksanaan pembelajaran di SD menurut KTSP (2006: 120) yaitu 

agar siswa mempunyai kemampuan: 

 

(1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat 

dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 



39 
  

 
 

kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia yang disebutkan da-

lam KTSP (2006: 120) pada jenjang SD/MI mencakup komponen kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek: (1) men-

dengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; (4) menulis. 

 

2.1.6 Keterampilan Menulis Deskripsi 

2.1.6.1 Keterampilan Menulis 

 Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasil-

kan sebuah tulisan (Santosa, 2009: 6.14). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008: 1180), keterampilan berasal dari kata dasar terampil yang berarti cakap da-

lam menyelesaikan tugas, sedangkan keterampilan berarti kecakapan untuk me-

nyelesaikan tugas. Menurut Suparno dan Yunus (dalam Dalman, 2014: 4) menulis 

merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Selanjutnya, Dalman (2014: 4) mengemukakan bahwa 

menulis adalah proses penyampaian pikiran, angan-angan, perasaan dalam bentuk 

lambang/tanda/tulisan yang bermakna. Dalam kegiatan menulis, terdapat suatu ke-

giatan merangkai, menyusun, melukiskan suatu lambang/tanda/tulisan berupa 

kumpulan huruf yang membentuk kata, kemudian membentuk kalimat yang mem-

bentuk paragraf, dan kumpulan paragraf membentuk wacana/karangan yang utuh 

dan bermakna. Tarigan (2008: 3) mengungkapkan bahwa menulis merupakan su-

atu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 
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langsung karena penulis tidak bertatap muka dengan orang lain. Abidin (2013: 

181) juga mempunyai pendapat yang sama bahwa menulis adalah sebuah proses 

berkomunikasi secara tidak langsung antara penulis dan pembacanya.  

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kete-

rampilan menulis adalah kecakapan yang dimiliki individu untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung yang disampaikan melalui tulisan. Tulisan tersebut disusun 

berdasarkan lambang/tanda/tulisan yang pada akhirnya akan membentuk waca-

na/karangan utuh sehingga pembaca dapat memahami pesan yang disampaikan 

penulis. 

2.1.6.2 Tahapan Menulis 

 Menulis merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari bagi setiap 

individu yang ingin menulis dengan baik. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, 

Tompkins (dalam Doyin dan Wagiran, 2011: 16-20) menyajikan lima tahap pro-

ses menulis, yaitu: (1) pramenulis, (2) pembuatan draft, (3) merevisi, (4) me-

nyunting, dan (5) berbagi (sharing). Tompkins juga menyatakan bahwa proses 

menulis bersifat nonlinier, yang merupakan putaran berulang. 

2.1.6.2.1 Tahap Pramenulis 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

1) Menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri. 

2) Melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis. 

3) Mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis. 

4) Mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis. 
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5) Memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan yang telah 

mereka tentukan. 

2.1.6.2.2 Tahap Pembuatan Draft 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

1) Membuat draft kasar. 

2) Lebih menekankan isi daripada tatat tulis. 

2.1.6.2.3 Tahap Merevisi 

Kegiatan yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

1) Berbagi tulisan degan teman-teman (kelompok). 

2) Berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-teman se-

kelompok atau sekelas. 

3) Mengubah tulisan dengan memperhatikan reaksi dan komentar baik dari peng-

ajar maupun teman. 

4) Membuat perubahan yang substantif pada draft pertama dan draft berikutnya, 

sehingga menghasilkan draft akhir. 

2.1.6.2.4 Tahap Menyunting 

 Kegiatan yang perlu diperhatikan pada tahap menyunting adalah sebagai 

berikut. 

1) Membetulkan kesalahan bahasa tulisan sendiri, mulai penggunaan ejaan, pili-

han kata, penggunaan kalimat, sampai pengembangan paragraf. 

2) Membetulkan kaidah tata tulis yang meliputi kaidah penomoran paragraf, pe-

nulisan judul, penomoran, kaidah pengutupan, dann kaidah-kaidah yang lain 

yang diatur secara teknis. 
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3) Mengoreksi dan menata kembali isi tulisan, baik dari segi sistematika, kelogis-

an, ketajaman pembahasan, dan kelengkapan isi. Bila perlu bisa mengurangi 

atau menambahkan bagian lain hingga tulisan lengkap dan mendalam. 

4) Berbagi dengan teman untuk saling mengoreksi. 

2.1.6.2.5 Tahap Berbagi (sharing) 

Kegiatan yang perlu diperhatikan pada tahap berbagi (sharing) adalah 

sebagai berikut. 

1) Memublikasikan (memajang) tulisan dalam suatu bentuk tulisan yang sesuai, 

atau; 

2) berbagi tulisan yang dihasilkan dengan pembaca yang telah ditentukan dalam 

forum diskusi atau seminar. 

2.1.6.3 Pengertian Karangan 

 Menurut Finoza (2004: 192) karangan adalah hasil penjabaran suatu ga-

gasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap ka-

rangan yang ideal hendaknya menguraikan lebih dari satu alinea. Atmazaki 

(dalam Dalman, 2014: 73) membedakan karangan menjadi lima jenis, diantara-

nya: (1) karangan deskripsi; (2) karangan argumentasi; (3) karangan eksposisi; (4) 

karangan narasi; (5) karangan persuasi. Dalman (2014) juga membedakan jenis 

karangan menjadi lima jenis. 

2.1.6.3.1 Karangan Deskripsi 

 Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjolkan aspek 

pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya (Finoza, 2004: 198). 
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2.1.6.3.2 Karangan Narasi 

 Karangan narasi (berasal dari narration = bercerita) adalah suatu bentuk 

tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk 

perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang 

berlangsung dalam suatu kesatuan waktu (Finoza, 2004: 202). 

2.1.6.3.3 Karangan Eksposisi 

 Karangan eksposisi meruakan wacana wacana yang bertujuan untuk mem-

beri tahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu (Finoza: 2004: 

204). 

2.1.6.3.4 Karangan Argumentasi 

 Menurut Finoza (2004: 207) karangan argumentasi adalah karangan yang 

bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu dok-

trin, sikap, dan tingkah laku tertentu. 

2.1.6.3.5 Karangan Persuasi 

 Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membuat pembaca per-

caya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin beru-

pa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat/gagasan ataupun perasaan seseo-

rang. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karangan adalah 

tulisan yang berupa hasil penjabaran tentang suatu topik atau gagasan tertentu. 

Jenis-jenis karangan, diantaranya: (1) karangan deskripsi; (2) karangan argumen-

tasi; (3) karangan eksposisi; (4) karangan narasi; (5) karangan persuasi. 
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2.1.6.4 Pengertian Karangan Deskripsi 

 Finoza (2004: 198) mengungkapkan bahwa karangan deskripsi merupa-

kan karangan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca 

dengan jalan melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Dalman (2014: 94) ber-

pendapat bahwa karangan deskripsi merupakan karangan yang melukiskan atau 

menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu dengan kata-kata secara jelas 

dan terperinci sehingga si pembaca seolah-olah turut merasakan atau mengalami 

langsung apa yang dideskripsikan si penulisnya. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karangan deskripsi 

adalah karangan yang bertujuan untuk melukiskan objek yang sebenarnya dengan 

kata-kata yang jelas dan terperinci sehingga pembaca turut merasakan apa yang 

dideskripsikan penulis. Keterampilan menulis deskripsi bagi anak usia SD kelas 

IV merupakan kecakapan yang dimiliki siswa untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung yang disampaikan melalui tulisan dengan cara melukiskan objek yang 

sebenarnya dengan kata-kata yang jelas dan terperinci serta memperhatikan tanda 

baca yang digunakan. 

2.1.6.5 Aspek Penilaian Menulis Deskripsi 

 Dalman (2014: 100-101) menyebutkan bahwa setidaknya penulis harus 

memenuhi kriteria untuk membuat suatu karangan yang baik. Kriteria tersebut 

berhubungan dengan: (1) tema; (2) ketepatan isi dalam paragraf; (3) kesesuaian isi 

dengan judul; (4) ketepatan susunan kalimat; (5) ketepatan penggunaan ejaan. Pe-

nilaian dalam kegiatan pembelajaran diperlukan dengan tujuan untuk mengukur 

sejauh mana kemampuan yang dimiliki siswa. 
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 Menurut Syarif (2009: 19) Penilaian yang dilakukan terhadap karangan 

siswa biasanya bersifat holistis, impresif, dan selintas. Jadi, biasanya penilaian di-

lakukan berdasarkan kesan yang diperoleh dari membaca karangan secara selintas. 

Penilaian seperti ini dapat dilaksanakan oleh orang yang sudah asli, sehingga bisa 

dipertanggungjawabkan. Namun keahlian demikian tidak dimiliki semua guru. 

Untuk itu, diperlukan penilaian yang bersifat analitis agar guru dapat menilai 

sebuah karangan secara objektif.Penilaian dengan pendekatan analitis merinci ka-

rangan ke dalam aspek-aspek atau kategori-kategori tertentu. Perincian kategori 

dalam setiap karangan dapat berbeda-beda variasinya. Kategori-kategori yang po-

kok hendaknya meliputi: (1) kualitas dan ruang lingkup isi; (2) organisasi dan pe-

nyajian isi; (3) gaya dan bentuk bahasa; (4) mekanik: tatabahasa, ejaan, tanda ba-

ca, kerapihan dan kebersihan tulisan; (5) respons efektif guru terhadap karya tulis 

(Syarif, 2009: 20). 

Berdasarkan kategori-kategori pokok penilaian tersebut, peneliti merumus-

kan kisi-kisi penilaian keterampilan menulis deskripsi bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model concept sentence berbantuan media flash card. Adapun indi-

katornya meliputi: (1) keterlibatan pancaindra; (2) kelengkapan ciri khas; (3) pili-

han kata (diksi); (4) keterpaduan; serta (5) penggunaan ejaan dan tanda baca. 

 

2.1.7 Model Pembelajaran Concept Sentence 

2.1.7.1 Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digu-

nakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembel-
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ajaran dalam tutorial (Trianto, 2007: 1). Setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

pembelajaran di kelas, hendaknya dilakukan secara sistematis agar proses pembel-

ajaran dapat terorganisasi dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Trianto (2007: 3) yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual uang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan peng-

alaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi seba-

gai pedoman perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. 

 Komalasari (2013: 57) berpendapat bahwa model pembelajaran merupa-

kan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh guru, yang merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berdasarkan berbagai penda-

pat yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pem-

belajaran adalah suatu pola perencanaan pembelajaran yang didalamnya terdapat 

alur pembelajaran yang akan dilaksanakan guru dari awal sampai akhir pembela-

jaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2.1.7.2 Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Arends (dalam Trianto, 2013: 4) mengemukakan bahwa model pembela-

jaran mengacu pada pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pem-

belajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Sejalan dengan itu, 

Hamruni (2011: 6) juga mengemukakan bahwa model pembelajaran mempunyai 

empat ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur, 

yaitu: 
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1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar 

(tujuan pembelajaran yang akan dicapai). 

3. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dan berhasil. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai. 

 

Berdasarkan pendapat tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yaitu landasan pemikiran yang logis 

yang diciptakan pengembangnya, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, ling-

kungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas agar tujuan pembelajaran tercapai. 

2.1.7.3 Model Concept Sentence 

2.1.7.3.1 Pengertian Model Concept sentence 

Concept sentence pada hakikatnya merupakan pengembangan dari concept 

attainment yang dikembangkan dari pakar psikologi kognitif, Jerome Bruner 

(1967). Menurut Huda (2013: 315) Esensi consept attainment pada dasarnya tidak 

jauh berbeda dengan concept sentence dimana pembelajaran ini berusaha meng-

ajarkan siswa untuk membuat sebuah kalimat dengan beberapa kata kunci yang te-

lah disediakan agar bisa menangkap konsep yang terkandung dalam kalimat terse-

but dan membedakannya dengan kalimat-kalimat lain. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

concept sentence adalah model pembelajaran yang melatih keterampilan menulis 

melalui pengembangan kalimat berdasarkan kata kunci.Melalui model concept 
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sentence, siswa lebih mudah dalam mengembangakan suatu karangan berdasarkan 

kalimat yang telah disusun dengan menggunakan kata kunci. 

2.1.7.3.2 Karakteristik Model Concept Sentence 

 Berdasarkan pengertian model concept sentence yang telah dijabarkan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa model concept sentence mempunyai karakteristik 

khusus yaitu pembelajaran dengan menggunakan kata kunci. Selain kata kunci 

yang telah disediakan guru, siswa diberi kesempatan untuk menggali kreativitas-

nya dalam menemukan kata kunci baru. Kata kunci tersebut dapat memudahkan 

siswa dalam membuat kalimat yang akan disusun menjadi suatu karangan. 

2.1.7.3.3 Langkah-langkah Model Concept Sentence 

Huda (2013: 316) menuliskan langkah-langkah sintak pembelajaran 

concept sentence, antara lainsebagai berikut: 

 

1) guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

2) guru menyajikan materi terkait dengan pembelajaran secukupnya. 

3) Guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4 orang secara 

heterogen. 

4) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai dengan materi yang 

disajikan. 

5) Setiap kelompok diminta untuk membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan minimal 4 kata kunci dalam satu paragraf. 

6) Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu 

oleh guru. 

7) Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan. 

 

 

2.1.7.3.4 Kelebihan Model Concept Sentence 

 Kelebihan model concept sentence menurut Shoimin (2014: 38) yaitu: (1) 

siswa lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran; (2) siswa yang 

lebih pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Melalui model concept 
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sentence diharapkan dapat menggali potensi siwa dalam mengolah kata menjadi 

kalimat, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian bagi guru, 

model concept sentence dapat menyajikan model pembelajaran yang tidak 

monoton bagi siswa, terutama dalam pembelajaran menulis. Dengan demikian, 

motivasi belajar siswa dapat meningkat dan tercipta suasana belajar yang kondusif 

dalam proses pembelajaran. 

2.1.7.3.5 Kelemahan Model Concept Sentence 

Kelemahan model concept sentence menurut Huda (2014: 317) yaitu: (1) 

model ini hanya dapat diterapkan untuk mata pelajaran tertentu; (2) siswa yang 

pasif dapat mengambil jawaban dari temannya. Untuk mengatasi kelemahan 

tersebut, maka guru menerapkan model concept sentence pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia aspek menulis deskripsi karena berhubungan dengan kosa kata 

dan karangan. Sedangkan untuk menghindari agar siswa mengambil jawaban 

teman, guru dapat mengatur posisi tempat duduk siswa agar dapat mengawasi 

siswa pada saat melaksanakan evaluasi. Kemudian, guru dapat memberikan 

peringatan atau hukuman yang mendidik kepada siswa yang mengambil jawaban 

temannya. Contoh hukuman yang mendidik yaitu guru dapat meminta siswa 

membuat ringkasan tentang materi yang telah dipelajari dan/atau meminta siswa 

membuat karangan deskripsi yang temanya ditentukan sendiri oleh guru agar 

berbeda dengan teman-teman yang lain. 
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2.1.8 Media Pembelajaran Flash Card 

2.1.8.1.1 Pengertian Media Flash Card 

Flash card atau Education Card adalah kartu-kartu bergambar yang 

dilengkapi kata-kata, yang diperkenalkan oleh Glenn Doman (1994) seorang 

dokter ahli bedah otak dari Philadelphia, Pennsylvania (Huda, 2013: 316-317). 

Arsyad (2014: 115) menyatakan bahwa flash cardadalah kartu kecil yang berisi 

gambar, teks, atau tanda simbol yang mengingatkan atau menuntun siswa kepada 

sesuatu yang berhubungan dengan gambar tersebut.flash card biasanya berukuran 

8 x 12 cm, atau dapat disesuaikan dengan besar kecilnya kelas yang dihadapi. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa flash card 

adalah kartu bergambar yang dilengkapi dengan kata-kata. Media pembelajaran 

flash card dapat dikelompokkan ke dalam media pembelajaran jenis media visual. 

2.1.8.2 Langkah-langkah pembuatan media Flash Card 

 Ada beberapa langkah pembuatan flash card yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan media flash 

card. 

1. Menyiapkan gambar sesuai materi. 

2. Mengukur gambar dengan ukuran 8 x 12 cm. 

3. Menyiapkan kata-kata yang akan ditempel pada bagian belakang flash 

card. 

4. Mencetak gambar pada kertas buffalo kemudian memotong sesuai ukuran 

flash card. 
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5. Mencetak kata-kata yang akan ditempel pada bagian belakang pada kertas 

HVS kemudian memotong sesuai ukuran flash card. 

6. Menempelkan kata-kata yang telah dicetak pada gambar yang telah 

dicetak. 

2.1.8.3 Langkah-langkah Penggunaan Media Flash Card 

Indriana (2011: 137-138) menjelaskan langkah-langkah dalam 

menggunakan media flash card sebagai berikut. 

 

1) Persiapan. Guru harus menguasai materi pembelajaran dengan baik dan 

memiliki ketrampilan untuk menggunakan flash card. Selain itu guru juga 

mempersiapkan bahan dan alat-alat pendukung lainnya yang mungkin 

nanti dibutuhkan. 

2) Mempersiapkan flash card. Pastikan flash card sudah cukup jumlahnya 

sesuai urutan dan susunan. Tentukan pula butuh/tidaknya terhadap 

bantuan media yang lain. 

3) Mempersiapkan Tempat. Posisi guru sebagai penyampai pesan 

pembelajaran harus sesuai dengan kondisi dan posisi siswa yang akan 

menyimaknya. 

4) Mengkondisikan siswa. Kondisi dan penempatan siswa juga harus diatur 

sedemikian rupa, sehingga bisa menunjang proses pembelajaran 

menggunakan media flash card. 

 

2.1.8.4 Kelebihan Media Flash Card 

  Sebagai media pembelajaran, flash card mempunyai beberapa kelebihan. 

Indriana (2011: 68) mengungkapkan kelebihan media flash card, diantaranya: 

(1) mudah dibawa kemana-mana; (2) praktis dalam membuat dan 

menggunakannya; (3) mudah diingat karna menarik perhatian; (4) sangat 

menyenangkan sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan dalam bentuk 

permainan. 
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Mempertimbangkan beberapa kelebihan flash card di atas, peneliti 

memilih media flash card yang akan digunakan dalam penelitian untuk 

mendukung model concept sentence. Peneliti menggunakan media flash card 

yang terdiri dari kartu bagian depan dan belakang. Kartu bagian depan flash card 

berupa gambar objek yang akan dideskripsikan, sedangkan bagian belakang 

berupa kata-kata kunci. Melalui flash card yang dibagikan pada tiap kelompok 

dan tiap individu, akan membuat siswa lebih termotivasi dalam membuat 

karangan deskripsi. Selain itu, penggunaan media ini yaitu membantu siswa dalam 

menyelaraskan imajinasi mereka dengan bentuk sebenarnya dari suatu objek. 

Dengan demikian, siswa dapat mediskripsikan objek dengan tepat. Media flash 

card dalam penelitian ini terdiri dari tiga seri. Flash card seri bunga digunakan 

pada pelaksanaan pembelajaran I, flash card seri burung digunakan pada 

pelaksanaan pembelajaran II, dan flash card seri binatang digunakan pada 

pelaksanaan pembelajaran III. 

 

2.1.9 Teori Belajar yang Mendasari Model Concept Sentence berbantuan 

Media Flash Card 

Teori belajar yang mendasari pembelajaran menulis karangan deskripsi 

melalui model concept sentence berbantuan flash card, diantaranya sebagai 

berikut. 
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1) Teori Belajar J. Brunner 

J. Bruner (dalam Hamdani, 2011: 256) mengemukakan bahwa dalam 

proses pembelajaran, guru hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan 

gambaran atau film (iconic representation of experiment), kemudian ke belajar 

dengan simbol, yaitu menggunakan kata-kata (symbolic representation). Sejalan 

dengan hal tersebut, Daryanto (2012: 10) mengungkapkan bahwa dalam proses 

belajar Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa dan mengenal 

dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar 

perlu lingkungan yang dinamakan “discover learning environment”, dimana 

melalui lingkungan siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru 

yang belum dikenal ataupun yang prinsipnya sama dengan yang pernah 

diketahuinya. Proses belajar yang dapat dipelajari siswa dalam lingkungannya 

digolongkan menjadi tiga, yaitu: 

(1) Enactive, seperti belajar naik sepeda yang harus didahulukan dengan 

keterampilan motoric; 

(2) Iconic, seperti mengenal jalan menuju ke sekolah, mengingat dimana 

buku-buku penting diletakkan; 

(3) Symbolic, seperti menggunakan kata-kata untuk formula. 

Concept sentence adalah model pembelajaran yang berusaha mengajarkan 

siswa untuk membuat sebuah kalimat dengan beberapa kata kunci yang telah 

disediakan agar bisa menangkap konsep yang terkandung dalam kalimat tersebut 

dan membedakannya dengan kalimat-kalimat lain. hal tersebut sesuai dengan 
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salah satu tahap belajar dalam terori J. Brunner yaitu pada tahap symbolic yaitu 

menggunakan kata-kata untuk formula. 

2) Teori Belajar Kontruktivisme 

 Kontruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dan 

pengalamannya sendiri (Rifa’I dan Anni, 2011: 225). Dalam teori kontruktivisme 

siswa berusaha membangun sendiri pengetahuan di luar pengalamannya.Sardiman 

(2011: 37-38) mengungkapkan pandangannya mengenai teori kontruktivisme 

bahwa belajar merupakan proses aktif dari siswa untuk merekonstruksi makna, 

entah itu melalui teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Jadi 

menurut teori kontruktivisme, belajar adalah kegiatan yang aktif dimana siswa 

membangun sendiri pengetahuannya dan mencari makna dari sesuatu yang 

mereka pelajari. 

Proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

melalui model concept sentence, siswa diberi kesempatan untuk menyusun 

kalimat berdasarkan kata kunci. Selain itu siswa diberi kesempatan untuk 

menemukan kata kunci baru yang akan menambah perbendaharaan kosakata 

siswa, hingga siswa menyusun kalimatnya menjadi paragraf karangan deskripsi. 

Hal tersebut sesuai dengan teori belajar kontruktivisme, dimana siswa 

membangun sendiri pengetahuannya melalui konsep kata kunci yang diberikan 

guru, kemudian siswa mengembangkan sendiri kreativitasnya dalam menulis 

deskripsi. 
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3) Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Menurut Jean Peaget (dalam Winataputra, 2008: 3.40) perkembangan 

kognitif (kecerdasan) anak dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap sensori motor, 

pre-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. 

a. Tahap sensori-motor, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada 

usia 0-2 tahun. Pada awal periode ini anak tidak mempunyai konsep-

konsep objek yang permanen. 

b. Tahap pre-operasional, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi 

pada usia 2-7 tahun. Perkembangan ini bermula saat anak mulai 

memahami objek-objek secara sempurna. 

c. Tahap konkret operasional, yaitu perkembangan ranah kognitif yang 

terjadi pada usia 7-11 tahun. Dalam tahap ini anak sudah mulai melakukan 

operasi dan dapat mulai dapat berpikir rasional. Anak mulai bertambah 

kemampuan yang disebut satuan langkah berfikir sehingga mampu 

mengambil keputusan secara logis. 

d. Tahap formal operasi, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi 

pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini anak dapat menggunakan operasi 

konkritnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. 

Rata-rata usia anak kelas IV SD saat ini adalah antara 10-11 tahun, 

sehingga berdasarkan perkembangan teori kognitif piaget mereka masih dalam 

tahap konkret operasional. Dihubungan dnegan teori tersebut, penggunaan media 

flash card sejalan dengan teori perkembangan kognitif piaget.  Flash card dapat 

membantu siswa mendapatkan objek yang bersifat semi abstrak dengan cara 
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memberikan contoh objek yang sebenarnya melalui gambar. Oleh karena itu, flash 

card dapat membantu siswa dalam menyelaraskan imajinasi mereka dengan 

bentuk sebenarnya dari suatu objek.   

 

2.1.10 Penerapan Model Concept Sentence berbantuan Media Flash Card 

Langkah-langkah penerapan model concept sentence berbantuan media 

flash card dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV-A SD Islam 

Hidayatullah adalah sebagai berikut. 

1) Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Guru memaparkan materi dengan bantuan media flashcard. 

4) Siswa menngamati pemaparan materi oleh guru dengan bantuan media 

flashcard (menagamati). 

5) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang berkaitan dengan media flashcard (mengumpulan informasi, menanya). 

6) Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 orang. 

7) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa dan flash card yang berisi gambar 

dan kata kunci kepada masing-masing kelompok. 

8) Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di Lembar 

Kerja Siswa (menalar). 

9) Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok. 
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10) Guru memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

11) Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok (mengkomunikasikan). 

12) Siswa menyunting hasil diskusi kelompok lain (menalar). 

13) Siswa merevisi hasil diskusi kelompok (menalar). 

14) Guru memberi konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. 

15) Guru mengadakan evaluasi 

16) Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

(konfirmasi). 

17) Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

18) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan terha-

dap model concept sentence berbantuan media flash card dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Dwi Purwanto pada tahun 2014 dengan 

judul “Model Pembelajaran Concept Sentence untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Deskripsi”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada siswa 

kelas IV SDN 01 Bolon tahun pelajaran 2013/2014 diperoleh hasil nilai keteram-

pilan menulis deskripsi yang dicapai siswa dari tahap pratindakan sampai dengan 

siklus II meningkat. Tahap pratindakan, nilai rata-rata yang dicapai siswa sebesar 

66,85 dengan nilai terendah 48 dan tertinggi 81 serta ketuntasan klasikal mencapai 
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angka 42,42% atau hanya 14 siswa mendapat nilai tuntas. Meningkat dengan nilai 

rata-rata yang dicapai siswa pada siklus I sebesar 72,61 dengan nilai terendah 56 

dan nilai tertinggi 89 serta ketuntasan klasikal mencapai 72,73% atau 24 siswa su-

dah mencapai nilai tuntas. Terjadi peningkatan nilai keterampilan menulis des- 

kripsi siswa pada siklus II. Nilai rata-rata meningkat menjadi 80,11 dengan nilai 

terendah 66 dan nilai tertinggi 92 dan ketuntasan klasikal mencapai 93,94% atau 

31 siswa sudah mencapai tuntas. 

 Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan Dian Anggraini pada tahun 

2013 dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dengan Mengguna-

kan Metode Concept Sentence”. Hasil PTK yang telah dilaksanakan menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan metode Concept Sentence dapat meningkatkan ke-

mampuan menulis puisi pada siswa kelas III SDN 02 Kedungrejo Nguntoronadi 

Wonogiri tahun 2013. Peningkatan kemampuan menulis puisi ini dibuktikan de-

ngan meningkatnya nilai tes kemampuan menulis puisi pada setiap siklusnya. Ni-

lai rata-rata kelas kemampuan menulis puisi pada pratindakan adalah 60,21, ke-

mudian pada siklus I nilai rata-rata kelas kemampuan menulis pusi meningkat 

menjadi 69,74, dan pada siklus II menjadi 80. Tingkat ketuntasan klasikal kemam-

puan menulis puisi pada pra tindakan hanya sebesar 31,6% atau 6 siswa sedang-

kan 13 siswa atau 68,4% tidak tuntas dengan KKM (70). Pada pratindakan I me-

ningkat menjadi 63,16% yaitu terdapat 12 siswa yang tuntas dan 7 siswa atau 

36,84% tidak tuntas. Kemudian pada siklus II ketuntasan klasikal mencapai 17 

siswa atau 89,47% yang tuntas KKM (70), dan 2 siswa atau 10,53% siswa tidak 

tuntas KKM (70). Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari pratindakan 
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hingga siklus II. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi menulis puisi telah mencapai indikator kinerja yang 

ditetapkan yaitu 80%. 

 Selain itu, penelitian yang dilaksanakan Fransisca Dita Damayanti pada ta-

hun 2013 dengan judul “Pengaruh Model Kooperatif Concept Sentence Terhadap 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi” menunjukkan bahwa model concept 

sentence lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran langsung. Berda-

sarkan data yang diperoleh, rata-rata nilai keterampilan menulis karangan narasi 

siswa yang diberi perlakuan dengan model kooperatif Concept Sentence sebanyak 

75,77 sedangkan pada kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

langsung rata-rata nilainya hanya 71,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model ko-

operatif Concept Sentence lebih efektif dibandingkan model pembelajaran lang-

sung pada pembelajaran menulis karangan narasi bagi siswa kelas IV SD se-

Gugus Diponegoro Kecamatan Magelang Tengah. 

Penelitian yang menunjukkan keefektifan penggunaan model concept 

sentence juga telah dilaksanaknakan sebelumnya oleh Ni Luh Sumerti pa-da tahun 

2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept 

Sentence Berbantuan Gambar Berseri TerhadapKeterampilan Menulis Siswa Ke-

las V SDN 22 Dauh Puri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbeda-

an yang signifikan keterampilan menulis antara siswa yang dibelajarkan menggu-

nakan model pembelajaran kooperatif tipe Concept Sentence berbantuan gambar 

berseri dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional 

(tehitung = 2,70 > tabel = 2,000). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mo-
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del pembelajaran kooperatif tipe Concept Sentence berbantuan gambar berseri 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis pada pelajaran bahasa Indonesia sis-

wa kelas V SDN 22 Dauh Puri Denpasar. 

Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh Asih 

Purnama Sari pada tahun 2014 dengan judul “Keefektifan Model Concept 

Sentence Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis Narasi” menunjukkan per-

bedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara pembelajaran dengan model 

concept sentence dan yang tidak. Hasil uji U hasil belajar siswa yaitu pada kolom 

Asymp.Sig/Asymptotic significance menunjukkan 0,000 < 0,05. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Persentase rata-rata hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen yaitu88,28, sedangkan pada kelas kontrol ya-

itu 80,71. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar menulis 

narasi siswa kelas IV SDN 1 Wangon Banyumas dengan penerapan model 

concept sentence lebih baik dari pada yang tidak. 

Model concept sentence tidak lepas dari kata kunci. Kata kunci terbukti e-

fektif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan oleh Ana Piribabadi 

dan Ramin Rahmany pada tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul “The 

Effect of the Keyword Method and Word-list Method Instruction on ESP 

Vocabulary Learning” dengan hasil penelitian sebagai berikut. 

 

“The results of the study indicated that the upper-intermediate learners 

who received the keyword method instruction outperformed the upper-

intermediate learners who received the word-list method. In addition, the 

lower-intermediate level students in the keyword method group had better 

performance than those in the word-list method. Moreover, regardless of 

the proficiency level of the students, all of the students in the keyword 
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method group obtained higher scores than those in the word-list method 

group. The results of the study revealed that the keyword method 

instruction has superiority over the word-lists method in learning ESP 

vocabulary regarding the proficiency level of the students.” 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik atas menengah yang meneri-

ma instruksi metode kata kunci mengungguli peserta didik atas menengah yang 

menerima metode kata daftar. Selain itu, siswa tingkat yang lebih rendah mene-

ngah pada kelompok metode kata kunci memiliki kinerja yang lebih baik diban-

dingkan dengan metode kata daftar. Selain itu, terlepas dari tingkat kemampuan 

siswa, semua siswa dalam kelompok metode kata kunci diperoleh skor yang le-

bih tinggi dibandingkan dengan kelompok metode kata daftar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa instruksi metode kata kunci memiliki keunggulan atas me-

tode kata daftar dalam belajar kosakata ESP mengenai tingkat kemampuan sis-

wa. 

Adapun untuk penggunaan media flash card, peneliti merujuk pada peneli-

tian yang dilakukan oleh Wahyuni pada tahun 2013 dengan judul ”Penggunaan 

Media Flash Cards Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi, Dan Transportasi”.Berdasarkan hasil penelitian 

tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam tiga siklus dapat disimpulkan bah-

wa penggunaan media Flash Cards dapat meningkatkan pemahaman konsep per-

kembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi pada peserta didik 

kelas IV SD Negeri 6 Jimbung tahun ajaran 2012/2013. Setelah dilaksanakan tin-

dakan, pada akhir siklus I terjadi peningkatan persentase ketuntasan klasikal men-

jadi 62,79%. Nilai rata-rata pemahaman konsep yang awalnya sebesar 55,44 pada 
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pratindakan meningkat menjadi 74,41 pada siklus I. Pada siklus II juga terjadi pe-

ningkatan persentase ketun-tasan klasikal menjadi 83,72% dan nilai rata-rata me-

ningkat menjadi 83,98. Peningkatan juga terjadi di akhir siklus III, persentase ke-

tuntasan klasikal menjadi 90,70% dan nilai rata-rata meningkat menjadi 84,14. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Ariska Puspitasari pada tahun 

2014 dengan judul “Upaya Peningkatan Pembelajaran Bahasa Inggris Dengan 

Penggunaan Media Flashcard Pada Siswa Kelas V SDN 2 Sempor Kebumen Ta-

hun Pelajaran 2013/2014” menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard da-

pat meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris yang diukur dari penilaian proses 

dan hasil belajar bahasa Inggris tentang kosakata materi foods and drinks pada sis-

wa kelas V SD Negeri 2 Sempor. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan per-

sentase ketuntasan penilaian proses dan hasil belajar pada siklus I mencapai 

51,85%, siklus II mencapai 81,48%, dan siklus III mencapai 96,29%.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Manizhe Sinaei dan Jafar Asadi 

pada tahun 2014 yang berjudul “The Impact of Two Instructional Techniques on 

Efl University Learners’ Academic Vocabulary Knowledge: Flash Cards Versus 

Word Lists” membuktikan keefektifan media flash card dengan hasil penelitian 

sebagai berikut. 

 

 “The results of the posttest show that there is a significant difference for 

flashcard method at both the elementary and intermediate levels. 

Moreover, in order to check whether the gained results were sustained 

after a period of time, delayed posttest comparison were conducted. 

Although, in each groups the mean scores were reduced a lot, the 

students in flash card method outperformed the list word method 

again.” 
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Hasil post test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk 

metode flashcard baik di tingkat dasar dan menengah. Selain itu, untuk meme-

riksa apakah hasil yang diperoleh dipertahankan setelah jangka waktu tertentu, 

perbandingan post-testyang tertunda dilakukan. Meskipun di setiap kelompok 

nilai rata-rata berkurang banyak, para siswa dengan metode kartu flash card 

mengungguli metode daftar kata lagi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maryam Eslahcar Komachali dan 

Mohammadreza Khodareza pada tahun 2012 dengan judul “The Effect of Using 

Vocabulary Flash Card on Iranian Pre-University Students Vocabulary 

Knowledge” juga menunjukkan bahwa flash card lebih efektif dalam meningkat-

kan pembelajaran kosakata siswa. 

 

 “Analysis of the results in the posttest revealed significant differences 

between the two groups. The results showed the students in the 

experimental group outperformed the students in the control group in their 

vocabulary knowledge. Hence, it was concluded that the contribution of 

vocabulary flash card in teaching vocabulary to students led to a higher 

level of vocabulary improvement.” 

 

 

Analisis hasil di post-test menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua 

kelompok. Hasil penelitian menunjukkan siswa dalam kelompok eksperimen 

mengungguli siswa pada kelompok kontrol dalam pengetahuan kosakata mereka, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi kosakata flash card dalam mengajar 
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kosakata untuk siswa mengarah ke tingkat yang lebih tinggi untuk peningkatan 

kosakata. 

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan keberhasilan penerapan model 

concept sentence dan penerapan media flash card dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada beberapa mata pelajaran di SD termasuk dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. Penggunaan model concept sentence ber-

bantuan media flash card dapat meningkatkan hasil belajar siswa, keterampilan 

guru, serta keterampilan siswa. Dengan demikian, ketujuh penelitian tersebut da-

pat dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan Ke-

terampilan Menulis Deskripsi melalui Model Concept Sentence berbantuan Media 

Flash Card pada Siswa Kelas IV-A SD Islam Hidayatullah”. 
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2.1 KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 

KONDISI 

AKHIR 

Menerapkan model concept sentence berbantuan media flash card 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

b. Guru memaparkan materi dengan bantuan media flashcard. 

c. Siswa menyimak pemaparan materi oleh guru dengan bantuan 

media flashcard.  

d. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang berkaitan dengan media flashcard. 

e. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang. 

f. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa flash card yang berisi 

gambar dan kata kunci kepada masing-masing kelompok. 

g. Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada 

di Lembar Kerja Siswa. 

h. Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok. 

i. Guru memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

j. Siswa merevisi hasil diskusi kelompok lain. 

k. Siswa menyunting hasil diskusi kelompok. 

l. Guru memberi konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. 

 

1. Guru: 

- Belum menggunakan model pembelajaran menulis. 

- Belum menggunakan media yang dapat memudahkan siswa 

dalam mendeskripsikan suatu objek. 

- Tidak memberi contoh karangan deskripsi pada proses 

pembelajaran. 

2. Siswa: 

- Kesulitan menyatakan kosakata yang dikuasai. 

- Kurang optimal dalam mendiskripsikan suatu objek. 

- Belum dapat menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. 

3. Hasil Keterampilan Menulis Deskripsi 

Hasil keterampilan menulis deskripsi 18 siswa dari 34 siswa 

belum mencapai KKM yang ditetapkan sekolah, yaitu 67. 

 

KONDI-

SI AWAL 

TINDAK-

AN 

1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran Bahasa 

Indonesia meningkat dengan kategori baik 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

meningkat dengan kategori baik 

3. Hasil keterampilan menulis deskripsi siswa kelas IV-A 

meningkat, ≥75% siswa mencapai KKM yang ditetapkan 

sekolah, yaitu ≥67. 
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2.2 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh suatu hipotesis bahwa 

penerapan model concept sentence berbantuan media flash card dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil keterampilan menulis 

siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Menurut Arikunto (2012: 3) penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencer-

matan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimuncul-

kan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Arikunto (2010:16) menjelas-

kan bahwa terdapat empat tahapan dalam melaksanakan penelitian tindakan, 

yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Adapun 

model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, dkk, 2009 : 16) 

Gambar 3.1 Siklus PTK 

3.1.1 Perencanaan 

 Menurut Arikunto (2010: 18) dalam tahap menyusun rancangan ini peneli-

ti menentukan titik atau faktor peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khu-

sus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk mem-
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bantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Arikunto 

(2010: 28) mengungkapkan bahwa dalam merencanakan strategi pembelajaran 

yang digunakan, disesuaikan kepentingan guru peneliti, agar pelaksanaan tindakan 

dapat terjadi secara wajar, realistis, dan dapat dikelola dengan mudah. 

 Perencanaan pembelajaran dalam pelaksanaan penelitian ini adalah seba-

gai berikut: (1) menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pem-

belajaran bersama tim kalaborasi; (2) menyusun RPP sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran melalui model concept sentence 

berbantuan media flash card; (3) menyiapkan sumber materi dan media pembela-

jaran yang dibutuhkan; (4) meyiapkan alat evaluasi berupa soal evaluasi; (5) me-

nyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil keterampilan menulis deskripsi siswa dalam pembelajaran. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi 

atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas. Guru harus ingat 

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

pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat (Arikunto 2010: 18). 

 Pelaksanaan tindakan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap 

siklus dilaksanakan satu kali pertemuan dengan alokasi waktu masing-masing 2 x 

35 menit. 
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3.1.3 Pengamatan  

Menurut Arikunto (2010: 19) pada tahap observasi ini, guru sebagai pene-

liti dapat dibantu guru kolaborator untuk melaksanakan pengamatan terhadap pe-

laksanaan tindakan yang dilaksanakan. Selain itu, pada tahap ini guru juga men-

catat apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus 

berikutnya. 

 Pengamatan yang dilakukan peneliti bersama tim kolaborasi dalam peneli-

tian ini yaitu mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan mengguna-

kan instrumen yang telah disediakan. 

 

3.1.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang su-

dah direncanakan. Kegiatan ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana su-

dah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk 

mendiskusikan implementasi rancangan tindakan (Arikunto 2010: 19). Berdasar-

kan hasil analisis peneliti melakukan refleksi untuk mencoba mengkaji keefektifan 

tercapainya indikator kerja pada siklus pertama yaitu aktivitas guru dan siswa, ser-

ta hasil belajar pada siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah Semarang. Kemu-

dian tim kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya me-

ngacu pada siklus sebelumnya. 
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3.2 SILKUS PENELITIAN 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut. 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

SK 

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

bentuk karangan, pengumuman,dan pantun anak. 

 

KD 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll). 

Indikator 

8.1.1 Menyusun kalimat berdasarkan kata kunci. 

8.1.2 Menggunakan kata kunci baru yang tidak tercantum dalam flash 

card. 

8.1.3 Menyusun kalimat menjadi karangan deskripsi. 

8.1.4 Menggunakan ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi. 

Media 
Flash card seri bunga 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa flash card seri bunga. 

3) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan soal evaluasi berupa tes tertulis. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran menulis deskripsi melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card. 

8.1.4.1 Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Guru memberikan motivasi. 

3) Guru memaparkan materi dengan bantuan media flashcard. 
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4) Siswa mengamati pemaparan materi oleh guru dengan bantuan media 

flashcard. 

5) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang berkaitan dengan media flashcard. 

6) Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok secara heterogen. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang. 

7) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa flash card yang berisi gambar dan 

kata kunci kepada masing-masing kelompok. 

8) Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di Lembar 

Kerja Siswa. 

9) Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok. 

10) Guru memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

11) Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

12) Siswa merevisi hasil diskusi kelompok lain. 

13) Siswa menyunting hasil diskusi kelompok. 

14) Guru memberi konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. 

15) Guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. 

8.1.4.2 Observasi 

Observasi pada siklus pertama dilakukan untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model concept sentence berbantuan 

media flash card yang meliputi:  
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1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis deskripsi melalui model concept sentence berbantuan media flash 

card. 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

deskripsi melalui model concept sentence berbantuan media flash card. 

3) Mengamati keterampilan siswa dalam menulis deskripsi melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card. 

8.1.4.3 Refleksi 

Peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut pada tahap refleksi. 

1) Mengkaji dan menganalisis data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa pada siklus I. 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama berupa guru: 

(1) belum menyampaikan apersepsi yang terkait dengan materi; (2) belum 

mengulang materi yang telah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya; (3) 

kurang memberikan kesempatan berfikir bagi siswa pada saat mengajukan per-

tanyaan yang berkaitan dengan media flashcard; (4) belum menjelaskan materi 

dengan runtut dan belum mengulang penyampaian materi; (5) belum mem-

bimbing kelompok untuk mepublikasikan hasil diskusi kelompok; (6) belum 

melakukan refleksi secara menyeluruh; (7) belum mengelola kelas dengan 

baik. 

3) Peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan perbaikan atau tindak lanjut un-

tuk siklus II revisi berupa: (1) menyampaikan apersepsi yang terkait dengan ma-

teri; (2) mengulang materi yang telah disampaikan pada pembelajaran sebe-
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lumnya; (3) memberikan kesempatan berfikir bagi siswa pada saat mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan media flashcard; (4) menjelaskan materi de-

ngan runtut dan belum mengulang penyampaian materi; (5) membimbing ke-

lompok untuk mepublikasikan hasil diskusi kelompok; (6) melakukan refleksi 

secara menyeluruh; (7) mengelola kelas dengan baik. 

 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut. 

1) Menyusun RPP. 

SK 

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

bentuk karangan, pengumuman,dan pantun anak. 

 

KD 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll). 

Indikator 

8.1.1 Menyusun kalimat berdasarkan kata kunci. 

8.1.2 Menggunakan kata kunci baru yang tidak tercantum dalam flash 

card. 

8.1.3 Menyusun kalimat menjadi karangan deskripsi. 

8.1.4 Menggunakan ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi. 

Media 
Flash card seri burung 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa flash card seri burung. 

3) Menyiapkan LKS dan soal evaluasi berupa tes tertulis. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran menulis deskripsi melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card. 
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3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Apersepsi: siswa bersama guru bernyanyi lagu “Burung Kakak Tua”. 

Siswa bersama guru melakukan tanya jawab: “pernahkah kalian melihat 

burung kakak tua di sekitar rumah kalian?” 

2) Guru mengulang materi yang telah disampaikan pada pembelajaran 

sebelumnya. 

3) Guru mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4) Guru memberikan motivasi. 

5) Guru memaparkan materi dengan bantuan media flashcard. 

6) Siswa mengamati pemaparan materi oleh guru dengan bantuan media 

flashcard. 

7) Guru memberi kesempatan berpikir kepada siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat mengenai materi yang berkaitan dengan media 

flashcard. 

8) Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 orang. 

9) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa flash card yang berisi gambar dan 

kata kunci kepada masing-masing kelompok. 

10) Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di Lembar 

Kerja Siswa. 

11) Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok. 

12) Guru memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok. 
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13) Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

14) Siswa merevisi hasil diskusi kelompok lain. 

15) Siswa menyunting hasil diskusi kelompok. 

16) Guru memberi konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. 

17) Guru melakukan refleksi dengan bertanya pada siswa bagaimana kesan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menanyakan materi yang 

belum dipahami siswa. 

18) Guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus kedua ini dilakukan untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia melaluimodel concept sentence berbantuan media 

flash card yang meliputi: 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis deskripsi melalui model concept sentence berbantuan media flash 

card. 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

deskripsi melalui model concept sentence berbantuan media flash card. 

3) Mengamati keterampilan siswa dalam menulis deskripsi melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card. 

3.2.2.4 Refleksi 

Peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut pada tahap refleksi. 

1) Mengkaji dan menganalisis data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa pada siklus II. 
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2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II berupa guru: (1) 

belum menjelaskan materi dengan runtut dan belum mengulang penyampaian 

materi; (2) kurang memberikan motivasi pada siswa agar berani bertanya dan 

menyampaikan pendapat; (3) belum membimbing kelompok untuk mempubli-

kasikan hasil diskusi kelompok; dan (4) belum mengelola kelas dengan baik. 

3) Peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan perbaikan atau tindak lanjut un-

tuk siklus II revisi berupa: (1) menjelaskan materi dengan runtut dan belum 

mengulang penyampaian materi; (2) memberikan motivasi pada siswa agar 

berani bertanya dan menyampaikan pendapat; (3) membimbing kelompok un-

tuk mempublikasikan hasil diskusi kelompok; dan (4) mengelola kelas dengan 

baik. 

 

3.4.3 Siklus III 

3.4.3.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut. 

1) Menyusun RPP.  
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SK 

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

bentuk karangan, pengumuman,dan pantun anak. 

 

KD 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll). 

Indikator 

8.1.1 Menyusun kalimat berdasarkan kata kunci. 

8.1.2 Menggunakan kata kunci baru yang tidak tercantum dalam flash 

card. 

8.1.3 Menyusun kalimat menjadi karangan deskripsi. 

8.1.4 Menggunakan ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi. 

Media 
Flash card seri binatang 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa flash card seri binatang. 

3) Menyiapkan LKS dan soal evaluasi berupa tes tertulis. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran menulis deskripsi melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card. 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Apersepsi: siswa bersama guru bernyanyi lagu “Cicak-cicak di Dinding”. 

Siswa bersama guru melakukan tanya jawab: “Siapa yang tahu dimana habitat 

singa dan harimau?” 

2) Guru mengulang materi yang telah disampaikan pada pembelajaran 

sebelumnya. 

3) Guru mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4) Guru memberikan motivasi. 

5) Guru memaparkan materi secara runtut dengan bantuan media 

flashcard. 
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6) Siswa mengamati pemaparan materi oleh guru dengan bantuan media 

flashcard. 

7) Guru memberi kesempatan berpikir kepada siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat mengenai materi yang berkaitan dengan media 

flashcard. 

8) Guru membagi kelas secara heterogen menjadi 8 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

9) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa flash card yang berisi gambar dan 

kata kunci kepada masing-masing kelompok. 

10) Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di Lembar 

Kerja Siswa. 

11) Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok. 

12) Guru memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

13) Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

14) Siswa merevisi hasil diskusi kelompok lain. 

15) Siswa menyunting hasil diskusi kelompok. 

16) Guru membimbing masing-masing kelompok untuk mepublikasikan hasil 

diskusi kelompok. 

17) Guru memberi konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. 

18) Guru melakukan refleksi dengan bertanya pada siswa bagaimana kesan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menanyakan materi yang belum 

dipahami siswa. 
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19) Guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. 

3.4.3.3 Observasi 

Observasi pada siklus ketiga, dilakukan untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model concept sentence berbantuan 

media flash card yang meliputi:  

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis deskripsi melalui model concept sentence berbantuan media flash 

card. 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

deskripsi melalui model concept sentence berbantuan media flash card. 

3) Mengamati keterampilan siswa dalam menulis deskripsi melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card. 

5.4.3.4 Refleksi 

Peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut pada tahap refleksi. 

1) Mengkaji dan menganalisis data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa pada siklus III. 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II berupa guru: (1) 

belum mengulang penyampaian materi; (2) kurang memberikan motivasi pada 

siswa agar berani bertanya dan menyampaikan pendapat; dan (3) belum 

mengelola kelas dengan baik. 

3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan siklus II sudah 

memenuhi indikator keberhasilan. Namun peneliti bersama tim kolaborasi 

merencanakan perbaikan atau tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 
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pembelajaran yag berkelanjutan dengan revisi berupa: (1) mengulang 

penyampaian materi; (2) memberikan motivasi pada siswa agar berani bertanya 

dan menyampaikan pendapat; dan (3) mengelola kelas dari awal hingga akhir 

pembelajaran. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN  

 Subjek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah guru dan siswa 

kelas IV-A. Sebanyak 34 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 15 siswa 

perempuan. Pelaksanaan PTK dilakukan pada siswa dan guru Kelas IV-ASD 

Islam Hidayatullah. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Hidayatullah, Kota Semarang. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model 

concept sentence berbantuan media flash card. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card. 

3) Keterampilan menulis deskripsi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 

model concept sentence berbantuan media flash card. 
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3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar/skor siswa dalam pem-

belajaran. Data kuantitatif dalam pembelajaran ini diperoleh dari hasil keteram-

pilan menulis deskripsi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui mo-

del concept sentence berbantuan media flash card yang dilakukan setiap akhir sik-

lus.  

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Menurut Arikunto, dkk (2010: 131) data kualitatif yaitu data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa ten-

tang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau 

sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti 

pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan 

sejenisnya, dapat dianalisis secara kualitatif. 

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari data hasil observasi de-

ngan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, lembar pengamatan 

aktivitas siswa, dan catatan lapangan selama proses pembelajaran Bahasa Indone-

sia melalui model concept sentence berbantuan media flash card. 
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3.6.2 Sumber Data 

3.6.2.1 Siswa 

Sumber data siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatullah sebanyak 34 siswa 

terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Aktivitas siswa diperoleh 

dari lembar observasi aktivitas siswa, catatan lapangan, dan hasil ketrampilan me-

nulis deskripsi yang diperoleh melalui tes evaluasi dalam pembelajaran Bahasa In-

donesia melalui model concept sentence berbantuan media flash card 

3.6.2.2 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi keterampilan guru dan ca-

tatan lapangan pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model 

concept sentence berbantuan media flash card. 

3.6.2.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal skor hasil tes, skor hasil evalua-

si, hasil pengamatan, video, dan foto serta dokumentasi audiovisual berupa video 

atau visual dalam bentuk foto selama pembelajaran Bahasa Indonesia melalui mo-

del concept sentence berbantuan media flash card. 

3.6.2.4 Catatan Lapangan 

Penelitian ini, sumber data catatan lapangan diperoleh dari catatan sela-

ma proses pembelajaran berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keteram-

pilan siswa dalam menulis deskripsi. 
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3.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan teknik nontes. 

3.6.3.1 Metode Tes 

Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai de-

ngan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008: 1.5).  

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur keterampilan 

siswa dalam menulis deskripsi. Penelitian ini menggunakan metode tes berupa tes 

tertulis dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa soal evaluasi. Tes di-

berikan kepada siswa secara individu pada pembelajaran siklus I, II, dan III. 

3.6.3.2 Metode Nontes 

1) Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati. 

(Poerwanti, 2008: 3-22). Observasi dalam penelitian ini, observasi ini digunakan 

untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran Ba-

hasa Indonesia melalui model concept sentence berbantuan media flash card yang 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran. 

2) Catatan Lapangan 

Catatan sekolah (catatan lapangan) merupakan laporan tentang kemajuan 

belajar siswa berupa penggambaran/deskripsi mengenai aspek-aspek yang dialami 
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siswa di sekolah. Catatan ini dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh 

data dan informasi yang mendalam dan menyeluruh mengenai siswa (Rusman 

2012: 278). 

Catatan lapangan berisi catatan guru mengenai hal-hal yang muncul sela-

ma berlangsungnya proses pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model concept 

sentence berbantuan media flash card berupa data keterampilan guru, aktivitas sis-

wa, dan keterampilan siswa dalam menulis deskripsi. 

3) Data Dokumen 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang ter-

tulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-ben-

da tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumenen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). Dokumentasi diguna-

kan untuk mendapatkan data skor awal sebelum dilakukan tindakan dan data skor 

setelah dilakukan tindakan. Untuk menguatkan data skor yang diperoleh selama 

tindakan, digunakan dokumen berupa foto dan video selama berlangsungnya pro-

ses pembelajaran sebagai bukti dokumenter.  

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada data 

kuantitatif dan data kualitatif. 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan mengguna-

kan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, median, modus, 
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dan persentase ketuntasan belajar secara kalsikal.. Analisis tingkat ketuntasan bel-

ajar siswa dilakukan setelah proses belajar mengajar berlangsung setiap siklusnya. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. 

1) Menghitung mean atau rerata kelas 

  

    
∑     
∑  

 

 Keterangan: 

Me  = mean untuk data bergolong 

∑    = jumlah data/ sampel 

     = produk perkalian antara    pada tiap interval data dengan 

tanda kelas    
(Sugiyono, 2010: 54) 

2) Menghitung Median 

        (

 
     

 
) 

Keterangan: 

Md = median 

b = batas bawah, dimana median akan terletak 

n = banyak data/ jumlah sampel 

p = panjang kelas interval 

F = jumalah semua frekuensi sebelum kelas median 

f = frekuensi kelas median 

(Sugiyono, 2010: 53) 

3) Menghitung Modus 

        (
  

      
) 

  

Keterangan: 

 Mo = modus 

 B = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

 P = panjang kelas interval 

    = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 

terbanyak) dikurangi kelas interval terdekat sebelumnya 

     = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 

berikutnya 

(Sugiyono, 2010: 52) 

4) Menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

 

 P  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x  00 % 
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 Keterangan: 

 P = Persentase 

(Aqib, 2010: 41) 

Hasil perhitungan dikonsultasian dengan kriteria ketuntasan minimal mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SD Islam Hidayatullah. Kemudian, dikelompokkan 

menjadi dua kriteria yaitu tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketercapaian Hasil Belajar 

Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria 

Individu Klasikal 

≥ 67 ≥ 75% Tuntas 

< 67 < 75% Tidak Tuntas 

(KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Islam Hidayatullah Semarang) 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa catatan lapangan dalam pembelajaran menulis des-

kripsi melalui model concept sentence berbantuan media flash card yang dianali-

sis menggunakan deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat 

yang dipisah-pisahkan menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan. Pengolah-

an data kualitatif ini didapat dari instrumen pengamatan aktivitas siswa dan instru-

men pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. 

Adapun data keterampilan guru dan aktivitas siswa diklasifikasikan ke da-

lam empat kategori. Menurut Widoyoko (2012: 110) langkah-langkah untuk me-

nentukan klasifikasi berdasarkan skor dapat dilakukan sebagai berikut: 
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a. menentukan skor terendah (k) 

b. menentukan skor tertingi (m) 

c. mencari median (nilai tengah)  

d. mencari jarak interval 

e. membagi rentang nilai menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang. 

Median = 
                          

 
 

       (Poerwanti, 2008: 6.9) 

 

 Jarak interval (i) = 
                            

                       
 

        (Widoyoko, 2012: 110) 

Untuk mencari empat kriteria keterampilan guru dapat dilakukan 

perhitungan sebagai berikut.  

Skor tertinggi (T) : 40 

Skor terendah (R) : 10 

 i = 
   

 
 

i = 
     

 
 

i = 
  

 
 

= 7,5  

Dari perhitungan tersebut maka klasifikasi untuk keterampilan guru 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 

Kriteria Keberhasilan Keterampilan Guru 

Skor Keterampilan Guru Kriteria Tingkat Keberhasilan 

32,5 < skor ≤ 40 Sangat Baik Berhasil 

25 < skor ≤ 32,5 Baik Berhasil 

17,5 < skor ≤ 25 Cukup Tidak Berhasil 

10 ≤ skor ≤ 17,5 Kurang Tidak Berhasil 

 

Sedangkan untuk mencari empat kriteria aktivitas siswa dapat dilakukan 

perhitungan sebagai berikut.  

Skor tertinggi (T) : 36 

Skor terendah (R) : 9 

 i = 
   

 
 

i = 
    

 
 

i = 
  

 
 

= 6,755  

Dari perhitungan tersebut maka klasifikasi untuk aktivitas siswa adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kriteria Keberhasilan Aktivitas Siswa 

Skor Aktivitas Siswa Kriteria Tingkat Keberhasilan 

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Berhasil 

22,5 ≤ skor < 29,25 Baik Berhasil 

15,75 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak Berhasil 

9 ≤ skor < 15,75 Kurang Tidak Berhasil 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran concept sentence berbantuan media flashcard dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV-A SD 

Islam Hidayatullah dengan indikator sebagai berikut. 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui model concept sentence berbantuan media flashcard meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui model concept 

sentence berbantuan media flashcard meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik. 

3. Sebanyak ≥ 75% dari keseluruhan siswa kelas IV-A SD Islam Hidayatulaah 

mengalami ketuntasan belajar klasikal dan mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 67 dalam pembelajaran menulis deskripsi melalui model 

concept sentence berbantuan media flashcard. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan keterampilan menulis deskripsi 

melalui model concept sentence berbantuan media flash card pada siswa kelas IV-

A SD Islam Hidayatullah, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1) Penerapan model concept sentence berbantuan media flash card dapat mening-

katkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa 

kelas IV-A SD Islam Hidayatullah. Keterampilan guru pada siklus I mempero-

leh kriteria cukup, siklus II memperoleh kriteria baik, dan siklus III mempero-

leh kriteria sangat baik, ditunjukkan dengan meningkatnya keterampilan guru 

pada setiap siklusnya yaitu: (1) membuka pelajaran dengan apersepsi; (2) 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada saat penggunaan media flash card; 

(3) menjelaskan materi; (4) membimbing siswa menyelesaikan permasalahan 

melalui langkah concept sentence dalam diskusi kelompok; (5) membimbing 

masing-masing kelompok dalam merevisi dan menyunting hasil diskusi; dan 

(6) menutup pelajaran. 

2) Penerapan model concept sentence berbantuan media flash card dapat mening-

katkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas 

IV-A SD Islam Hidayatullah. Hal tersebut ditunjukkan oleh data peningkatan 

aktivitas siswa pada tiap siklusnya. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

kriteria cukup, siklus II memperoleh kriteria baik, dan siklus III memperoleh 
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kriteria baik, ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa pada setiap sik-

lusnya yaitu: (1) mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran; (2) mem-

perhatikan pemaparan materi dengan media flash card yang ditampilkan guru; 

(3) bertanya jawab mengenai materi yang disampaikan melalui media flash 

card; (4) memecahkan masalah sesuai dengan materi yang disampaikan 

melalui media flash card secara berkelompok; (5) menanggapi hasil diskusi ke-

lompok lain; (6) menyunting dan merevisi hasil diskusi kelompok; dan (7) me-

lakukan refleksi. 

3) Penerapan model concept sentence berbantuan media flash card dapat 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas IV-A SD Islam 

Hidayatullah. Siklus I, nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 70,7 dengan 

persentase ketuntasan klasikal sebesar 61,8%. Siklus II, nilai rata-rata kelas 

yang diperoleh meningkat menjadi 77 dengan persentase keberhasilan sebesar 

70,6%. Kemudian, pada siklus III nilai rata-rata kelas yang diperoleh mening-

kat menjadi 83 dengan persentase keberhasilan sebesar 88,2%. Dari data terse-

but dapat disimpulkan bahwa keterampilan siswa dalam menulis deskripsi telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu sebanyak ≥ 75% siswa kelas IV-A SD 

Islam Hidayatullah mengalami ketuntasan belajar klasikal dengan mencapai 

KKM sebesar ≥ 67. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran peneliti memberikan saran sebagai berikut. 
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1) Pembelajaran yang menerapkan model concept sentence berbantuan media 

flash card terdapat kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: (1) guru belum 

mengulang penyampaian materi; (2) guru kurang memberikan motivasi pada 

siswa sehingga hanya beberapa siswa yang berani bertanya dan menyampaikan 

pendapat; dan (3) guru belum mengelola kelas dengan baik. Adapun solusi 

dari kekurangan tersebut yaitu: (1) guru mengulang penyampaian materi agar 

siswa semakin paham dengan materi yang disampaikan; (2) guru dapat mem-

berikan pertanyaan pancingan dan memberikan motivasi pada siswa agar bera-

ni bertanya dan menyampaikan pendapat; dan (3) guru harus melaksanakan ke-

giatan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang ditetapkan, sehingga pembela-

jaran dapat terlaksana dengan baik. 

2) Pemilihan media yang tepat sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. 

Dengan media yang menarik, maka minat belajar siswa akan meningkat se-

hingga memotivasi siswa untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Se-

lain itu, penggunaan media juga dapat memudahkan siswa dalam menyusun 

karangan deskripsi. Oleh karena itu, guru sebagai fasilitator dapat memilih me-

dia flash card sebagai media dalam pembelajaran menulis deskripsi karena da-

pat menyelarasakan imajinasi mereka dengan objek yang sebenarnya. 
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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI 

MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN MEDIA FLASH CARD 

PADA SISWA KELAS IV-A SD ISLAM HIDAYATULLAH 

Keterampilan dasar 

mengajar 

Langkah pembelajaran 

melalui model concept 

sentence berbantuan media 

flashcard 

Indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran melalui 

model concept sentence 

berbantuan media flashcard 

1) Keterampilan memberi 

penguatan 

2) Keterampilan bertanya 

3) Keterampilan menggu-

nakan variasi 

4) Keterampilan menje-

laskan 

5) Keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran 

6) Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan per-

orangan 

7) Keterampilan mengelola 

kelas 

8) Keterampilan membim-

bing diskusi kelompok 

kecil 

 

1) Guru melaksanakan ke-

giatan prapembelajaran. 

2) Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

3) Guru menyiapkan media 

flash card dan mem-

posisikan diri sesuai 

kondisi siswa. 

4) Guru bertanya kepada 

siswa tentang apa yang 

diketahui dari isi flash 

card yang ditunjukkan 

guru. 

5) Guru memberi penjelasan 

tentang materi yang 

berkaitan dengan isi flash 

card. 

6) Guru memberikan contoh 

karangan deskripsi pada 

siswa 

7) Guru mengelompokkan 

siswa menjadi 8 kelom-

pok diskusi yang berang-

gotakan 4 orang secara 

heterogen. 

8) Guru membagikan mem-

bagikan Lembar Kerja 

Siswa dan flash card 

yang telah dilengkapi de-

ngan kata kunci. 

9) Guru membimbing siswa 

dalam melaksanakan dis-

kusi kelompok. 

10) Guru memandu  siswa da-

lam menyampaikan hasil 

1) Melaksanakan pra pem-

belajaran (5,1). 

2) Membuka pelajaran de-

ngan apersepsi (5,2). 

3) Memilih dan menggu-

nakan media flash card 

(3, 3). 

4) Mengajukan pertanyaan-

pertanyaan pada saat 

penggunaan media flash 

card (2, 4). 

5) Menjelaskan materi (4, 5), 

(4, 6). 

6) Membimbing siswa me-

nyelesaikan permasalahan 

melalui langkah concept 

sentence dalam diskusi 

kelompok (8, 7), (8, 8), 

(8, 9), (8, 10). 

7) Membimbing masing-

masing kelompok dalam 

menyunting dan merevisi 

hasil diskusi (6, 11). 

8) Memberikan penghargaan 

kepada siswa yang aktif 

untuk menghargai upaya 

dan hasil belajar siswa 

baik secara individu 

maupun kelompok. (1, 

12) 

9) Mengelola kelas dari awal 

hingga akhir pembel-

ajaran (7). 

10) Menutup pelajaran (4, 

14), (5, 13), (5, 15). 
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diskusi kelompok. 

11) Guru membimbing ke-

lompok untuk menyun-

ting hasil diskusi yang te-

lah direvisi. 

12) Guru memberikan umpan 

balik dan penguatan ter-

hadap hasil kerja siswa. 

13) Guru membagikan soal 

evaluasi. 

14) Guru bersama siswa me-

nyimpulkan hasil pem-

belajaran. 

15) Guru menutup proses 

pembelajaran. 
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LAMPIRAN 2 

 PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI 

MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN MEDIA FLASH CARD 

PADA SISWA KELAS IV-A SD ISLAM HIDAYATULLAH 

Aktivitas Siswa 

Langkah pembelajaran 

melalui model concept 

sentence berbantuan media 

flashcard 

Indikator aktivitas siswa 

dalam pembelajaran melalui 

model concept sentence 

berbantuan media flashcard 

1) Visual activities, yang 

termasuk di dalamnya 

misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti: 

menyatakan, 

merumuskan, bertanya, 

dan memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, 

sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti 

misalnya menulis 

karangan, karangan, 

laporan, angket, dan 

menyalin. 

5) Drawing activities, 

misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram. 

6) Motor activities, yang 

termasuk di dalamnya 

antara lain: melakukan 

percobaan, membuat 

konstruksimodel, 

mereparasi, bermain, 

berkebun, dan beternak. 

7) Mental activities, sebagai 

contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, 

1) Siswa mempersiapkan 

diri untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

2) Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

3) Siswa diberi kesempatan 

oleh guru untuk 

menyampaikan apa yang 

telah dipikirkan terhadap 

isi materi flashcard. 

4) Siswa memperhatikan 

materi yang ada pada 

media flash card. 

5) Siswa berkelompok 

secara heterogen. 

6) Siswa mengamati flash 

card yang dibagikan 

guru. 

7) Siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah 

yang ada pada Lembar 

Kerja Siswa. 

8) Siswa dari masing-

masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

9) Siswa saling melakukan 

revisi terhadap hasil 

diskusi kelompok lain. 

10) Siswa menyunting hasil 

diskusi kelompok. 

11) Siswa menyampaikan 

pertanyaan tentang materi 

yang belum dipahami. 

12) Siswa mengerjakan soal 

evaluai. 

13) Siswa dibantu guru 

memberikan kesimpulan. 

1) Mempersiapkan diri 

mengikuti pembelajaran 

(8, 1) 

2) Memperhatikan pema-

paran materi dengan me-

dia flash card yang 

ditampilkan guru (1, 2), 

(1, 4), (1, 6). 

3) Bertanya jawab mengenai 

materi yang disampaikan 

melalui media flash 

card(2, 3), (2, 11). 

4) Memecahkan masalah 

sesuai dengan materi yang 

disampaikan melalui me-

dia flash card secara 

berkelompok (2, 5), (4, 7), 

(6, 7). 

5) Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok(2, 8). 

6) Memberikan tanggapan 

dan melakukan revisi ter-

hadap hasil diskusi 

kelompok lain (3, 9), (7, 

9). 

7) Merevisi dan menyunting 

hasil diskusi kelompok(4, 

10). 

8) Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari (7, 

13). 

9) Melakukan refleksi (4, 

12). 
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memecahkan soal, 

menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil 

keputusan. 

8) Emotional activities, 

seperti misalnya: 

menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, dan 

gugup. 
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LAMPIRAN 3 

KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA 

JUDUL:  

“Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi melalui Model Concept Sentence 

Berbantuan Media Flash Card pada Siswa Kelas IV-A SD Islam Hidayatullah” 

No. Variabel Indikator Pengamatan Sumber Data Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia 

melalui model 

concept sentence 

berbantuan media 

flash card 

1) Melaksanakan 

prapembelajaran. 

2) Membuka pelajaran dengan 

apersepsi. 

3) Memilih dan menggunakan 

media flash card. 

4) Mengajukan pertanyaan-

pertanyaan pada saat 

penggunaan media flash 

card. 

5) Menjelaskan materi. 

6) Membimbing siswa 

menyelesaikan 

permasalahan melalui 

langkah concept sentence 

dalam diskusi kelompok. 

7) Membimbing masing-

masing kelompok dalam 

merevisi dan menyunting  

hasil diskusi. 

8) Memberikan penghargaan 

kepada siswa yang aktif 

untuk menghargai upaya 

dan hasil belajar siswa baik 

secara individu maupun 

kelompok. 

9) Mengelola kelas dari awal 

hingga akhir pembelajaran. 

10) Menutup pelajaran. 

a. Guru 

b. Catatan 

lapangan 

c. Foto 

 

a. Lembar 

observasi  

b. Catatan 

lapangan 

c. Wawancara 

2. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

melalui model 

concept sentence 

berbantuan media 

flash card 

1) Mempersiapkan diri 

mengikuti pembelajaran. 

2) Memperhatikan pemaparan 

materi dengan media flash 

card yang ditampilkan guru. 

3) Bertanya jawab mengenai 

materi yang disampaikan 

melalui media flash card. 

4) Memecahkan masalah 

sesuai dengan materi yang 

disampaikan  melalui media 

a. Siswa 

b. Catatan 

lapangan 

c. Foto 

a. Lembar 

observasi 

b. Catatan 

lapangan 
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flash card secara 

berkelompok. 

5) Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

6) Menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain. 

7) Merevisi dan menyunting 

hasil diskusi kelompok. 

8) Menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

9) Melakukan refleksi 

3. Hasil keterampilan 

menulis deskripsi 

melalui model 

concept sentence 

berbantuan media 

flash card 

1) Menyusun kalimat 

berdasarkan kata kunci. 

2) Menggunakan kata kunci 

baru yang tidak tercantum 

dalam flash card. 

3) Menyusun kalimat menjadi 

karangan deskripsi. 

4) Menggunakan ejaan dan 

tanda baca pada karangan 

deskripsi. 

a. Siswa 

 

a. Penilaian 

unjuk kerja 

b. Rubrik 

penilaian 

keterampi-

lan menulis 

deskripsi 
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LAMPIRAN 4 

  

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus …… 

Nama SD : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/semester : IV-A/ 2  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama guru : …………………………… 

Hari/tanggal : …………………………… 

 

Petunjuk:  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 apabila tidak ada atau ada 1 deskriptor yang tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak 

3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak 

4 apabila ada 4 deskriptor tampak 

(Sukmadinata, 2009: 233) 

No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak() 
Skor 

1 Melaksanakan  

prapembelajaran 

1. Mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

 

2. Mempersiapkan media  yang 

digunakan. 

 

3. Mengecek kondisi siswa untuk 

memulai pembelajaran. 

 

4. Mengondisikan siswa.  

2 Membuka pelajaran 

dengan apersepsi  

1. Menyampaikan apersepsi 

dengan mengaitkan materi. 

  

2. Mengulang kembali pelajaran 

sebelumnya. 

 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
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No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak() 
Skor 

4. Menimbulkan  motivasi belajar 

pada siswa. 

 

3 Memilih dan 

menggunakan media 

flash card 

 

1. Menarik minat siswa dalam 

pembelajaran. 

  

2. Relevan dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

3. Sesuai dengan karakteristik anak 

SD. 

 

4. Mengajak siswa untuk 

berinteraksi. 

 

4 Mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan pada saat 

penggunaan media 

flash card 

1. Pertanyaan secara singkat dan 

jelas. 

  

2. Sesuai dengan tampilan media 

flash card. 

 

3. Ditunjukan untuk semua siswa.  

4. Memberi kesempatan berfikir.  

5 Menjelaskan materi 1. Menyampaikan materi dengan 

jelas. 

  

2. Menyampaikan materi dengan 

menggunakan flash card. 

 

3. Menyampaikan materi dengan 

runtut. 

 

4. Mengulang materi yang belum 

dipahami siswa. 

 

6 Membimbing siswa 

menyelesaikan 

permasalahan melalui 

langkah concept 

sentencedalam 

diskusi kelompok 

 

1. Mengelompokkan siswa secara 

heterogen. 

  

2. Memberi pengarahan pada 

siswa. 

 

3. Meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam  menyelesaikan 

permasalahan. 

 

4. memberi umpan balik terhadap 

hasil diskusi. 

 

7 Membimbing masing-

masing kelompok 

dalam merevisi dan 

menyunting hasil 

diskusi 

1. Membimbing tiap kelompok 

untuk menyunting hasil diskusi 

kelompok lain. 

  

2. Memberi masukan pada tiap 

kelompok. 

 

3. Membimbing kelompok dalam 

merevisi hasil diskusi. 

 

4. Membimbing siswa  
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No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak() 
Skor 

mempublikasikan hasil diskusi 

kelompok. 

8 Memberikan 

penghargaan kepada 

siswa yang aktif 

untuk menghargai 

upaya dan hasil 

belajar siswa baik 

secara individu 

maupun kelompok 

1. Memberi motivasi pada siswa.   

2. Memberi umpan balik pada 

siswa baik yang berprestasi 

maupun yang belum berprestasi 

 

3. Memberi penghargaan secara 

simbolis. 

 

4. Menyampaikan hasil belajar 

yang diperoleh selama 

pembelajaran. 

 

9 Mengelola kelas dari 

awal hingga akhir 

pembelajaran 

1. Memberikan petunjuk yang jelas 

saat pelaksanaan pembelajaran. 

  

2. Memberikan reaksi terhadap 

gangguan yang muncul. 

 

3. Pelaksanaan diskusi berjalan 

lancar. 

 

4. Suasana kegiatan belajar 

menyenangkan. 

 

10 Menutup pelajaran  1. Memberikan evaluasi.   

2. Melakukan refleksi.  

3. Menyimpulkan pembelajaran.  

4. Memberikan tindak lanjut.  

Jumlah Skor  

 

Kriteria: ........................... 

Keterangan Penilaian: 

k = skor terendah = 1 x 10 = 10 

m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40 

Median (Me)   = 
     

 
 = 

  

 
 = 25 

Jarak Interval (i)  = 
     

 
 = 

  

 
 = 7,5 

(k + 3i) = 10 + 3 x 7,5 = 10 + 22,5 = 32,5 

(k + 2i) = 10 + 2 x 7,5 = 10 + 15 = 25 



188 

 

 
 

(k + 1i) = 10 + 1 x 7,5 = 10 + 7,5 = 17,5 

Skor Keterampilan Guru Kriteria Tingkat Keberhasilan 

32,5 <  skor ≤ 40 Sangat Baik Berhasil 

25 <  skor ≤  32,5 Baik Berhasil 

17,5 <  skor ≤ 25 Cukup Tidak Berhasil 

10 ≤ skor ≤ 17,5 Kurang Tidak Berhasil 

 

Semarang, April 2015 

Kolaborator, 

 

 

 

..................................... 
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LAMPIRAN 5 
  

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus…… 

Nama SD : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/semester : IV-A/ 2 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama guru : …………………………… 

Hari/tanggal : …………………………… 

 

Petunjuk:  

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 apabila tidak ada atau ada 1 deskriptor yang tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak 

3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak 

4 apabila ada 4 deskriptor tampak 

 (Sukmadinata, 2009: 233) 

No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak() 
Skor 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

1. Menempati tempat duduk.  

 

2. Duduk dengan rapi.  

3. Mengeluarkan alat tulis.  

4. Memperhatikan guru 

pada saat membuka 

pelajaran. 

 

2 Memperhatikan 

pemaparan materi dengan 

media flash card yang 

ditampilkan guru 

1. Bersikap tenang 

memperhatikan penyajian 

materi. 

  

2. Memperhatikan media 

yang ditampilkan. 
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No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak() 
Skor 

3. Bertanya mengenai materi 

yang belum jelas. 

 

4. Tidak mengganggu teman.  

3 Bertanya jawab mengenai 

materi yang disampaikan 

melalui media flashcard 

1. Mengangkat tangan untuk 

bertanya atau menjawab 

pertanyaan. 

  

2. Bertanya.  

3. Menjawab pertanyaan.  

4. Menggunakan bahasa yang 

baik dan baku. 

 

4 Memecahkan masalah 

sesuai dengan materi yang 

disampaikan melalui 

media flashcard secara 

berkelompok  

1. Mendiskusikan masalah 

dalam kelompok. 

  

2. Memberikan pendapat.  

3. Kerja sama dalam anggota 

kelompok. 

 

4. Tidak gaduh dalam 

berdiskusi. 

 

5 Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

1. Menyiapkan laporan 

diskusi yang akan 

disajikan. 

  

2. Menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

 

3. Menggunakan bahasa yang 

baik dan baku. 

 

4. Ketepatan hasil diskusi 

kelompok. 

 

6 Menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

1. Memperhatikan 

penyampaian laporan 

diskusi kelompok lain. 

  

2. Menyampaikan 

pertanyaan. 

 

3. Menyampaikan masukan.  

4. Saling menghargai hasil 

kerja kelompok lain. 

 

7 Merevisi dan menyunting 

hasil diskusi kelompok 

1. Menerima masukan dari 

kelompok lain. 

  

2. Menerima masukan dari 

guru. 
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No Indikator Deskriptor 
Deskriptor 

Tampak() 
Skor 

3. Bekerjasama dengan 

kelompok untuk 

menyunting hasil diskusi 

kelompok. 

 

4. Tidah gaduh pada saat 

menyunting hasil diskusi 

kelompok. 

 

8 Menyimpulkan secara 

lisan tentang materi yang 

telah dipelajari  

1. Menyampaikan pokok-

pokok materi. 

  

2. Menyampaikan simpulan 

dengan bahasa yang baik 

dan baku. 

 

3. Menyampaikan kesimpulan 

secara menyeluruh. 

 

4. Mencatat hasil simpulan 

pada buku catatan. 

 

9 Melakukan refleksi 1. Merespon umpan balik dari 

guru. 

  

2. Memberikan pendapat 

terhadap pembelajaran. 

 

3. Bertanya apabila ada 

materi yang belum 

dipahami. 

 

4. Bersikap tenang saat guru 

menutup kegiatan 

pembelajaran. 

 

Jumlah Skor  

 

Kategori: ........................... 

Keterangan Penilaian: 

k = skor terendah = 1 x 9 = 9 

m = skor tertinggi = 4 x 9 = 36 

Median (Me)   = 
    

 
 = 

  

 
 = 22,5 

Jarak Interval (i)  = 
    

 
 = 

  

 
 = 6,75 

(k + 3i) = 9 + 3 x 6,75 = 9 + 20,25 = 29,25 
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(k + 2i) = 9 + 2 x 6,75 = 9 + 13,5 = 22,5 

(k + 1i) = 9 + 1 x 6,75 = 9 + 6,75 = 15,75 
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Skor Aktivitas Siswa Kriteria Tingkat Keberhasilan 

29,25 < skor ≤ 36 Sangat Baik Berhasil 

22,5 < skor ≤  29,25 Baik Berhasil 

15,75 < skor ≤  22,5 Cukup Tidak Berhasil 

9 ≤ skor ≤  15,75 Kurang Tidak Berhasil 

 

Semarang, April 2015 

Observer, 

 

 

 

.................................... 
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LAMPIRAN 6   

  

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI 

Siklus…… 

Nama Sekolah : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/semester : IV-A/ 2  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Siswa : …………………………… 

Hari/tanggal : …………………………… 

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor sesuai dengan hasil karangan siswa! 

No. Indikator Penilaian 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Keterlibatan pancaindera      

2 Kelengkapan ciri khas      

3 Pilihan kata (diksi)      

4 Keterpaduan      

5 Penggunaan ejaan dan tanda baca      

Jumlah skor yang diperoleh  

 

Skor akhir = 
                          

             
   00 

 

Semarang, April 2015 

 Penilai, 

 

 

 …....……….………  
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LAMPIRAN 7 

  

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI 

No Indikator Deskriptor 

4 3 2 1 

1 Keterlibatan 

pancaindera 

Melibatkan 4 

indera yaitu 

penglihatan, 

pendengaran, 

peraba, dan 

perasa. 

Melibatkan 3 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

Melibatkan 2 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

Melibatkan 1 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

2 Kelengkapan 

ciri khas 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

lebih dari 5 ciri 

khas yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

4-5 ciri khas 

yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

2-3 ciri khas 

yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

kurang dari 2 

ciri khas yang 

sesuai dengan 

flash card. 

3 Pilihan kata 

(diksi) 

pilihan kata yang 

digunakan sesuai 

dengan flashcard 

yang diamati 

Terdapat 1-3 

pilihan kata 

yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

Terdapat 4-6 

pilihan kata 

yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

Terdapat lebih 

dari 6 pilihan 

kata yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

4 Keterpaduan Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, dan 

antaralinea tidak 

terdapat 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat1- 2 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat 3-4 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat lebih 

dari 4 kesalahan. 

5 Penggunaan 

ejaan dan tanda 

baca 

Karangan 

deskripsi 

disusun tanpa 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 1–3x 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 4–6x 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca lebih 

dari 6x 
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LAMPIRAN 8   

CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI 

MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN MEDIA FLASH CARD 

Siklus……………… 

Nama Sekolah : SD Islam Hidayatullah 

Kelas   : IV-A 

Nama Guru   : …………………………… 

Hari/ tanggal  : …………………………… 

 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

................……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . . . .  

       Observer, 

 

 

................................... 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Sumber 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman, dan 

pantun anak. 

8.2 Menyusun 

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll). 

1) Karangan 

deskripsi 

2) Penggunaa

n ejaan dan 

tanda baca 

dalam 

karangan 

deskripsi 

1) Siswa mengamati 

pemaparan materi oleh 

guru dengan bantuan 

media flashcard. 

2) Siswa melakukan 

diskusi untuk 

memecahkan masalah 

yang ada di Lembar 

Kerja Siswa. 

3) Siswa menyampaikan 

hasil diskusi 

kelompok. 

4) Siswa merevisi hasil 

diskusi kelompok lain. 

5) Siswa menyunting 

hasil diskusi 

kelompok. 

8.1.1 Menyusun 

kalimat 

berdasarkan kata 

kunci. 

8.1.2 Menggunakan 

kata kunci baru 

yang tidak 

tercantum dalam 

flash card. 

8.1.3 Menyusun 

kalimat menjadi 

karangan 

deskripsi. 

8.1.4 Menggunakan 

ejaan dan tanda 

baca pada 

karangan 

Penilaian 

Keterampilan  

2 × 35 

menit (1 

kali 

pertemu-

an) 

1) Darmadi, 

Kaswan dan 

Rita 

Nirbaya. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia 

4: untuk 

SD/MI 

kelas IV. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

Hlm. 115-

1
9
7
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Sumber 

6) Siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

deskripsi. 

 

118. 

2) Dalman. 

2014. 

Keterampil

an Menulis.  

Jakarta: PT 

Rajagarfind

o Persada. 

Hlm. 93-

104. 

3) Depdiknas. 

2007. 

Standar Isi 

Tingkat 

SD/MI. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

 

 

 

 

 

 1
9
8
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LAMPIRAN 10 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV-A/ 2 

Sekolah    : SD Islam Hidayatullah 

   Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

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

karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.2 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

 

III. Indikator 

8.2.1 Menyusun kalimat berdasarkan kata kunci. 

8.2.2 Menggunakan kata kunci baru yang tidak tercantum dalam flash card. 

8.2.3 Menyusun kalimat menjadi karangan deskripsi. 

8.2.4 Menggunakan ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kata kunci, siswa dapat menyusun kalimat berdasarkan kata kunci 

dengan benar. 

2. Melalui bantuan flash card, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis karangan 

dengan benar. 

3. Melalui kalimat yang telah disusun, siswa dapat menyusun kalimat 

menjadi karangan deskripsi dengan benar. 
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4. Melalui praktek menulis karangan deskripsi, siswa dapat menggunakan 

ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi dengan benar. 

Karakter yang Diharapkan: 

 Teliti 

 Percaya diri 

 Menghargai pendapat orang lain 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Karangan deskripsi 

2. Penggunaan ejaan dan tanda baca dalam karangan deskripsi 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 Penugasan 

 

2. Model Pembelajaran 

Concept Sentence 

 

VII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

b. Salam 

c. Doa 

d. Pengkondisian kelas 

e. Presensi 

f. Apersepsi 

Siswa bersama guru bernyanyi lagu “Lihat Kebunku”. Siswa bersama 

guru melakukan tanya jawab: “Apakah di rumah kalian mempunyai 
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kebun bunga? Apa saja bunga yang ada di kebun kalian?”Guru 

menginformasikan topik dan kegiatan yang akan dilakukan 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

h. Guru memberikan motivasi. 

2. Kegiatan inti (± 45 menit) 

a. Guru memaparkan materi dengan bantuan media flashcard. 

b. Siswa menngamati pemaparan materi oleh guru dengan bantuan media 

flashcard (menagamati). 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang berkaitan dengan media flashcard (mengumpulan 

informasi, menanya). 

d. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 orang. 

e. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa dan flash card yang berisi 

gambar dan kata kunci kepada masing-masing kelompok. 

f. Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di 

Lembar Kerja Siswa (menalar). 

g. Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok. 

h. Guru memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

i. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok (mengkomunikasikan). 

j. Siswa menyunting hasil diskusi kelompok lain (mengolah informasi, 

menalar). 

k. Siswa merevisi hasil diskusi kelompok (menalar). 

l. Guru memberi konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. 

3. Kegiatan akhir (± 20 menit). 

a. Guru mengadakan evaluasi 

b. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

(konfirmasi). 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberi salam. 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Flash card 

 

2. Sumber Belajar 

a. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukua, Departemen Pendidikan 

Nasional. Hlm. 115-118. 

b. Dalman. 2014. Keterampilan Menulis.  Jakarta: PT Rajagarfindo 

Persada. Hlm. 93-104. 

c. Depdiknas. 2007. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 



203 

 

 
 

 
 

 

 



204 

 

 
 

LAMPIRAN 1 

 

BAHAN AJAR 

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 harusmemperhatikan urutan cerita. 

A. Langkah-langkah menulis karangan deskripsi: 

1. Menentukan apa yang akan di deskripsikan 

Contoh: orang, tempat, ataukah benda. 

2. Menentukan judul yang tepat 

Judul harus sesuai dengan tema yang didesktipsikan. 

3. Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan 

Apabila yang dideskripsikan orang, apakah yang akan dideskripsikan itu ciri-

ciri fisik watak, gagasannya, atau benda-benda disekitar tokoh? Kalau yang 

dideskripsikan tempat, apakah yang akan dideskripsikan keseluruhan tempat atau 

hamya bagian-bagian tertentu yang menarik? 

4. Menyusun dalam bentuk karangan deskripsi 

B.  Penulisan tanda baca pada karangan deskripsi 

1. Kata Depan (Preposisi) 

Kata depan tanpa, di, ke dan pada 

Contoh: 

 Rina mengambil air di belakang kelas tanpa izin Bu Wati pada waktu 

pelajaran berlangsung. 

 Paman pergi ke bandara bersama bibi. 

 Terminal ini dibangun pada tahun lalu. 

2. Tanda Baca Titik Dua (:) 

Untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerian atau  rangkaian. 

Contoh: 

 Ibu pulang dari tamasya membawa souvenir: kapal-kapalan, vas dari kerang, jepit 

rambut, dan asbak cangkang siput. 
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3. Tanda baca titik (.) 

Tanda baca titik digunakan saat mengakhiri kalimat.  

Contoh: 

 Setiap hari senin adi melakukan upacara bendera di sekolah.  

4. Penggunaan tanda baca koma (,) 

Digunakan pada kalimat yang belum selesai. 

Contoh: 

 Liburan sekolah saya pergi kerumah nenek bersama ayah, ibu, dan adik. 

5. Penggunaan tanda penghubung (-) 

Digunakan untuk kata pengulangan. 

Contoh:  

Disekitar taman  terdapat pohon-pohon  yang sangat rindang. 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

  

 

 

 

 

Petunjuk:  

1. Amatilah gambar pada flash card yang kamu terima, catatlah hal-hal 

yang ada di dalam gambar tersebut secara individu, kemudian diskusikan 

dengan kelompokmu! 

2. Setelah kalian diskusikan, buatlah karangan deskripsi tentang gambar 

tersebut secara berkelompok dengan menggunakan minimal 4 kata kunci! 

 

................................................... 

. 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................... 

 

 

. 

KELOMPOK : 

1. ................................. 3. ................................. 

2. ................................ 4. ................................. 
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 LAMPIRAN 3 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Kelas   : IV-A 

Semester   : 2 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, 

pengumuman, dan pantun anak. 

Kompetensi dasar : 8.2 Menyusun karangan tentang berbagai topik 

sederhana dengan memperhatikan penggunaan 

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

 

 

 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Ranah 

Nomor 

Soal 

8.2.1 Menyusun kalimat 

berdasarkan kata 

kunci. 

8.2.2 Menggunakan kata 

kunci baru yang tidak 

tercantum dalam flash 

card. 

8.2.3 Menyusun kalimat 

menjadi karangan 

deskripsi. 

8.2.4 Menggunakan ejaan 

dan tanda baca pada 

karangan deskripsi. 

Nontes 
Penilaian 

Keteram-

pilan 

Unjuk 

kerja 

Psiko-

motor 
1 
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LAMPIRAN 4 

 

SOAL EVALUASI 

 

Petunjuk:  

1. Amatilah gambar pada flash card yang kamu terima! 

2. Catatlah hal-hal yang ada di dalam gambar tersebut, kemudian buatlah 

deskripsi dengan menggunakan minimal 4 kata kunci dalam karangan!  

 

.............................................. 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

Lembar Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

Siklus…… 

Nama Sekolah : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/semester : IV-A/ 2  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Siswa : …………………………… 

Hari/tanggal : …………………………… 

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor sesuai dengan hasil karangan siswa! 

No. Indikator Penilaian 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Keterlibatan pancaindera      

2 Kelengkapan ciri khas      

3 Pilihan kata (diksi)      

4 Keterpaduan      

5 Penggunaan ejaan dan tanda baca      

Jumlah skor yang diperoleh  

 

Skor akhir = 
                          

             
   00 

 

Semarang, April 2015 

 Penilai, 

 

 

        …....……….……… 
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Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

No Indikator Deskriptor 

4 3 2 1 

1 Keterlibatan 

pancaindera 

Melibatkan 4 

indera yaitu 

penglihatan, 

pendengaran, 

peraba, dan 

perasa. 

Melibatkan 3 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

Melibatkan 2 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

Melibatkan 1 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

2 Kelengkapan 

ciri khas 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

lebih dari 5 ciri 

khas yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

4-5 ciri khas 

yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

2-3 ciri khas 

yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

kurang dari 2 

ciri khas yang 

sesuai dengan 

flash card. 

3 Pilihan kata 

(diksi) 

pilihan kata yang 

digunakan sesuai 

dengan flashcard 

yang diamati 

Terdapat 1-3 

pilihan kata 

yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

Terdapat 4-6 

pilihan kata 

yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

Terdapat lebih 

dari 6 pilihan 

kata yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

4 Keterpaduan Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

tidak terdapat 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat1- 2 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat 3-4 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat lebih 

dari 4 kesalahan. 

5 Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

Karangan 

deskripsi 

disusun tanpa 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 1–3x 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 4–6x 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca lebih 

dari 6x 
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LAMPIRAN 6 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Media: Flash card seri bunga yang terdiri dari: anggrek, sakura, melati, tulp, 

mawar, dan matahari. 

1. Bagian depan Flash card, yaitu gambar bunga. 
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2. Bagian belakang flash card yaitu kata kunci. 
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LAMPIRAN 7 

 

SINTAK PEMBELAJARAN 

 

Model Pembelajaran : Concept Sentence 

Langkah-Langkah (Huda, 2013: 316): 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

2. Guru menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran secukupnya. 

3. Guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4 orang secara 

heterogen. 

4. Guru menyajikan kata kunci sesuai dengan materi yang disajikan. 

5. Setiap kelompok diminta untuk membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat. 

6. Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh 

guru. 

7. Siswa dibantu oleh guru membuat kesimpulan. 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Sumber 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman, 

dan pantun anak. 

8.2 Menyusun 

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, 

tanda titik, tanda 

koma, dll). 

1) Karangan 

deskripsi 

2) Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

dalam 

karangan 

deskripsi 

1) Siswa mengamati 

pemaparan materi 

oleh guru dengan 

bantuan media flash 

card. 

2) Siswa melakukan 

diskusi untuk 

memecahkan masalah 

yang ada di Lembar 

Kerja Siswa. 

3) Siswa menyampaikan 

hasil diskusi 

kelompok. 

4) Siswa merevisi hasil 

diskusi kelompok 

lain. 

5) Siswa menyunting 

8.2.1 Menyusun 

kalimat 

berdasarkan kata 

kunci. 

8.2.2 Menggunakan 

kata kunci baru 

yang tidak 

tercantum dalam 

flash card. 

8.2.3 Menyusun 

kalimat menjadi 

karangan 

deskripsi. 

8.2.4 Menggunakan 

ejaan dan tanda 

baca pada 

karangan 

Penilaian 

Keterampilan  

2 × 35 

menit (1 

kali 

pertemu-

an) 

1) Darmadi, 

Kaswan 

dan Rita 

Nirbaya. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia 

4: untuk 

SD/MI 

kelas IV. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan

, 

Departeme

n 

Pendidika

2
1
4
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Sumber 

hasil diskusi 

kelompok. 

6) Siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

deskripsi. 

 

n 

Nasional. 

Hlm. 115-

118. 

2) Dalman. 

2014. 

Keterampil

an Menulis.  

Jakarta: PT 

Rajagarfind

o Persada. 

Hlm. 93-

104. 

3) Depdiknas. 

2007. 

Standar Isi 

Tingkat 

SD/MI. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

 

   

 

2
1
5
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LAMPIRAN 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV-A/ 2 

Sekolah    : SD Islam Hidayatullah 

   Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

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

karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

 

III. Indikator 

8.1.1 Menyusun kalimat berdasarkan kata kunci. 

8.1.2 Menggunakan kata kunci baru yang tidak tercantum dalam flash card. 

8.1.3 Menyusun kalimat menjadi karangan deskripsi. 

8.1.4 Menggunakan ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kata kunci, siswa dapat menyusun kalimat berdasarkan kata kunci 

dengan benar. 

2. Melalui bantuan flash card, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis karangan 

dengan benar. 

3. Melalui kalimat yang telah disusun, siswa dapat menyusun kalimat 

menjadi karangan deskripsi dengan benar. 

4. Melalui praktek menulis karangan deskripsi, siswa dapat menggunakan 

ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi dengan benar. 
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Karakter yang Diharapkan: 

 Teliti 

 Percaya diri 

 Menghargai pendapat orang lain 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Karangan deskripsi 

2. Penggunaan ejaan dan tanda baca dalam karangan deskripsi 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 Penugasan 

 

2. Model Pembelajaran 

Concept Sentence 

 

VII.Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

b. Salam 

c. Doa 

d. Pengkondisian kelas 

e. Presensi 

f. Apersepsi 

g. Siswa bersama guru bernyanyi lagu “Burung Kakak Tua”. Siswa 

bersama guru melakukan tanya jawab: “pernahkah kalian melihat 

burung kakak tua di sekitar rumah kalian?” 
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h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

i. Guru memberikan motivasi. 

2. Kegiatan inti (± 45 menit) 

a. Guru memaparkan materi dengan bantuan media flashcard. 

b. Siswa menngamati pemaparan materi oleh guru dengan bantuan 

media flashcard (menagamati). 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang berkaitan dengan media flashcard (mengumpulan 

informasi, menanya). 

d. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 orang. 

e. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa dan flash card yang berisi 

gambar dan kata kunci kepada masing-masing kelompok. 

f. Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di 

Lembar Kerja Siswa (menalar). 

g. Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok. 

h. Guru memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

i. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok (mengkomunikasikan). 

j. Siswa merevisi hasil diskusi kelompok lain (mengolah informasi, 

menalar). 

k. Siswa menyunting hasil diskusi kelompok (menalar). 

l. Guru memberi konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. 

3. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

a. Guru mengadakan evaluasi. 

b. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan (konfirmasi). 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberi salam. 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Flash card 

 

2. Sumber Belajar 

a. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukua, Departemen Pendidikan 

Nasional. Hlm. 115-118. 

b. Dalman. 2014. Keterampilan Menulis.  Jakarta: PT Rajagarfindo 

Persada. Hlm. 93-104. 

c. Depdiknas. 2007. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

. 
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LAMPIRAN 1 

 

BAHAN AJAR 

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 harusmemperhatikan urutan cerita. 

A. Langkah-langkah menulis karangan deskripsi: 

1. Menentukan apa yang akan di deskripsikan 

Contoh: orang, tempat, ataukah benda. 

2. Menentukan judul yang tepat 

Judul harus sesuai dengan tema yang didesktipsikan. 

3. Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan 

Apabila yang dideskripsikan orang, apakah yang akan dideskripsikan itu ciri-

ciri fisik watak, gagasannya, atau benda-benda disekitar tokoh? Kalau yang 

dideskripsikan tempat, apakah yang akan dideskripsikan keseluruhan tempat atau 

hamya bagian-bagian tertentu yang menarik? 

4. Menyusun dalam bentuk karangan deskripsi 

B.  Penulisan tanda baca pada karangan deskripsi 

1. Kata Depan (Preposisi) 

Kata depan tanpa, di, ke dan pada 

Contoh: 

 Rina mengambil air di belakang kelas tanpa izin Bu Wati pada waktu 

pelajaran berlangsung. 

 Paman pergi ke bandara bersama bibi. 

 Terminal ini dibangun pada tahun lalu. 

2. Tanda Baca Titik Dua (:) 

Untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerian atau rangkaian. 

Contoh: 

 Ibu pulang dari tamasya membawa souvenir: kapal-kapalan, vas dari kerang, jepit 

rambut, dan asbak cangkang siput. 
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3. Tanda baca titik (.) 

Tanda baca titik digunakan saat mengakhiri kalimat.  

Contoh: 

 Setiap hari senin adi melakukan upacara bendera di sekolah.  

4. Penggunaan tanda baca koma (,) 

Digunakan pada kalimat yang belum selesai. 

Contoh: 

 Liburan sekolah saya pergi kerumah nenek bersama ayah, ibu, dan adik. 

5. Penggunaan tanda penghubung (-) 

Digunakan untuk kata pengulangan. 

Contoh:  

-pohon yang sangat rindang. 
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LAMPIRAN 2 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

  

 

 

 

  

Petunjuk:  

1. Amatilah gambar pada flash card yang kamu terima, catatlah hal-hal 

yang ada di dalam gambar tersebut secara individu, kemudian diskusikan 

dengan kelompokmu! 

2. Setelah kalian diskusikan, buatlah karangan deskripsi tentang gambar 

tersebut secara berkelompok dengan menggunakan minimal 4 kata kunci! 

 .............................................. 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 

 

KELOMPOK : 

1. ................................. 3. ................................. 

2. ................................ 4. ................................. 
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LAMPIRAN 3 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Kelas   : IV-A 

Semester   : 2 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, 

pengumuman, dan pantun anak. 

Kompetensi dasar : 8.2 Menyusun karangan tentang berbagai topik 

sederhana dengan memperhatikan penggunaan 

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

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Ranah 

Nomor 

Soal 

8.2.1 Menyusun kalimat 

berdasarkan kata 

kunci. 

8.2.2 Menggunakan kata 

kunci baru yang tidak 

tercantum dalam flash 

card. 

8.2.3 Menyusun kalimat 

menjadi karangan 

deskripsi. 

8.2.4 Menggunakan ejaan 

dan tanda baca pada 

karangan deskripsi. 

Nontes 
Penilaian 

Keteram-

pilan 

Unjuk 

kerja 

Psiko-

motor 
1 
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LAMPIRAN 4 

 

SOAL EVALUASI 

 

Petunjuk:  

3. Amatilah gambar pada flash card yang kamu terima! 

4. Catatlah hal-hal yang ada di dalam gambar tersebut, kemudian buatlah 

deskripsi dengan menggunakan minimal 4 kata kunci dalam karangan!  

.............................................. 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

Lembar Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

Siklus…… 

Nama Sekolah : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/semester : IV-A/ 2 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Siswa : …………………………… 

Hari/tanggal : …………………………… 

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor sesuai dengan hasil karangan siswa! 

No. Indikator Penilaian 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Keterlibatan pancaindera      

2 Kelengkapan ciri khas      

3 Pilihan kata (diksi)      

4 Keterpaduan      

5 Penggunaan ejaan dan tanda baca      

Jumlah skor yang diperoleh  

 

Skor akhir = 
                          

             
   00 

 

Semarang, April 2015 

 Penilai, 

 

 

        …....……….……… 
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Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

No Indikator Deskriptor 

4 3 2 1 

1 Keterlibatan 

pancaindera 

Melibatkan 4 

indera yaitu 

penglihatan, 

pendengaran, 

peraba, dan 

perasa. 

Melibatkan 3 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

Melibatkan 2 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

Melibatkan 1 

dari 4 indera 

yang disebutkan. 

2 Kelengkapan 

ciri khas 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

lebih dari 5 ciri 

khas yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

4-5 ciri khas 

yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

2-3 ciri khas 

yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsikan 

kurang dari 2 

ciri khas yang 

sesuai dengan 

flash card. 

3 Pilihan kata 

(diksi) 

pilihan kata yang 

digunakan sesuai 

dengan flashcard 

yang diamati 

Terdapat 1-3 

pilihan kata 

yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

Terdapat 4-6 

pilihan kata 

yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

Terdapat lebih 

dari 6 pilihan 

kata yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

4 Keterpaduan Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

tidak terdapat 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat1- 2 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat 3-4 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat lebih 

dari 4 kesalahan. 

5 Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

Karangan 

deskripsi 

disusun tanpa 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 1–3x 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 4–6x 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca lebih 

dari 6x 



228 

 

 
 

LAMPIRAN 6 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Media: Flash card seri burung yang terdiri dari: merak, merpati, burung unta, 

kakak tua, elang, dan bangau. 

1. Bagian depan Flash card, yaitu gambar burung. 
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2. Bagian belakang flash card yaitu kata kunci. 
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LAMPIRAN 7 

 

SINTAK PEMBELAJARAN 

 

Model Pembelajaran : Concept Sentence 

Langkah-Langkah (Huda, 2013: 316): 

8. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

9. Guru menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran secukupnya. 

10. Guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4 orang secara 

heterogen. 

11. Guru menyajikan kata kunci sesuai dengan materi yang disajikan. 

12. Setiap kelompok diminta untuk membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat. 

13. Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh 

guru. 

14. Siswa dibantu oleh guru membuat kesimpulan. 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS III 

 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Sumber 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman, 

dan pantun anak. 

8.2 Menyusun 

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, 

tanda titik, tanda 

koma, dll). 

1) Karangan 

deskripsi 

2) Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

dalam 

karangan 

deskripsi 

1) Siswa mengamati 

pemaparan materi 

oleh guru dengan 

bantuan media flash 

card. 

2) Siswa melakukan 

diskusi untuk 

memecahkan 

masalah yang ada di 

Lembar Kerja 

Siswa. 

3) Siswa 

menyampaikan hasil 

diskusi kelompok. 

4) Siswa merevisi hasil 

diskusi kelompok 

lain. 

8.2.1 Menyusun 

kalimat 

berdasarkan kata 

kunci. 

8.2.2 Menggunakan 

kata kunci baru 

yang tidak 

tercantum dalam 

flash card. 

8.2.3 Menyusun 

kalimat menjadi 

karangan 

deskripsi. 

8.2.4 Menggunakan 

ejaan dan tanda 

baca pada 

karangan 

Penilaian 

Keterampilan  

2 × 35 

menit (1 

kali 

pertemu-

an) 

1) Darmadi, 

Kaswan 

dan Rita 

Nirbaya. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia 

4: untuk 

SD/MI 

kelas IV. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukua

n, 

Departem

en 

Pendidika

2
3
1
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Sumber 

5) Siswa menyunting 

hasil diskusi 

kelompok. 

6) Siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

deskripsi. 

 

n 

Nasional. 

Hlm. 115-

118. 

2) Dalman. 

2014. 

Keterampil

an Menulis.  

Jakarta: PT 

Rajagarfind

o Persada. 

Hlm. 93-

104. 

3) Depdiknas. 

2007. 

Standar Isi 

Tingkat 

SD/MI. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

 

 

 

 

 

2
3
2
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LAMPIRAN 14 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV-A/ 2 

Sekolah    : SD Islam Hidayatullah 

   Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

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

karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

 

III. Indikator 

8.1.1 Menyusun kalimat berdasarkan kata kunci. 

8.1.2 Menggunakan kata kunci baru yang tidak tercantum dalam flash card. 

8.1.3 Menyusun kalimat menjadi karangan deskripsi. 

8.1.4 Menggunakan ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kata kunci, siswa dapat menyusun kalimat berdasarkan kata kunci 

dengan benar. 

2. Melalui bantuan flash card, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis karangan 

dengan benar. 

3. Melalui kalimat yang telah disusun, siswa dapat menyusun kalimat 

menjadi karangan deskripsi dengan benar. 
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4. Melalui praktek menulis karangan deskripsi, siswa dapat menggunakan 

ejaan dan tanda baca pada karangan deskripsi dengan benar. 

Karakter yang Diharapkan: 

 Teliti 

 Percaya diri 

 Menghargai pendapat orang lain 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Karangan deskripsi 

2. Penggunaan ejaan dan tanda baca dalam karangan deskripsi 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 Penugasan 

 

2. Model Pembelajaran 

Concept Sentence 

 

VII.Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

b. Salam 

c. Doa 

d. Pengkondisian kelas 

e. Presensi 

f. Apersepsi 

Siswa bersama guru bernyanyi lagu “Cicak-cicak di Dinding”. Siswa 

bersama guru melakukan tanya jawab: “Siapa yang tahu dimana 
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habitat singa dan harimau?”Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

g. Guru memberikan motivasi. 

2. Kegiatan inti (± 50 menit) 

a. Guru memaparkan materi dengan bantuan media flashcard. 

b. Siswa menngamati pemaparan materi oleh guru dengan bantuan media 

flashcard (menagamati). 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang berkaitan dengan media flashcard (mengumpulan 

informasi, menanya). 

d. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 orang. 

e. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa dan flash card yang berisi 

gambar dan kata kunci kepada masing-masing kelompok. 

f. Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di 

Lembar Kerja Siswa (menalar). 

g. Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok. 

h. Guru memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

i. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok (mengkomunikasikan). 

j. Siswa merevisi hasil diskusi kelompok lain (mengolah informasi, 

menalar). 

k. Siswa menyunting hasil diskusi kelompok (menalar). 

l. Guru memberi konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. 

3. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

a. Guru mengadakan evaluasi. 

b. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

(konfirmasi). 

c. Guru menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberi salam. 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Flash card 

 

2. Sumber Belajar 

a. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 4: untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukua, Departemen Pendidikan 

Nasional. Hlm. 115-118. 

b. Dalman. 2014. Keterampilan Menulis.  Jakarta: PT Rajagarfindo 

Persada. Hlm. 93-104. 

c. Depdiknas. 2007. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 
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LAMPIRAN 1 

 

BAHAN AJAR 

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 harusmemperhatikan urutan cerita. 

A. Langkah-langkah menulis karangan deskripsi: 

1. Menentukan apa yang akan di deskripsikan 

Contoh: orang, tempat, ataukah benda. 

2. Menentukan judul yang tepat 

Judul harus sesuai dengan tema yang didesktipsikan. 

3. Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan 

Apabila yang dideskripsikan orang, apakah yang akan dideskripsikan itu ciri-

ciri fisik watak, gagasannya, atau benda-benda disekitar tokoh? Kalau yang 

dideskripsikan tempat, apakah yang akan dideskripsikan keseluruhan tempat atau 

hamya bagian-bagian tertentu yang menarik? 

4. Menyusun dalam bentuk karangan deskripsi 

B.  Penulisan tanda baca pada karangan deskripsi 

1. Kata Depan (Preposisi) 

Kata depan tanpa, di, ke dan pada 

Contoh: 

 Rina mengambil air di belakang kelas tanpa izin Bu Wati pada waktu 

pelajaran berlangsung. 

 Paman pergi ke bandara bersama bibi. 

 Terminal ini dibangun pada tahun lalu. 

2. Tanda Baca Titik Dua (:) 

Untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerian atau rangkaian. 

Contoh: 

 Ibu pulang dari tamasya membawa souvenir: kapal-kapalan, vas dari kerang, jepit 

rambut, dan asbak cangkang siput. 
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3. Tanda baca titik (.) 

Tanda baca titik digunakan saat mengakhiri kalimat.  

Contoh: 

 Setiap hari senin adi melakukan upacara bendera di sekolah.  

4. Penggunaan tanda baca koma (,) 

Digunakan pada kalimat yang belum selesai. 

Contoh: 

 Liburan sekolah saya pergi kerumah nenek bersama ayah, ibu, dan adik. 

5. Penggunaan tanda penghubung (-) 

Digunakan untuk kata pengulangan. 

Contoh:  

-pohon yang sangat rindang. 
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LAMPIRAN 2 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

  

 

 

 

Petunjuk:  

3. Amatilah gambar pada flash card yang kamu terima, catatlah hal-hal 

yang ada di dalam gambar tersebut secara individu, kemudian diskusikan 

dengan kelompokmu! 

4. Setelah kalian diskusikan, buatlah karangan deskripsi tentang gambar 

tersebut secara berkelompok dengan menggunakan minimal 4 kata kunci! 

 .............................................. 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 

 

KELOMPOK : 

1. ................................. 3. ................................. 

2. ................................ 4. ................................. 
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LAMPIRAN 3 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Kelas   : IV-A 

Semester   : 2 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, 

pengumuman, dan pantun anak. 

Kompetensi dasar : 8.2 Menyusun karangan tentang berbagai topik 

sederhana dengan memperhatikan penggunaan 

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

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Ranah 

Nomor 

Soal 

8.2.1 Menyusun kalimat 

berdasarkan kata 

kunci. 

8.2.2 Menggunakan kata 

kunci baru yang tidak 

tercantum dalam flash 

card. 

8.2.3 Menyusun kalimat 

menjadi karangan 

deskripsi. 

8.2.4 Menggunakan ejaan 

dan tanda baca pada 

karangan deskripsi. 

Nontes 
Penilaian 

Keteram-

pilan 

Unjuk 

kerja 

Psiko-

motor 
1 
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LAMPIRAN 4 

SOAL EVALUASI 

 

Petunjuk:  

1. Amatilah gambar pada flash card yang kamu terima! 

2. Catatlah hal-hal yang ada di dalam gambar tersebut, kemudian buatlah 

deskripsi dengan menggunakan minimal 4 kata kunci dalam karangan!  

 .............................................. 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

Lembar Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

Siklus…… 

Nama Sekolah : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/semester : IV-A/ 2 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Siswa : …………………………… 

Hari/tanggal : …………………………… 

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor sesuai dengan hasil karangan siswa! 

No. Indikator Penilaian 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Keterlibatan pancaindera      

2 Kelengkapan ciri khas      

3 Pilihan kata (diksi)      

4 Keterpaduan      

5 Penggunaan ejaan dan tanda baca      

Jumlah skor yang diperoleh  

 

Skor akhir = 
                          

             
   00 

Semarang, April 2015 

 Penilai, 

 

        …....……….……… 
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Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

N

o 

Indikator Deskriptor 

4 3 2 1 

1 Keterlibatan 

pancaindera 

Melibatkan 4 

indera yaitu 

penglihatan, 

pendengaran, 

peraba, dan 

perasa. 

Melibatkan 3 

dari 4 indera 

yang 

disebutkan. 

Melibatkan 2 

dari 4 indera 

yang 

disebutkan. 

Melibatkan 1 

dari 4 indera 

yang 

disebutkan. 

2 Kelengkapa

n ciri khas 

Isi karangan 

mendeskripsika

n lebih dari 5 

ciri khas yang 

sesuai dengan 

flash card. 

Isi karangan 

mendeskripsika

n 4-5 ciri khas 

yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsika

n 2-3 ciri khas 

yang sesuai 

dengan flash 

card. 

Isi karangan 

mendeskripsika

n kurang dari 2 

ciri khas yang 

sesuai dengan 

flash card. 

3 Pilihan kata 

(diksi) 

pilihan kata yang 

digunakan sesuai 

dengan flashcard 

yang diamati 

Terdapat 1-3 

pilihan kata 

yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

Terdapat 4-6 

pilihan kata 

yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

Terdapat lebih 

dari 6 pilihan 

kata yang tidak 

sesuai dengan 

flashcard yang 

diamati 

4 Keterpaduan Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

tidak terdapat 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat1- 2 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat 3-4 

kesalahan. 

Kesesuaian 

antarkata, 

antarkalimat, 

dan antaralinea 

terdapat lebih 

dari 4 

kesalahan. 

5 Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

Karangan 

deskripsi 

disusun tanpa 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 1–3x 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca 4–6x 

Karangan 

deskripsi 

disusun dengan 

melakukan 

kesalahan 

penulisan ejaan 

dan 

tanda baca lebih 

dari 6x 
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LAMPIRAN 6 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Media: Flash card seri binatang yang terdiri dari: harimau, kanguru, jerapah, gajah, 

kura-kura, dan panda. 

1. Bagian depan Flash card, yaitu gambar burung. 
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2. Bagian belakang flash card yaitu kata kunci. 
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LAMPIRAN 7 

 

SINTAK PEMBELAJARAN 

 

Model Pembelajaran : Concept Sentence 

Langkah-Langkah (Huda, 2013: 316): 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

2. Guru menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran secukupnya. 

3. Guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4 orang secara 

heterogen. 

4. Guru menyajikan kata kunci sesuai dengan materi yang disajikan. 

5. Setiap kelompok diminta untuk membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat. 

6. Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh 

guru. 

7. Siswa dibantu oleh guru membuat kesimpulan. 
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LAMPIRAN 15 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS I
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LAMPIRAN 16 
  

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 
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255 

 

 
 

 
 

 

 



256 

 

 
 

LAMPIRAN 17 
  

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS III 
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LAMPIRAN 18 

  

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No. Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AFT 3 2 2 3 1 2 4 2 1 20 Cukup 

2 AFS 3 1 1 3 1 2 3 2 1 17 Cukup 

3 AAAP 3 3 2 2 3 2 4 2 1 22 Cukup 

4 ABP 4 3 3 3 2 2 2 2 1 22 Cukup 

5 ADF 3 3 2 3 4 2 4 2 1 24 Baik 

6 ANQ 2 3 1 3 3 2 4 2 1 21 Cukup 

7 AS 3 2 1 3 2 2 4 2 1 20 Cukup 

8 AAK 3 2 1 3 4 2 4 2 1 22 Cukup 

9 AAH 3 3 1 4 4 2 4 2 1 24 Baik 

10 BMPL 3 3 3 4 4 2 4 2 1 26 Baik 

11 FNA 3 3 1 4 4 2 4 2 1 24 Baik 

12 FSB 3 3 2 2 3 2 4 2 1 22 Cukup 

13 FWT 3 2 1 3 2 2 2 2 1 18 Cukup 

14 FA 3 3 1 3 2 2 2 2 1 19 Cukup 

15 FPDUR 3 2 3 3 4 2 4 2 1 24 Baik 

16 HPA 3 3 3 3 2 2 4 2 1 23 Baik 

17 H 2 2 1 3 4 2 3 3 1 21 Cukup 

18 IP 4 3 3 4 4 2 4 2 1 27 Baik 

19 JBW 3 2 1 3 4 2 4 2 1 22 Cukup 

20 LKA 3 3 1 3 4 2 4 2 1 23 Baik 

21 NAMZ 3 3 1 3 2 2 4 2 1 21 Cukup 

22 NFPF 3 3 1 3 4 2 4 2 1 23 Baik 

23 NFAA 3 3 1 3 4 2 3 2 1 22 Cukup 

24 MJEF 3 2 1 2 1 2 4 2 1 18 Cukup 

25 MMK 3 3 1 3 4 2 4 2 1 23 Baik 

26 MNAP 3 3 1 3 4 2 4 2 1 23 Baik 

27 NA 3 3 3 4 4 2 4 2 1 26 Baik 

28 ORK 3 3 1 4 4 2 4 2 1 24 Baik 

29 RNG 4 3 3 4 4 2 4 2 1 27 Baik 

30 RFR 3 3 3 4 4 2 4 2 1 26 Baik 

31 SJNA 3 3 1 4 1 2 4 2 1 21 Cukup 

32 VH 3 1 1 3 1 2 4 2 1 18 Cukup 

33 VNA 3 3 1 4 2 2 4 2 1 22 Cukup 

34 ZHW 3 3 1 4 4 2 4 2 1 24 Baik 

Jumlah 103 90 54 110 104 68 127 69 34 759  

Rata-rata 3.0 2.6 1.6 3.2 3.1 2.0 3.7 2.0 1.0 22 Cukup 
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LAMPIRAN 19 

  

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No. Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AFT 4 3 1 4 4 2 4 2 2 26 Baik 

2 AFS 4 2 1 3 4 2 4 2 2 24 Baik 

3 AAAP 4 3 2 4 2 2 4 2 2 25 Baik 

4 ABP 3 2 3 4 2 2 4 4 2 26 Baik 

5 ADF 4 3 2 3 4 2 3 3 2 26 Baik 

6 ANQ 4 3 1 4 2 2 4 3 2 25 Baik 

7 AS 3 1 2 3 4 2 3 2 2 22 Cukup 

8 AAK 4 1 2 4 4 3 4 2 2 26 Baik 

9 AAH 4 3 2 4 4 3 4 3 3 30 Sangat Baik 

10 BMPL 4 3 3 4 4 2 4 4 3 31 Sangat Baik 

11 FNA 4 3 2 4 4 2 4 3 2 28 Baik 

12 FSB 3 2 2 4 2 2 4 3 2 24 Baik 

13 FWT 4 3 1 3 4 2 3 2 2 24 Baik 

14 FA 3 2 2 3 2 2 3 3 2 22 Cukup 

15 FPDUR 3 2 3 3 4 3 3 2 2 25 Baik 

16 HPA 4 3 3 4 4 2 4 4 3 31 Sangat Baik 

17 H 4 4 1 3 2 3 3 2 1 23 Baik 

18 IP 4 3 4 4 2 4 4 4 3 32 Sangat Baik 

19 JBW 4 2 1 3 2 2 3 2 2 21 Cukup 

20 LKA 4 3 2 4 2 2 4 3 3 27 Baik 

21 NAMZ 4 3 2 4 4 2 4 3 2 28 Baik 

22 NFPF 4 3 2 4 4 3 4 2 3 29 Baik 

23 NFAA 4 3 1 3 2 3 4 2 2 24 Baik 

24 MJEF 4 1 1 3 2 2 4 2 2 21 Cukup 

25 MMK 3 3 2 4 2 2 4 2 1 23 Baik 

26 MNAP 4 3 1 3 2 2 4 2 2 23 Baik 

27 NA 4 3 3 4 4 2 4 3 2 29 Baik 

28 ORK 4 3 1 4 2 2 4 3 2 25 Baik 

29 RNG 4 3 3 4 2 2 4 3 3 28 Baik 

30 RFR 4 3 3 3 4 2 3 4 2 28 Baik 

31 SJNA 4 3 1 4 4 2 4 3 3 28 Baik 

32 VH 4 3 1 4 4 2 4 2 2 26 Baik 

33 VNA 4 3 2 4 2 2 4 3 3 27 Baik 

34 ZHW 4 3 2 4 4 3 4 3 3 30 Sangat Baik 

Jumlah 130 91 65 124 104 77 128 92 76 887  

Rata-rata 3.8 2.7 1.9 3.6 3.1 2.3 3.8 2.7 2.2 26.1 Baik 
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LAMPIRAN 20 

  

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No. Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AFT 4 3 1 4 2 2 4 3 3 26 Baik 

2 AFS 3 3 1 4 2 2 4 3 2 24 Baik 

3 AAAP 3 3 2 4 2 2 4 3 3 26 Baik 

4 ABP 4 4 4 4 2 3 4 4 2 31 Sangat Baik 

5 ADF 4 3 2 4 4 3 3 3 3 29 Baik 

6 ANQ 4 3 2 4 2 2 4 3 3 27 Baik 

7 AS 4 2 2 4 2 2 3 3 2 24 Baik 

8 AAK 4 2 2 3 2 2 4 3 2 24 Baik 

9 AAH 4 3 2 4 2 3 4 3 3 28 Baik 

10 BMPL 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 Sangat Baik 

11 FNA 4 3 2 4 4 2 4 3 3 29 Baik 

12 FSB 3 3 2 4 2 3 4 3 3 27 Baik 

13 FWT 4 3 1 4 4 2 3 3 3 27 Baik 

14 FA 4 3 3 4 4 3 3 3 2 29 Baik 

15 FPDUR 3 2 3 3 4 3 3 3 1 25 Baik 

16 HPA 4 3 3 3 4 2 4 3 2 28 Baik 

17 H 4 3 3 3 2 2 3 3 2 25 Baik 

18 IP 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 Sangat Baik 

19 JBW 4 3 3 4 4 3 3 3 1 28 Baik 

20 LKA 4 3 3 4 2 3 4 3 3 29 Baik 

21 NAMZ 4 3 2 3 4 2 4 3 3 28 Baik 

22 NFPF 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 Sangat Baik 

23 NFAA 4 3 1 4 4 3 4 3 1 27 Baik 

24 MJEF 3 2 1 4 2 2 4 3 1 22 Cukup 

25 MMK 4 3 2 4 4 4 4 3 1 29 Baik 

26 MNAP 4 3 1 4 2 2 4 3 2 25 Baik 

27 NA 4 3 1 4 4 3 4 3 3 29 Baik 

28 ORK 4 3 1 4 4 3 4 3 3 29 Baik 

29 RNG 4 3 1 4 2 3 4 3 3 27 Baik 

30 RFR 4 3 3 3 2 4 3 3 3 28 Baik 

31 SJNA 4 3 1 4 4 3 4 3 3 29 Baik 

32 VH 4 3 1 4 4 2 4 3 2 27 Baik 

33 VNA 4 3 1 4 2 3 4 3 3 27 Baik 

34 ZHW 4 3 3 4 2 3 4 3 3 29 Baik 

Jumlah 131 99 69 130 102 91 128 103 83 936  

Rata-rata 3.9 2.9 2.0 3.8 3.0 2.7 3.8 3.0 2.4 27.5 Baik 
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LAMPIRAN 21   

  

  



264 

 

 
 

LAMPIRAN 22 
  

SKOR KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI SISWA 

KELAS IV-A SD ISLAM HIDAYATULLAH SIKLUS I 

No. 
Nama 

Siswa 

Skor Indikator Skor yang 

Diperoleh 
Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 AFT 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

2 AFS 1 1 1 1 1 5 25 Tidak Tuntas 

3 AAAP 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

4 ABP 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

5 ADF 3 3 4 4 3 17 85 Tuntas 

6 ANQ 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

7 AS 3 2 1 1 1 8 40 Tidak Tuntas 

8 AAK 1 1 1 1 1 5 25 Tidak Tuntas 

9 AAH 3 3 4 4 3 17 85 Tuntas 

10 BMPL 4 4 4 4 4 19 95 Tuntas 

11 FNA 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

12 FSB 2 1 2 2 2 9 45 Tidak Tuntas 

13 FWT 1 1 1 1 1 5 25 Tidak Tuntas 

14 FA 3 3 4 4 3 17 85 Tuntas 

15 FPDUR 2 2 3 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

16 HPA 4 4 3 4 4 19 95 Tuntas 

17 H 4 4 4 3 3 16 80 Tuntas 

18 IP 4 3 3 4 3 17 85 Tuntas 

19 JBW 2 2 3 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

20 LKA 4 4 2 2 1 13 65 Tidak Tuntas 

21 NAMZ 4 4 3 3 2 16 80 Tuntas 

22 NFPF 2 1 2 2 2 9 45 Tidak Tuntas 

23 NFAA 3 3 3 2 1 12 60 Tidak Tuntas 

24 MJEF 3 3 3 2 2 13 65 Tidak Tuntas 

25 MMK 4 4 4 3 3 18 90 Tuntas 

26 MNAP 3 3 3 3 1 13 65 Tidak Tuntas 

27 NA 4 4 3 4 1 16 80 Tuntas 

28 ORK 4 4 3 3 4 18 90 Tuntas 

29 RNG 4 4 3 4 4 19 95 Tuntas 

30 RFR 4 4 2 3 2 15 75 Tuntas 

31 SJNA 4 4 3 4 4 19 95 Tuntas 

32 VH 2 1 1 2 2 8 40 Tidak Tuntas 

33 VNA 3 2 3 3 4 15 75 Tuntas 

34 ZHW 4 4 4 3 3 18 90 Tuntas 

Jumlah 107 99 95 98 82 478 2390  

Nilai Terendah 25 

Nilai Tertinggi 95 

Rata-rata 70,7 

Ketuntasan Klasikal 61,8% 
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LAMPIRAN 23 

 

SKOR KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI SISWA 

KELAS IV-A SD ISLAM HIDAYATULLAH SIKLUS II 

No. 
Nama 

Siswa 

Skor Indikator Skor yang 

Diperoleh 
Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 AFT 4 4 4 3 4 19 95 Tuntas 

2 AFS 1 1 1 1 1 5 25 Tidak Tuntas 

3 AAAP 3 3 3 4 2 15 80 Tuntas 

4 ABP 2 2 3 3 1 11 55 Tidak Tuntas 

5 ADF 4 4 3 3 1 16 80 Tuntas 

6 ANQ 3 3 3 4 2 15 75 Tuntas 

7 AS 2 2 3 2 2 11 55 Tidak Tuntas 

8 AAK 3 3 2 3 1 12 60 Tuntas 

9 AAH 3 3 3 4 3 16 80 Tuntas 

10 BMPL 4 4 4 4 3 19 95 Tuntas 

11 FNA 4 4 4 4 3 19 95 Tuntas 

12 FSB 4 4 2 4 4 18 90 Tuntas 

13 FWT 2 3 3 3 2 13 65 Tidak Tuntas 

14 FA 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

15 FPDUR 4 4 3 2 1 14 70 Tuntas 

16 HPA 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

17 H 4 4 3 4 4 19 95 Tuntas 

18 IP 4 4 3 3 4 18 90 Tuntas 

19 JBW 3 3 2 3 2 13 65 Tidak Tuntas 

20 LKA 4 4 3 4 3 18 90 Tuntas 

21 NAMZ 4 4 3 4 3 18 90 Tuntas 

22 NFPF 2 2 4 3 1 12 60 Tuntas 

23 NFAA 4 3 3 2 1 13 65 Tuntas 

24 MJEF 3 3 3 2 1 12 60 Tuntas 

25 MMK 3 3 4 4 4 18 90 Tuntas 

26 MNAP 4 4 3 2 1 14 70 Tuntas 

27 NA 4 4 3 3 4 18 90 Tuntas 

28 ORK 4 4 3 4 4 19 95 Tuntas 

29 RNG 4 4 3 4 2 17 85 Tuntas 

30 RFR 4 4 2 4 1 15 75 Tuntas 

31 SJNA 4 4 4 3 3 18 90 Tuntas 

32 VH 2 2 3 3 3 13 65 Tidak Tuntas 

33 VNA 4 4 3 4 4 19 95 Tuntas 

34 ZHW 4 4 3 3 2 16 80 Tuntas 

Jumlah 115 114 102 109 82 523 2620  

Nilai Terendah 25 

Nilai Tertinggi 95 

Rata-rata 77 

Ketuntasan Klasikal 70,6% 
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LAMPIRAN 24 
 

SKOR KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI SISWA 

KELAS IV-A SD ISLAM HIDAYATULLAH SIKLUS III 

No. 
Nama 

Siswa 

Skor Indikator Skor yang 

Diperoleh 
Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 AFT 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

2 AFS 3 2 2 1 1 9 45 Tidak Tuntas 

3 AAAP 4 4 3 3 2 16 80 Tuntas 

4 ABP 3 3 3 3 1 13 65 Tidak Tuntas 

5 ADF 3 3 3 4 1 14 70 Tuntas 

6 ANQ 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

7 AS 2 2 3 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

8 AAK 4 3 3 3 1 14 70 Tuntas 

9 AAH 4 4 4 3 4 19 95 Tuntas 

10 BMPL 4 4 3 3 4 18 90 Tuntas 

11 FNA 4 3 4 4 4 19 95 Tuntas 

12 FSB 3 4 4 3 2 16 80 Tuntas 

13 FWT 3 3 3 3 1 13 65 Tidak Tuntas 

14 FA 4 4 4 4 3 19 95 Tuntas 

15 FPDUR 4 4 4 3 4 19 95 Tuntas 

16 HPA 3 4 4 4 4 19 95 Tuntas 

17 H 4 4 3 4 3 18 90 Tuntas 

18 IP 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 

19 JBW 4 4 4 4 1 17 85 Tuntas 

20 LKA 3 3 3 4 4 17 85 Tuntas 

21 NAMZ 4 4 3 4 4 19 95 Tuntas 

22 NFPF 4 4 3 3 2 16 80 Tuntas 

23 NFAA 4 4 3 4 1 16 80 Tuntas 

24 MJEF 4 4 3 3 1 15 75 Tuntas 

25 MMK 4 4 4 3 4 19 95 Tuntas 

26 MNAP 4 3 4 4 1 16 80 Tuntas 

27 NA 4 4 4 3 4 19 95 Tuntas 

28 ORK 4 4 4 3 3 18 90 Tuntas 

29 RNG 4 4 4 4 3 19 95 Tuntas 

30 RFR 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

31 SJNA 4 4 4 3 4 19 95 Tuntas 

32 VH 4 4 4 3 3 18 90 Tuntas 

33 VNA 4 4 3 4 4 19 95 Tuntas 

34 ZHW 4 4 4 3 3 18 90 Tuntas 

Jumlah 126 122 116 112 92 568 2840  

Nilai Terendah 25 

Nilai Tertinggi 95 

Rata-rata 77 

Ketuntasan Klasikal 70,6% 
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LAMPIRAN 25  

REKAPITULASI PENINGKATAN HASIL KETERAMPILAN MENULIS 

DESKRIPSI SISWAKELAS IV-A SD ISLAM HIDAYATULLAH 

No Nama Siswa 
Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 AFT 85 95 80 

2 AFS 25 25 45 

3 AAAP 70 80 80 

4 ABP 80 55 65 

5 ADF 85 80 70 

6 ANQ 85 75 85 

7 AS 40 55 60 

8 AAK 25 60 70 

9 AAH 85 80 95 

10 BMPL 95 95 90 

11 FNA 70 95 95 

12 FSB 45 90 80 

13 FWT 25 65 65 

14 FA 85 70 95 

15 FPDUR 60 70 95 

16 HPA 95 80 95 

17 H 80 95 90 

18 IP 85 90 85 

19 JBW 60 65 85 

20 LKA 65 90 85 

21 NAMZ 80 90 95 

22 NFPF 45 60 80 

23 NFAA 60 65 80 

24 MJEF 65 60 75 

25 MMK 90 90 95 

26 MNAP 65 70 80 

27 NA 80 90 95 

28 ORK 90 95 90 

29 RNG 95 85 95 

30 RFR 75 75 75 

31 SJNA 95 90 95 

32 VH 40 65 90 

33 VNA 75 95 95 

34 ZHW 90 80 90 

Nilai Terendah 25 25 45 

Nilai Tertinggi 95 95 95 

Rata-rata 70,7 77 83 

Ketuntasan Klasikal 61,8% 70,6% 88,2% 
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LAMPIRAN 26 

 

HASIL KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI SISWA SIKLUS I 
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LAMPIRAN 27 
  

HASIL KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI SISWA SIKLUS II 
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LAMPIRAN 28 

HASIL KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI SISWA SIKLUS III 
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LAMPIRAN 29 
   

CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI 

MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN MEDIA FLASH CARD 

Siklus I 

Nama Sekolah : SD Islam Hidayatullah 

Kelas : IV-A 

Nama Guru : Annisa Nuur Fitriana 

Hari/ tanggal : Rabu, 1 April 2015 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

 

Pembelajaran yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan 

perencanaan tindakan yang direncanakan. Guru belum melakukan apersepsi berkaitan 

dengan materi yang diajarkan. Guru mengalami kesulitan dalam mengelola kelas, 

terlihat dari beberapa siswa yang masih berjalan-jalan di ruangan kelas meskipun 

pelajaran sedang berlangsung dan beberapa siswa juga membuat kegaduhan. Guru 

juga belum memberikan penghargaan pada siswa yang sudah berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Guru kekurangan waktu di akhir pembelajaran sehingga belum 

tuntas dalam menyimpulkan materi dan melakukan refleksi. 

 

Semarang, 1 April 2015  

       Observer, 

 

 

Ramah Mulyarti 

NIM 1401411501 
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LAMPIRAN 30 
  

CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI 

MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN MEDIA FLASH CARD 

Siklus II 

Nama Sekolah : SD Islam Hidayatullah 

Kelas : IV-A 

Nama Guru : Annisa Nuur Fitriana 

Hari/ tanggal : Rabu, 8 April 2015 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

 

Pembelajaran sudah berlangsung baik sesuai dengan RPP. Guru telah 

melakukan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “burung kakak tua”. 

Terlihat guru sudah melakukan upaya dalam mengelola kelas dengan baik, meskipun 

masih ditemui siswa yang berjalan-jalan di kelas. Telihat guru memberikan arahan 

kepada tiap-tiap kelompok dalam kegiatan diskusi. Penghargaan secara simbolis telah 

diberikan kepada tiap-tiap siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, selain itu 

juga diberikan stimulus kepada siswa yang belum aktif supaya lebih terlibat dalam 

pembelajaran. Guru juga sudah menyimpulkan dan melakukan refleksi di akhir 

pembelajaran dengan baik.. 

 

Semarang, 8 April 2015  

       Observer, 

 

 

Ramah Mulyarti 

NIM 1401411501  
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LAMPIRAN 31 
  

CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI 

MODEL CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN MEDIA FLASH CARD 

Siklus III 

Nama Sekolah : SD Islam Hidayatullah 

Kelas : IV-A 

Nama Guru : Annisa Nuur Fitriana 

Hari/ tanggal : Rabu, 15 April 2015 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

 

Pembelajaran berlangsung efisien, karena setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan 

baik. Karena ruang kelas IV-A digunakan untuk try out ujian, maka ruang kelas IV-A 

sementara berpindah ke ruang kelas VI-D. Pada awal pembelajaran, suasana kelas sempat 

gaduh. Namun guru segera mengatasinya dengan menunjuk ketua kelas untuk memimpin 

berdoa. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa sudah memperhatikan guru. Ketika 

membimbing siswa mempublikasikan hasil diskusi kelompok, kelas sempat gaduh karena 

siswa merasa kelas tersebut bukan kelasnya. Namun guru segera memberi pengarahan 

sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar. Beberapa siswa juga sudah berani bertanya. 

Penguatan dilakukan guru ketika ada siswa yang menyampaikan pendapatnya. Penguatan 

yang diberikan diantaranya mengacungkan ibu jari kanan dan mengucapkan "sudah tepat" 

bagi jawaban siswa yang sudah benar. Untuk jawaban siswa yang bel benar, guru 

mengucapkapkan "kurang tepat" dengan tujuan agar tidak menjatuhkan mental siswa. Selain 

itu, di akhir pembelajaran guru juga memberikan pengharaan secara simbolis kepada siswa 

yang aktif.  

 

Semarang, 15 April 2015  

       Observer, 

 

 

Ramah Mulyarti 

NIM 1401411501 
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LAMPIRAN 32   

 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Guru membuka pelajaran dengan 

apersepsi. 

2. Guru menjelaskan materi 

menggunakan media flash card. 

  

3. Siswa bertanya jawab tentang flash 

card  yang ditampilkan guru. 

4. Siswa menyelesaikan permasalahan 

melalui langkah concept sentence 

dalam diskusi kelompok. 
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5. Perwakilan kelompok mempresenta-

sikan hasil diskusi kelompok. 

6. Siswa  merevisi dan menyunting hasil 

diskusi secara berkelompok. 

  

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
8. Guru dan siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 
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LAMPIRAN 33 
 

 

  

SURAT IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 34 

  

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 

 




