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ABSTRAK 

 

 
Susilowaty, Karunia Yeni. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi 

Melalui Model Induktif Kata Bergambar Pada Siswa Kelas II SDN 

Karanganyar 02 Kota Semarang. Skripsi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

FakultasIlmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Drs. Sukarir Nuryanto, M.Pd. 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan menulis deskripsi di 

kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang masih terdapat permasalahan, 

antara lain: kemampuan siswa dalam mengungkapkan gagasan dalam bentuk 

tulisan masih kurang, kemampuan guru dalam mengadakan variasi model dan 

media pembelajaran belum maksimal,dan keterampilan siswa dalam menulis 

deskripsi kurang. Keadaan tersebut dibuktikan dengan nilai siswa pada aspek 

menulis deskripsi yang belum memuaskan. Terdapat 22 siswa (66,67%) dari 33 

siswa belum mencapai KKM yang telah ditetapkan ≥ 70. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, peneliti menerapkan model induktif kata bergambarsebagai 

alternatif dalam pembelajaran menulis deskripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan keterampilan guru, meningkatkan aktivitas siswa, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui model induktif kata bergambar. 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan dalam tiga siklus penelitian, masing-

masing siklus 1 pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru kelas II dan 33 siswa 

kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan teknik tes dan nontes. Data hasil penelitian berupa data kuantitatif dan 

data kualitatif yang di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 32 dengan kriteria cukup, pada siklus II memperoleh skor 43 

dengan kriteria baik dan pada siklus III memperoleh skor 50 dengan kriteria 

sangat baik; (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 30,96 

dengan kriteria cukup, pada siklus II memperoleh skor rata-rata 35 dengan kriteria 

baik dan pada siklus III memperoleh skor rata-rata 43,6 dengan kriteria sangat 

baik; (3) hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis deskripsi pada siklus I 

memperoleh nilai rata-rata 70,54 dengan ketuntasan belajar klasikal 67,7%, pada 

siklus II 74,73 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 70%, dan pada siklus III 

memperoleh nilai rata-rata 77,61 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 

83,9%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model induktif kata 

bergambardapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar berupa keterampilan menulis deskripsi siswa kelas II SDN Karanganyar 02 

Kota Semarang. Saran penelitian ini adalah guru sebaiknya membiasakan 

menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi dalam 

pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Deskripsi, Induktif Kata Bergambar, SD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

menyatakan bahwa standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap 

positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik 

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 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (BSNP, 

2006:120). 
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Ruang lingkup dalam mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi 

aspek-aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan 

menulis sebagai salah satu bagian dari keempat aspek pembelajaran Bahasa 

Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalman (2014:3-4) menyatakan bahwa menulis merupakan sebuah 

proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Menulis juga 

dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkai huruf menjadi kata atau kalimat 

untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat 

memahaminya. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, 

tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Dengan 

menulis, seseorang dapat mengemukakan gagasan baik dari dalam maupun 

luar dirinya dan mampu memperkaya pengalamannya. Melalui kegiatan 

menulis pula, seseorang dapat mengambil manfaat bagi perkembangan 

dirinya. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat 

mekanistis. Keterampilan menulis tidak mungkin dikuasai hanya melalui teori 

saja, tetapi dilaksanakan melalui latihan dan praktik yang teratur sehingga 

menghasilkan tulisan yang tersusun dengan baik. 

Suatu tulisan atau karangan secara umum mengandung dua hal, yaitu 

isi dan cara pengungkapan atau penyajian yang saling mempengaruhi. Dilihat 

dari segi bentuk atau cara penyajiannya, karangan terbagi atas lima bentuk 

atau ragam wacana, yaitu: deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi dan 
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persuasi.Penamaan ragam suatu karangan lebih didasarkan atas corak yang 

lebih dominan pada karangan tersebut. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, salah satu standar 

kompetensi dalam aspek menulis yang harus dikuasai oleh siswa kelas II 

adalah menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan 

menyalin puisi anak. Dengan salah satu kompetensi dasar, mendeskripsikan 

tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. 

Suparno (2011:1.11) menyatakan bahwa deskripsi merupakan ragam 

wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-

kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Sasarannya 

adalah menciptakan atau memungkinkan terciptanya imajinasi (daya khayal) 

pembaca sehingga pembaca seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan 

sendiri apa yang dialami penulisnya. Untuk menumbuhkan budaya menulis 

deskripsi pada siswa, guru perlu membiasakan siswa dengan kegiatan menulis 

deskripsi dan menjadikan kegiatan menulis deskripsi sebagai suatu kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas II SDN 

Karanganyar 02 Kota Semarang, peneliti menemukan masalah bahwa standar 

kompetensi pembelajaran menulis deskripsi di kelas II masih belum optimal. 

Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia tentang 

menulis deskripsi masih ditemukan kekurangan-kekurangan seperti: 

pembelajaran masih berpusat pada guru, guru kurang mengadakan variasi 

model pembelajaran atau belum menggunakan media yang dapat menarik 
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perhatian siswa sehingga sebagian besar siswa merasa bosan dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas, sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menulis 

deskripsi, yaitu dalam mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan, serta 

siswa masih kesulitan menentukan pilihan kata dalam menyusun kalimat 

(Lampiran 11).  

Kekurangan-kekurangan tersebut berdampak pada hasil belajar siswa 

kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang dalam pembelajaran menulis 

deskripsi. Dari rata-rata nilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia tentang menulis deskripsi, masih dibawah kriteria yang ditetapkan 

sekolah. Hal ini dibuktikan dengan data dari 33 siswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 Kota Semarang, sebanyak 33,33% (11 siswa) memperoleh 

nilai diatas KKM  ≥ 70 dan 66,67% (22 siswa) memperoleh nilai di bawah 

KKM < 70. Nilai terendahnya 37,5, nilai tertingginya 95, dan nilai rata-rata 

adalah 59,46. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa secara 

klasikal belum ada 75% dari seluruh siswa yang memperoleh nilai diatas 

KKM sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah 

ditetapkan (Lampiran 10).  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, untuk memecahkan 

permasalahan tersebut peneliti menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas II 

SDN Karanganyar 02 Kota Semarang, yaitu menggunakan model 

pembelajaran induktif kata bergambar untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis deskripsi.  
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Joyce dkk (2009:148-151) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

induktif kata bergambar merupakan salah satu model belajar secara induktif 

menggunakan media gambar yang berisikan objek-objek, tindakan-tindakan, 

atau peristiwa-peristiwa yang familiar (akrab) dengan lingkungan siswa, agar 

siswadapat mengeluarkan kata-kata dari kosa kata mereka sendiri dalam 

pembelajaran membaca atau menulis. Model pembelajaran induktif kata 

bergambar dirancang untuk membantu siswa melatih kemampuan berpikir 

induktifnya, yaitu memungkinkan siswa membangun generalisasi yang akan 

membentuk dasar analisis struktural dan fonetik yang berhubungan dengan 

kemampuan mereka dalam berpikir. Model ini dapat diterapkan secara 

klasikal, kelompok-kelompok kecil, berpasangan, bahkan secara individual. 

Pada model pembelajaran ini siswa dibimbing untuk berinkuiri terkait kata-

kata yang mereka temukan dari gambar, baik tentang penambahan 

perbendaharaan kosakata, hingga penyusunan kalimat dan paragraf. Adapun 

Langkah-langkah model pembelajaran induktif kata bergambar, yaitu: (1) 

memilih gambar; (2) meminta siswa mengidentifikasi apa yang mereka lihat 

dalam gambar; (3) menandai bagian gambar yang diidentifikasi (guru 

menggambar sebuah garis yang merentang dari objek gambar ke kata); (4) 

membaca atau mereview bagan kata bergambar; (5) meminta siswa 

mengklasifikasi kata-kata ke dalam berbagai jenis kelompok; (6) meminta 

siswa untuk membaca atau mereview bagan kata bergambar tersebut; (7) 

menambahkan kata-kata, jika diinginkan pada bagan kata bergambar; (8) 

mengarahkan siswa untuk menciptakan sebuah judul untuk bagan kata 
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bergambar; (9) meminta siswa untuk menyusun sebuah kalimat, kalimat-

kalimat atau paragraf yang berhubungan dengan bagan kata bergambar. Guru 

memperagakan membuat kalimat-kalimat secara bersamaan menjadi suatu 

paragraf; (10) membaca atau mereview kalimat-kalimat atau paragraf yang 

telah dibuat. 

Dengan demikian, maka pelaksanaan model pembelajaran induktif 

kata bergambar diharapkan akan mampu meningkatkan minat dan aktivitas 

belajar dengan cara membangun perkembangan kosa kata dan bentuk-bentuk 

sintaksis siswa, serta memfasilitasi peralihan dari tutur menjadi tulisan. 

Sehingga para siswa dapat belajar membuat kalimat-kalimat dari kosa kata 

pada bagan kata bergambar. 

Dari ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan keterampilan 

menulis deskripsi melalui model induktif kata bergambar pada siswa kelas II 

SDN Karanganyar 02 Kota Semarang.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

1.2.1.1 Rumusan umum 

Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui 

model induktif kata bergambar pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02  

Kota Semarang? 
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1.2.1.2 Rumusan Khusus 

1. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran menulis deskripsi melalui model induktif kata bergambar 

di kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang? 

2. Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi melalui model induktif kata bergambar pada siswa 

kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang? 

3. Bagaimanakah cara meningkatkan hasil belajar berupa keterampilan 

menulis deskripsi melalui model induktif kata bergambar pada siswa 

kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran 

menulis deskripsi di SDN Karanganyar 02 Kota Semarang, maka alternatif 

tindakan yang dilakukan adalah melalui Penelitian Tindakan Kelas yang 

terdiri atas 3 siklus. Adapun langkah-langkah pembelajaran menulis 

deskripsi melalui model induktif kata bergambar sebagai berikut: (1) 

melaksanakan pra pembelajaran; (2) melaksanakan kegiatan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran; (3) menyampaikan materi pokok 

pembelajaran; (4) menampilkan bagan kata bergambar dan membimbing 

siswa untuk mengidentifikasinya. Guru meminta siswa mengidentifikasi apa 

yang mereka lihat dalam gambar dengan membuat sebuah garis yang 

merentang dari objek gambar ke kata; (5) mereview kata-kata pada bagan 

kata bergambar. Guru dapat menambah kata-kata jika perlu pada bagan kata 
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bergambar tersebut; (6) membimbing siswa menyusun kalimat, kalimat-

kalimat berdasarkan bagan kata bergambar; (7) membimbing siswa 

mereview kalimat-kalimat yang dibuat dari bagan kata bergambar; (8) 

membimbing pelaksanaan diskusi; (9) menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif; (10) membimbing siswa mempresentasikan hasil kerja; (11) 

pemberian reward atau penghargaan pada siswa dan kelompok yang aktif; 

(12) memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya; (13) menyimpulkan 

materi, evaluasi, tindak lanjut. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui model induktif kata 

bergambar pada siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

deskripsi melalui model induktif kata bergambardi kelas II SDN 

Karanganyar 02 Kota Semarang. 

2. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi 

melalui model induktif kata bergambar pada siswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 Kota Semarang. 

3. Peningkatan hasil belajar berupa keterampilan siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi melalui model induktif kata bergambar pada siswa 

kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat teoretis  

1) Memberi pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran yang 

inovatif untuk meningkatan pembelajaran menulis deskripsi. 

2) Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan dunia pendidikan dan 

ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

masukan pada pengembangan pembelajaran menulis deskripsi. 

1.4.2 Manfaat praktis  

1.4.2.1 Siswa 

1) Melalui penerapan model induktif kata bergambar, siswa dapat 

menerima pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik sehingga 

dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi. 

2) Dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas 

II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang. 

3) Dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia, terutama dalam 

keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas II SDN Karanganyar 

02 Kota Semarang. 

1.4.2.2 Guru 

1) Sebagai referensi guru dalam menerapkan model pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan siswa menulis deskripsi. 

2) Dapat mendorong guru dalam memberikan materi pelajaran dengan 

memperhatikan kemampuan para siswa sebelumnya. 
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3) Dapat memberikan wawasan bagi guru mengenai kebutuhan akan 

model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau materi pelajaran 

bahasa Indonesia. 

1.4.2.3 Lembaga 

1) Memotivasi para guru untuk melakukan penelitian dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada keterampilan menulis 

deskripsi pada mata pelajaran bahasa Indonesia serta mendorong guru 

lain untuk aktif melaksanakan pembelajaran yang inovatif. 

2) Dapat memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha perbaikan 

proses pembelajaran. 

3) Dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka 

perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Keterampilan Berbahasa 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat empat keterampilan 

berbahasa meliputi keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Pemerolehan keempat 

keterampilan berbahasa tersebut dilalui dengan urutan yang teratur. Mulanya 

seseorang akan belajar menyimak kemudian belajar berbicara. Selanjutnya 

saat memasuki usia sekolah seseorang akan belajar membaca dan menulis. 

Keterampilan menyimak dan berbicara didapatkan secara alami dari proses 

komunikasi secara langsung. Sedangkan keterampilan membaca dan menulis 

didapatkan seseorang dari proses belajar. Santosa (2010:6.1) mengemukakan 

bahwa keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan berbahasa tulis dan 

keterampilan berbahasa lisan.  

Menurut Mulyati (2008:1.10) keterampilan mendengarkan dan 

berbicara merupakan aspek keterampilan ragam lisan. Sedangkan 

keterampilan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa 

ragam tulis. Selanjutnya, keterampilan mendengarkan dan membaca adalah 

keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, karena sama-sama berupaya 

untuk menerima informasi yang disampaikan secara lisan (keterampilan 

mendengarkan) dan secara tulis (keterampilan membaca). Sedangkan 
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keterampilan berbicara dan menulis bersifat produktif, karena sama-sama 

menghasilkan suatu produk berupa gagasan atau ide yang disampaikan 

secara lisan  dan tulisan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan program untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa Indonesia, dan sikap 

positif terhadap bahasa Indonesia. Keterampilan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis sebagai keterampilan berbahasa yang saling 

berhubungan, saling berkaitan satu sama lain, dan tidak bisa dipisahkan di 

antara keempat aspek itu, saling mendukung dan saling mempengaruhi. 

Sehingga dalam kegiatan pembelajaran, keempat keterampilan tersebut 

harus saling berkaitan. 

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat empat 

keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Keempat keterampilan 

tersebut adalah keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan 

berbahasa tersebut tidak dapat dipisahkan, keempatnya saling 

mempengaruhi satu sama lain. Urutan pemerolehan keterampilan berbahasa 

diperoleh secara urut. Mula-mula terampil menyimak, kemudian dari bahan 

yang disimak, seseorang akan menanggapi atau menirukan dengan 

berbicara. Selanjutnya seseorang akan belajar membaca dan kemudian 

menuliskan bahan yang dibacanya. Dengan mengaitkan keempat 

keterampilan berbahasa tersebut dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, 

diharapkan siswa mampu berbahasa dengan baik dan benar. 
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2.1.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran bahasa Indonesia terutama di sekolah dasar tidak akan 

terlepas dari empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Perkembangan bahasa anak, berkembang seiring 

dengan perkembangan intelektual anak. Pada saat anak memasuki usia 

sekolah dasar, anak-anak akan terkondisikan untuk mempelajari bahasa tulis. 

Pada masa ini, anak akan dituntut untuk berpikir lebih dalam lagi agar 

kemampuan berbahasa mereka mengalami perkembangan (Susanto, 

2013:244). 

Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 

permulaan dan di kelas tinggi. Siswa di kelas permulaan yaitu kelas 1-3 SD 

adalah dalam penguasaan keterampilan membaca menulis permulaan dan 

menyimak berbicara pada tingkat sederhana. Ada beberapa metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran membaca menulis permulaan, yaitu 

metode eja, metode bunyi, metode suku kata, metode kata, metode global, 

dan metode SAS (Struktural Analitik Sintetik). Pada siswa kelas 1-3 SD 

proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan pendekatan 

tematik.Pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa lanjutan atau siswa 

kelas tinggi, yaitu siswa kelas 4-6 SD berupa penguasaan dan pembinaan 

keterampilan berbahasa secara integral meliputi keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis (Subana, 2011:267-270). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulan bahwa pembelajaran 

bahasa Indonesia terutama di sekolah dasar tidak akan terlepas dari empat 

keterampilan berbahasa. Pada saat anak memasuki usia sekolah dasar, anak-

anak akan terkondisikan untuk mempelajari bahasa tulis. Pembelajaran 

bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar dibedakan menjadi dua yaitu 

pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 1-3 SD dan pembelajaran 

bahasa Indonesia untuk kelas 4-6 SD.  

2.1.3 Hakikat Menulis 

Menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 

secara tertulis kepada pihak lain. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis 

sebagai penyampai pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan, dan 

pembaca sebagai penerima pesan. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, 

menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk 

dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkannya 

dalam ragam bahasa tulis (Suparno, 2011:1.29). 

Pada dasarnya menulis bukan hanya melahirkan pikiran atau 

perasaan saja, melainkan juga merupakan pengungkapan ide, ilmu 

pengetahuan, dan pengalaman hidup seseorang dalam bahasa tulis. Sebagai 

proses, menulis merupakan serangkaian kegiatan yang terjadi dan 

melibatkan beberapa tahap, yaitu pramenulis, penulisan, dan pascapenulisan. 

Selain sebagai proses, menulis juga merupakan kegiatan yang kompleks 

karena melibatkan cara berpikir yang teratur dan berbagai persyaratan yang 

berkaitan dengan teknik penulisan (Saddhono, 2014:151-153).  
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Sedangkan Susanto (2013:247-248) menyatakan menulis merupakan 

kemampuan menggunakan pola-pola bahasa dalam penyampaiannya secara 

tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Menulis adalah 

satu cara mengoperasikan otak secara totalitas yang juga menyertakan raga, 

jari, dan tangan. Karena menulis merupakan proses berpikir, maka menulis 

bersifat sentral dalam proses belajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

kemampuan menulis memiliki arti yang sangat penting, yaitu: (1) menulis 

dalam arti mengekspresikan atau mengemukakan pikiran, perasaan, dalam 

bahasa tulis; dan (2) menulis dalam arti melahirkan bunyi-bunyi bahasa, 

ucapan, dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pesan berupa pikiran dan 

perasaan. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Dalman (2014:3-4) menyatakan 

bahwa menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan 

dalam bentuk bahasa tulis. Menulis juga dapat dikatakan sebagai kegiatan 

merangkai huruf menjadi kata atau kalimat untuk disampaikan kepada orang 

lain, sehingga orang lain dapat memahaminya. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara 

tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan pola-pola bahasa yang 

produktif dan ekspresif secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan 

atau pesan yang ingin disampaikan.  
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2.1.4 Manfaat Menulis 

Menulis memiliki banyak manfaat diantaranya: 

a) Peningkatan kecerdasan; 

b) Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas; 

c) Penumbuhan keberanian; 

d) Pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi 

(Dalman, 2014:6). 

Sedangkan manfaat menulis menurut Susanto (2013:254-255) sebagai 

berikut. 

a) menulis membantu kita menemukan kembali apa yang pernah kita 

ketahui; 

b) menulis menghasilkan ide-ide baru; 

c) menulis membantu mengorganisasikan pikiran dan menempatkannya 

dalam suatu wacana yang berdiri sendiri; 

d) menulis membuat pikiran seseorang siap untuk di baca dan di evaluasi; 

e) menulis membantu menyerap dan menguasai informasi baru; 

f) menulis membantu memecahkan masalah dengan jalan memperjelas 

unsur-unsurnya dan menempatkannya dalam suatu konteks visual, 

sehingga dapat diuji. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis dapat 

memberikan manfaat dalam menghasilkan ide-ide baru, meningkatkan 

kecerdasan, meningkatkan daya insiatif dan kreativitas, selain itu menulis 

juga membantu menyerap, menguasai dan mengumpulkan informasi baru, 
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membantu mengorganisasikan pikiran, serta membantu memecahkan 

masalah dengan jalan memperjelas unsur-unsurnya. 

2.1.5 Keterampilan Menulis 

Suatu tulisan atau karangan dapat dilihat dari segi bahasa yang 

digunakan, isi tulisan, dan bentuk atau cara penyajiannya. Isi tulisan atau 

karangan harus relevan dengan judul karangan, atau judul karangan harus 

tergambar dalam isi. Judul karangan harus mengandung tiga aspek, yaitu 

relevan, menarik, dan singkat. Judul atau kepala karangan melambangkan 

tema yang merupakan intisari dari seluruh karangan (Saddhono, 2014:155). 

Menurut Suparno (2011:1.11) karangan dapat disajikan dalam lima 

bentuk atau ragam wacana yaitu: 

1. Deskripsi 

Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, 

pengalaman, dan perasaan penulisnya. Sasarannya adalah menciptakan 

atau memungkinkann terciptanya imajinasi (daya khayal) pembaca 

sehingga pembaca seolah-olah melihat, mengalami dan merasakan 

sendiri apa yang dialami penulisnya. 

2. Narasi 

Narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian 

suatu peristiwa. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-

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

terjadinya suatu hal. 
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3. Eksposisi  

Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk 

menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat 

memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. 

4. Argumentasi  

Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk 

meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh 

penulisnya. Karena tujuannya meyakinkan pendapat atau pemikiran 

pembaca. 

5. Persuasi  

Persuasi adalah ragam wacana yang ditujukan untuk 

mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal yang 

disampaikan penulisnya. Persuasi lebih menggunakan pendekatan 

emosional. Persuasi juga menggunakan fakta. Hanya saja, bukti-bukti 

tersebut digunakan seperlunya atau kadang-kadang dimanipulasi untuk 

menimbulkan kepercayaan pada diri pembaca bahwa apa yang 

disampaikan penulis itu benar. 

Keterampilan menulis pada hakikatnya bukan sekedar menulis 

simbol-simbol grafis sehingga terbentuk kata, dan kata disusun menjadi 

kalimat menurut peraturan tertentu, melainkan keterampilan menulis adalah 

kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui 

kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga 

buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan 
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berhasil. Keterampilan menulis mencakup bebagai kemampuan, yaitu 

kemampuan menggunakan unsur-unsur bahasa secara tepat, kemampuan 

mengorganisasikan wacana dalam bentuk karangan, kemampuan 

menggunakan gaya bahasa yang tepat, pilihan kata dan lain sebagainya 

(Saddhono, 2014:163). 

Dalam pembelajaran menulis yang diajarkan pada kelas pemula, 

yaitu kelas I, II, dan III, perlu memerhatikan beberapa cara yang dapat 

mengarahkan mereka pada proses pembelajaran menulis yang baik, yaitu: 

a) Pengenalan 

pada taraf pengenalan ini, guru hendaknya memerhatikan benar-benar 

tulisan yang hendak dikenalkan kepada anak terutamahuruf yang belum 

pernah diperkenalkan. 

b) Menyalin 

pembelajaran menulis bagi kelas pemula dapat dilakukan dengan 

menjiplak, menyalin dari tulisan cetak lepas ke tulisan sambung atau 

sebaliknya, menyalin dari huruf kecil menjadi huruf besar pada huruf 

pertama kata awal kalimat, dan melengkapi dengan tanda baca dan 

melengkapi dengan kata.  

c) Menulis halus atau indah 

perbedaan pembelajaran menulis halus di kelas permulaan hanyalah 

terletak pada bahan yang diajarkan. Dalam pelaksanaanya pembelajaran 

menulis indah yang harus diperhatikan yaitu bentuk, ukuran, tebal, tipis, 

dan kerapian. 
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d) Menulis nama 

Sebagaimana pengajaran menulis di kelas I dan II, perbedaannya kalau 

di kelas I masih menggunakan huruf kecil, maka di kelas II siswa sudah 

menggunakan huruf besar pada huruf pertama kata awal kalimat. Latihan 

ini merupakan latihan awal mengarang. 

e) Mengarang sederhana 

Pelajaran mengarang di kelas pemula diberikan dalam bentuk mengarang 

sederhana cukup lima sampai sepuluh baris. Dalam mengarang 

sederhana dinilai tentang kerapian, ketepatan ejaan, dan isi karangan 

ditekankan kepada siswa untuk diperhatikan (Susanto, 2013:258). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menulis adalah kemampuan menuangkan idea atau gagasan ke dalam bahasa 

tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas 

sehingga idea tau gagasan tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca 

dengan berhasil. Pembelajaran menulis yang diajarkan pada kelas pemula, 

perlu memerhatikan beberapa cara yang dapat mengarahkan mereka pada 

proses pembelajaran menulis yang baik. Menulis merupakan salah satu 

bagian terpenting pada kelas permulaan, karena kemampuan ini merupakan 

prasyarat bagi upaya belajar peserta didik terhadap berbagai bidang studi. 

Pengajaran menulis harus benar-benar diperhatikan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah.   
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2.1.6 Hakikat Menulis Deskripsi 

Deskripsi merupakan ragam wacana atau tulisan yang melukiskan 

atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, 

pengalaman, dan perasaan penulisnya. Sasarannya adalah menciptakan atau 

memungkinkan terciptanya imajinasi pembaca sehingga seolah-olah melihat, 

mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami penulisnya (Saddhono, 

2014:159). 

Suparno (2011:1.11) menyatakan bahwa deskripsi adalah ragam 

wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-

kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Sasarannya 

adalah menciptakan atau memungkinkan terciptanya imajinasi (daya khayal) 

pembaca sehingga seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri 

apa yang dialami penulisnya.Tulisan deskripsi memiliki beragam ciri yang 

membedakan dengan tulisan jenis lain.  

Dalman (2014:94) menyatakan bahwa deskripsi merupakan karangan 

yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu 

dengan kata-kata secara jelas dan terperinci sehingga si pembaca seolah-olah 

dapat turut merasakan atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan si 

penulisnya. 

Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa deskripsi 

merupakan jenis tulisan, ragam wacana atau karangan yang menggambarkan 

atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan atau benda dengan kata-kata 

sehingga pembaca dapat ikut merasakan dan melihat sendiri objek tersebut. 
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Segala sesuatu yang digambarkan dalam tulisan deskripsi merupakan hasil 

pengamatan panca indera manusia. 

2.1.7 Ciri-ciri Tulisan Deskripsi 

Tulisan deskripsi memiliki beragam ciri yang membedakan dengan 

tulisan jenis lain. Semi (2003:41) mengatakan bahwa ciri-ciri tulisan 

deskripsi adalah: 

1. Deskripsi memperlihatkan detail atau perincian tentang objek; 

2. Deskripsi bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk 

imajinasi pembaca; 

3. Deskripsi disampaikan dengan gaya yang nikmat dengan pilihan kata 

yang menggugah; 

4. Deskripsi lebih banyak memaparkan tentang sesuatu yang dapat 

didengar dilihat, dan dirasakan sehingga objeknya pada umumnya 

berupa benda, alam, warna, dan manusia; 

5. Organisasi penyampaiannya lebih banyak menggunakan susunan 

ruang. 

Dalman (2014:41) mengemukakan tulisan deskripsi mempunyai 

ciri-ciri khas, yaitu sebagai berikut: 

1. Deskripsi memperlihatkan detail atau perincian tentang objek; 

2. Deskripsi bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk 

imajinasi pembaca; 

3. Deskripsi disampaikan dengan gaya yang nikmat dengan pilihan kata 

yang menggugah; 
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4. Deskripsi memaparkan tentang sesuatu yang dapat didengar dilihat, 

dan dirasakan. Misalnya: benda, alam, warna, dan manusia. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

tulisan deskripsi antara lain: suatu karangan yang berisi perincian-perincian 

yang jelas tentang suatu objek, dapat menimbulkan pesan dan kesan bagi 

pembaca, menarik minat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, 

menimbulkan daya imajinasi dan sensitivitas pembaca, serta membuat si 

pembaca seolah-olah mengalami langsung objek yang dideskripsikan. 

2.1.8 Langkah-langkah Menulis Deskripsi 

Suparno (2011:4.22) mengemukakan empat langkah dalam menulis 

deskripsi sebagai berikut. 

a) menentukan objek yang akan dideskripsikan; 

b) merumuskan tujuan pendeskripsian; 

c) menetapkan bagian yang akan dideskripsikan, yaitu dengan cara 

menyajikan informasi tentang objek yang akan dideskripsikan. 

Contohnya deskripsi tentang hewan dan tumbuhan, maka dapat 

dideskripsikan ciri-ciri fisik, manfaat, dan asal objek tersebut; 

d) memerinci dan mensistematiskan hal-hal yang menunjang kekuatan yang 

akan dideskripsikan, hal-hal apa saja yang akan ditampilkan untuk 

membantu memunculkan kesan dan gambaran kuat mengenai sesuatu 

yang dideskripsikan. 

Kosasih (dalam Dalman, 2014:100) menyarankan bahwa langkah-

langkah menulis deskripsi sebagai berikut. 
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1. menentukan topik, tema, dan tujuan karangan; 

2. merumuskan judul karangan; 

3. menyusun kerangka karangan; 

4. mengumpulkan bahan atau data; 

5. mengembangkan kerangka karangan; 

6. membuat cara mengakhiri dan menyimpulkan tulisan; 

7. menyempurnakan karangan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

menulis deskripsi tidak boleh sembarangan, melainkan ada cara atau 

langkah-langkah dalam menulis deskripsi. Sehingga tulisan deskripsi yang 

dibuat dapat tersusun dengan baik dan isi yang terkandung di dalamnya 

dapat diterima oleh pembaca dan seolah-olah pembaca dapat melihat dan 

merasakannya.  

2.1.9 Syarat-syarat Menulis Deskripsi 

Menurut Akhadiah (dalam Dalman, 2014:103), ada tiga syarat yang 

harus diperhatikan dalam menulis deskripsi, yaitu: 

1. Kesanggupan berbahasa penulis yang memiliki kekayaan nuansa dan 

bentuk; 

2. Kecermatan pengamatan dan keluasaan pengetahuan tentang sifat, 

watak, dan wujud objek yang dideskripsikan; 

3. Kemampuan memilih detail khas yang dapat menunjang ketepatan dan 

keterhidupan pemerian. 
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Nurgiyantoro (dalam Saddhono, 2014:213) membuat penilaian 

dalam menulis antara lain meliputi aspek-aspek: isi gagasan yang 

disampaikan, organisasi isi, tata kalimat, pilihan kata, dan ejaan. Rentang 

skor pada masing-masing aspek juga berbeda dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Model penilaian menulis dengan pembobotan 

No Unsur yang dinilai Skor 

maksimum 

1. Isi gagasan yang dikemukakan 35 

2. Organisasi isi 25 

3. Tata kalimat 20 

4. Gaya : pilihan struktur dan  kosa kata   15 

5. Ejaan  5 

Jumlah 100 

 

Sedangkan menurut Dalman (2014:103-104) aspek yang akan 

dinilai dalam menulis deskripsi antara lain: (1) kesesuaian judul dengan isi 

karangan; (2) penggunaan dan penulisan ejaan; (3) pilihan kata dan diksi; 

(4) struktur kalimat; (5) keterpaduan antarkalimat (dari segi ide); (6) 

keterpaduan antarparagraf; (7) isi keseluruhan; (8) kerapian. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

menulis deskripsi, harus memperhatikan syarat-syarat dan juga aspek-

aspek dalam penilaiannya. Dalam membuat penilaian menulis deskripsi 

dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa aspek dari kedua pendapat 

di atas dalam membuat instrumen penilaian hasil belajar siswa.   

2.1.10 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Keberhasilan mengajar selain ditentukan oleh faktor kemampuan, 

motivasi, dan keaktifan peserta didik dalam belajar serta kelengkapan 
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fasilitas belajar mengajar, juga ditentukan pada kemampuan guru dalam 

mengembangkan keterampilan mengajarnya. Keterampilan-keterampilan 

mengajar menurut Turney (dalam Anitah, 2009:7.2) yang dimaksud 

meliputi: 

a) Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya yang dilakukan oleh guru tidak hanya bertujuan 

untuk memperoleh informasi tetapi juga untuk meningkatkan 

terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan 

siswa. Bertanya memegang peranan penting, sebab pertanyaan akan: 

1. Meningkatkan partisispasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid terhadap sesuatu 

masalah yang sedang dibicarakan.  

3. Mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif. 

4. Menuntun proses berpikir siswa. 

Keterampilan bertanya dalam penelitian ini berupa kegiatan 

melakukan apersepsi. Pada kegiatan apersepsi, guru mengajukan 

sebuah pertanyaan yang dapat menggali pengetahuan awal siswa. 

Contohnya dengan mengajukan pertanyaan “Anak - anak, siapakah 

yang memiliki hewan peliharaan di rumah?”. Pertanyaan tersebut 

merupakan keterampilan bertanya tingkat dasar.  

b) Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau 

perbuatan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau 
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meningkatnya perilaku atau perbuatan yang dianggap baik tersebut. 

Penguatan diberikan dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa 

dalam belajar, mengontrol perilaku yang negatif, menumbuhkan rasa 

percaya diri, serta memelihara iklim kelas yang kondusif. Penelitian ini 

memuat keterampilan memberi penguatan berupa kegiatan guru 

memberikan penghargaan pada siswa seperti tersenyum dan 

mengacungkan ibu jari ketika siswa menjawab pertanyaan dengan 

benar. 

c) Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi adalah keragaman yang membuat sesuatu tidak 

monoton. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat menghilangkan 

kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, melayani 

gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan 

siswa. Keterampilan mengadakan variasi dibedakan menjadi tiga yaitu 

variasi dalam gaya mengajar, variasi pola interaksi, dan variasi 

penggunaan alat bantu pengajaran. 

d) Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan penting bagi guru karena sebagian 

besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap 

pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Penjelasan dapat 

diberikan pada awal, tengah, dan akhir pelajaran, dengan selalu 

memperhatikan karakteristik siswa yang diberi penjelasan serta materi 

atau masalah yang dijelaskan. Penelitian ini memadukan keterampilan 
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menjelaskan berupa kegiatan menyampaikan materi pokok 

pembelajaran. Contohnya yaitu, guru menjelaskan materi tentang 

hewan di lingkungan sekitar kepada siswa. 

e) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan yang 

berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran, 

sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang 

berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri pelajaran. Tujuan 

membuka pelajaran adalah mempersiapkan siswa-siswa untuk 

mengikuti pelajaran, sedangkan menutup pelajaran bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

di samping untuk memantapkan penguasaan siswa akan inti pelajaran. 

Penelitian ini memuat keterampilan membuka pelajaran berupa 

melaksanakan prapembelajaran, memotivasi siswa, memberikan 

apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta keterampilan 

menutup pelajaran berupa kegiatan meninjau kembali, melaksanakan 

evaluasi pembelajaran dan memberi tindak lanjut. 

f) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan 

keterampilan dasar mengajar yang diperlukan untuk lebih 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terdapat 6 

komponen keterampilan yang perlu dikuasai guru, yaitu: memusatkan 

perhatian, memperjelas masalah dan uraian pendapat, menganalisis 
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pandangan, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan menutup 

diskusi. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dalam 

penelitian ini berupa kegiatan membimbing pembentukan kelompok 

beranggotakan tiga siswa dan membimbing jalannya diskusi. 

g) Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang terganggu kearah kondisi 

belajar yang optimal. Keterampilan mengelola kelas dalam penelitian 

ini adalah menciptakan iklim kelas yang kondusif. 

h) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Kegiatan inidapat memungkinkan guru memberikan perhatian 

terhadap kebutuhan siswa yang berbeda. Pengorganisasian kegiatan 

klasikal, kelompok kecil, dan perorangan dapat dibuat dengan berbagai 

variasi, sesuai dengan topik atau tujuan, kemampuan siswa, serta 

waktu dan fasilitas yang ada.  

Adapun penerapan delapan keterampilan dasar mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis deskripsi melalui model induktif kata 

bergambar yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan prapembelajaran (keterampilan membuka pelajaran); 

2. Apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran); 

3. Menyampaikan materi pembelajaran (keterampilan menjelaskan); 
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4. Menampilkan bagan kata bergambar dan membimbing siswa untuk 

mengidentifikasinya (keterampilan menggunakan variasi melalui 

model induktif kata bergambar); 

5. Mereview kata-kata pada bagan kata bergambar (keterampilan 

menggunakan variasi melalui model induktif kata bergambar); 

6. Membimbing siswa menyusun kalimat, kalimat-kalimat berdasarkan 

bagan kata bergambar (keterampilan menjelaskan melalui model 

induktif kata bergambar); 

7. Membimbing siswa mereview kalimat-kalimat yang dibuat dari bagan 

kata bergambar (keterampilan mengadakan variasi melalui model  

induktif kata bergambar); 

8. Membimbing pelaksanaan diskusi (keterampilan  membimbing diskusi 

kelompok kecil); 

9. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif (keterampilan 

mengelola kelas); 

10. Memberikan reward atau penghargaan (keterampilan memberi 

penguatan); 

11. Memberi pertanyaan pada siswa (keterampilan bertanya); 

12. Membimbing siswa mempresentasikan hasil kerja (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan); 

13. Menyimpulkan materi, evaluasi dan tindak lanjut (keterampilan 

menutup pelajaran). 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

mengajar guru juga sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. 

Seorang guru harus mampu menguasai kedelapan keterampilan mengajar 

tersebut, agar pembelajaran dapat berhasil sehingga tujuan belajar dapat 

tercapai dengan baik. Penelitian ini menggunakan delapan keterampilan 

dasar mengajar guru yang disesuaikan dengan model induktif kata 

bergambar yang dijabarkan dalam 13 indikator. 

2.1.11 Aktivitas Siswa 

Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar 

yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan 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. 
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6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

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

Adapun penerapan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

deskripsi melalui model induktif kata bergambar yang akan digunakan 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (emotional activities); 

2. Menanggapi pertanyaan guru pada kegiatan apersepsi (mental 

activities, oral activities); 

3. Memperhatikan guru dalam menyampaikan materi (listening activities, 

visual activities); 

4. Mengamati dan mengidentifikasi bagan kata bergambar (visual 

activities); 

5. Membaca atau mereview kata-kata pada bagan kata bergambar (oral 

activities, listening activities); 

6. Menyusun kalimat-kalimat dari bagan kata bergambar (writing 

activities); 
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7. Mereview kalimat-kalimat yang telah dibuat (oral activities, listening 

activities); 

8. Tertib dalam mengerjakan tugas individu (emotional activities, writing 

activities); 

9. Tertib dalam pembentukan kelompok (emotional activities); 

10. Aktif mengerjakan tugas secara berkelompok (mental activities, 

writing activities); 

11. Mempresentasikan hasil kerja (oral activities, mental activities); 

12. Menanggapi hasil kerja siswa lain (oral activities, mental activities); 

13. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari (emotional activities). 

Dari penggolongan berbagai aktivitas siswa yang dilakukan oleh 

Diedrich, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa yang terjadi selama 

pembelajaran bervariasi. Apabila keseluruhan aktivitas tersebut dapat 

tercapai dalam pembelajaran, maka proses pembelajaran menjadi terpusat 

pada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan. 

Penelitian ini menggunakan aktivitas siswa yang digolongkan oleh 

Diedrich, dan disesuaikan dengan model pembelajaran induktif kata 

bergambar yang dijabarkan dalam 13 indikator. 

2.1.12 Hasil belajar 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa 
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adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi (Susanto, 

2013:5). 

Menurut Bloom (dalam Poerwanti, 2008 :1-23 s/d 1-30). Hasil 

belajar terinci dalam tiga taksonomi yang dikenal dengan istilah ranah 

belajar yaitu: 

a) Ranah kognitif (cognitive domain). Ranah kognitif mencakup 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

b) Ranah afektif (affective domain). Ranah afektif mencakup pengenalan, 

responsi, acuan nilai, organisasi, karakterisasi. 

c) Ranah psikomotorik (psycomotoric domain). Ranah mencakup gerakan 

refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan kemampuan fisik, 

gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif. 

Hasil belajar dalam penelitian ini mengacu pada ranah kognitif 

yang menggunakan tes atau evaluasi sebagai alat untuk mengukur 

keberhasilan pembelajaran. Tes hasil belajar siswa atau evaluasi dinilai 

dengan menggunakan pedoman penskoran penilaian yang telah ditetapkan 

oleh peneliti. Penilaian terhadap tulisan siswa menurut Nurgiyantoro 

(dalam Saddhono, 2014:213) diarahkan pada aspek-aspek: isi gagasan 

yang disampaikan, organisasi isi, tata kalimat, pilihan kata, dan ejaan. 

Sedangkan menurut Dalman (2014:103) aspek-aspek yang dinilai dalam 

menulis deskripsi antara lain: kesesuaian judul dengan isi karangan, 
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penggunaan dan penulisan ejaan, pilihan kata dan diksi, struktur kalimat, 

keterpaduan antarkalimat (dari segi ide), keterpaduan antarparagraf, isi 

keseluruhan, dan kerapian. Dengan mengacu pada kedua pendapat 

penilaian tersebut, dalam melakukan penilaian menulis deskripsi, peneliti 

menggunakan aspek-aspek penilaian menulis deskripsi yang indikatornya 

meliputi: organisasi isi, tata kalimat, pemilihan kata (diksi), ejaan dan 

tanda baca. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran yang dinyatakan dengan skor. Hasil belajar dalam penelitian ini 

mengacu pada ranah kognitif yang menggunakan tes atau evaluasi sebagai 

alat untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Tes hasil belajar siswa 

atau evaluasi dalam pembelajaran menulis deskripsi melalui model 

induktif kata bergambar dinilai dengan menggunakan indikator penilaian 

yang meliputi: organisasi isi, tata kalimat, pemilihan kata (diksi), ejaan 

dan tanda baca.  

2.1.13 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah model yang dipilih guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

dilaksanakan dengan suatu sintaks atau langkah-langkah yang sistematis 

dan urut tertentu (Warsono, 2012:310). 

Joyce dan Weil (dalam Huda, 2013:73) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 



36 
 

 
 

membentuk kurikulum, mendesain materi-materi intruksional, dan 

memandu proses pengajaran di ruang kelas atau setting yang berbeda. 

Model pembelajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu, pengajaran 

konsep-konsep informasi, cara-cara berpikir, studi nilai-nilai sosial, dan 

sebagainya. Siswa diminta terlibat aktif dalam tugas-tugas kognitif dan 

sosial tertentu. 

Sedangkan Suprijono (2009:46) menyatakan model pembelajaran 

merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi 

pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap 

implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di 

kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang 

digunakan dalam merencanakan pembelajaran di kelas, penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas.  

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah pola yang 

berupa sintak atau langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. 

2.1.14 Model Pembelajaran Induktif kata bergambar 

Joyce dkk (2009:146-166) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

induktif kata bergambar merupakan salah satu model belajar secara 

induktif menggunakan media gambar yang berisikan objek-objek, 

tindakan-tindakan, atau peristiwa-peristiwa yang familiar (akrab) agar 
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siswa dapat mengeluarkan kata-kata dari kosa kata mereka sendiri dalam 

pembelajaran membaca atau menulis. Siswa akan belajar menghubungkan 

kata-kata dengan gambar dengan cara mengidentifikasi objek, tindakan, 

dan kualitas yang mereka kenali. 

Model induktif kata bergambar dirancang untuk membantu siswa 

melatih kemampuan berpikir induktif, yaitu memungkinkan siswa 

membangun generalisasi yang akan membentuk dasar analisis struktural 

dan fonetik yang berhubungan dengan kemampuan mereka dalam berpikir. 

Model ini dapat diterapkan secara klasikal, kelompok-kelompok kecil, 

berpasangan, bahkan secara individual. Siswa akan dibimbing untuk 

berinkuiri terkait kata-kata yang mereka temukan dari gambar, baik 

tentang penambahan perbendaharaan kosakata, hingga penyusunan kalimat 

dan paragraf. 

Dasar pemikiran atau landasan model induktif kata bergambar 

didasarkan pada penelitian dalam bidang baca tulis pada umumnya, dan 

pada materi baca tulis dalam semua bidang kurikulum. Emily Calhoun 

telah mengembangan model ini selama lebih dari 20 tahun dengan 

melakukan penelitian dasar dan terapan tentang bagaimana siswa mampu 

membaca dan menulis, terutama dalam hal perkembangan bahasa siswa, 

proses belajar siswa, serta hubungan membaca-menulis. Selain itu, 

Calhoun juga melakukan kajian tentang beberapa model pembelajaran 

dengan cara mensintesiskan, menambahkan wawasan dan informasi, serta 

pengalamannya sendiri saat ia mengajarkan membaca dan menulis. 
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Konsep awal penerapan model induktif kata bergambar, yaitu pada 

penggunaan gambar sebagai stimulus awal bagi pengalaman berbahasa, 

khususnya untuk melatih para pembaca dan penulis pemula. Prinsip 

terpenting dari model ini adalah membangun perkembangan kosa kata dan 

bentuk-bentuk sintaksis siswa, serta memfasilitasi peralihan dari tutur 

menjadi tulisan. Selain itu, prinsip terpenting lain dalam belajar dengan 

menggunakan model ini adalah bahwa membaca dan menulis secara 

alamiah berhubungan satu sama lain dan dapat dipelajari secara simultan 

yang pada akhirnya juga dapat digunakan secara bersamaan untuk 

mempercepat perkembangan siswa dalam penggunaan bahasa dengan 

mahir dan terampil. 

Dalam struktur model induktif kata bergambar, siswa yang berada 

pada kelas awal atau permulaan diberikan gambar-gambar yang relatif 

familiar. Siswa menghubungkan kata-kata dengan gambar itu dengan cara 

mengidentifikasi objek, tindakan, dan kualitas yang mereka kenali. 

Kemudian sebuah garis dibuat merentang dari objek-objek yang ada dalam 

gambar hingga sampai pada kertas background yang sudah tersedia 

dibelakang gambar, yang mana pada kertas tersebut telah tertulis kata atau 

frasa yang sesuai dengan objek yang ditunjuk. Kemudian, siswa 

menghubungkan objek-objek yang telah teridentifikasi tersebut dengan 

kata-kata yang sudah ada dalam kosa kata percakapan dan pendengaran 

mereka secara alami. Dengan demikian para siswa dimungkinkan 

melakukan peralihan secara alamiah dari bahasa lisan menuju bahasa tulis. 
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Dalam praktik pengajaran di kelas, setiap satu sesi putaran model 

induktif kata bergambar selalu menggunakan foto yang besar sebagai 

stimulus untuk penulisan kata dan kalimat. Guru yang bekerja sama 

dengan seluruh siswa atau dengan sekelompok kecil siswa, dapat 

menerapkan gerakan-gerakan perpindahan yang mencakup seluruh sesi 

putaran untuk mendukung pembangunan kosa kata siswa; membentuk dan 

menggunakan generalisasi analisis struktural dan fonetik; pemahaman 

membaca dan kata, frasa, kalimat, paragraf, dan tingkatan-tingkatan teks 

yang lebih panjang; dan mengamati, menguji data dengan menggunakan 

sumber-sumber rujukan. Pengembangan kosa kata sangat penting untuk 

keberhasilan model ini. Adapun langkah-langkah model pembelajaran 

induktif kata bergambar sebagai berikut. 

a) memilih gambar; 

b) meminta siswa mengidentifikasi apa yang mereka lihat dalam gambar; 

c) menandai bagian gambar yang telah diidentifikasi (guru menggambar 

sebuah garis yang merentang dari objek gambar ke kata); 

d) membaca atau mereview bagan kata bergambar; 

e) meminta siswa mengklasifikasi kata-kata ke dalam berbagai jenis 

kelompok; 

f) meminta siswa untuk mereview bagan kata bergambar tersebut; 

g) menambahkan kata-kata, jika diinginkan pada bagan kata bergambar; 

h) mengarahkan siswa untuk menciptakan sebuah judul untuk bagan kata 

bergambar; 
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i) meminta siswa untuk menyusun sebuah kalimat, kalimat-kalimat atau 

paragraf yang berhubungan dengan bagan kata bergambar.Guru 

memperagakan membuat kalimat-kalimat; 

j) mereview kalimat atau paragraf yang telah dibuat. 

Faiq (2013) menguraikan kelebihan-kelebihan model pembelajaran 

induktif kata bergambar antara lain: 

1. Strategi ini dapat membantu siswa mempelajari kosakata dalam 

mempelajari bahasa. 

2. Gambar-gambar yang digunakan untuk ditampilkan akan memberikan 

visual yang konkret selama siswa belajar tentang kosakata, frase-frase, 

dan kalimat-kalimat yang bersifat baru bagi mereka. 

3. Karena guru memberikan gambar yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran, maka siswa merasa bahwa mereka tetap merupakan 

bagian dari komunitas kelas yang sedang belajar dan dapat 

berpartisipasi dengan siswa lainnya. 

4. Bagan berupa gambar kata dapat berfungsi sebagai referensi langsung, 

atau kamus gambar, yang memungkinkan siswa untuk dengan 

mudahnya menambahkan kata-kata tersebut ke dalam kosakata yang 

mereka miliki. Guru dapat memilih untuk pengembangan berbagai 

hubungan antara bunyi dan simbol (kata-kata dapat sekedar 

diperkenalkan atau dapat juga dipilih agar benar-benar dikuasai oleh 

siswa). 



41 
 

 
 

5. Siswa dibimbing untuk menemukan pola dan hubungan pada 

pembelajaran bahasa, sehingga selanjutnya memungkinkan mereka 

untuk menerapkannya pada kata-kata baru lain yang mungkin akan 

mereka peroleh di luar kegiatan pembelajaran. 

6. Siswa dapat mendengar dan mengeja kata-kata secara tepat, dan 

selanjutnya dapat berpartisipasi dengan menulis dan mengucapkan 

kata-kata tersebut dengan benar. 

7. Siswa memperoleh keuntungan lain melalui pemodelan oleh guru 

tentang kata-kata kunci dan konsep-konsep baru. Selanjutnya melalui 

latihan dan pembelajaran yang lebih ekstensif, siswa dapat belajar 

membuat kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang berhubungan 

dengan kosakata yang digunakan. 

Stiffler (2009) menguraikan kekurangan model induktif kata 

bergambar, sebagai berikut: 

1. Model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya 

(questioning) sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya 

ditentukan dari kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi-ilustrasi. 

2. Tingkat keefektifan model pembelajaran ini sangat bergantung pada 

keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, 

guru harus menjadi pembimbing yang akan membuat siswa berpikir. 

3. Model pembelajaran ini sangat bergantung pada lingkungan eksternal, 

guru harus dapat menciptakan kondisi dan situasi belajar yang 

kondusif agar siswa merasa aman dan tak malu atau takut 
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mengeluarkan pendapatnya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, 

maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara sempurna. 

4. Guru harus menjaga siswa agar perhatian mereka tetap pada tugas 

belajar yang diberikan, sehingga peran guru sangat vital dalam 

mengontrol proses belajar siswa. 

5. Kesuksesan proses belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran ini bergantung pada contoh-contoh atau ilustrasi yang 

digunakan oleh guru. 

6. Pembelajaran tidak dapat berjalan bila guru dan muridnya tidak suka 

membaca, sehingga tidak mempunyai pilihan dalam proses induktif. 

2.1.15 Penerapan Model Induktif Kata Bergambar pada Pembelajaran 

Menulis Deskripsi 

Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran induktif 

kata bergambar pada pembelajaran menulis deskripsi yang akan dilakukan 

dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

a) menyiapkan siswa untuk belajar; 

b) melakukan kegiatan pendahuluan berupa motivasi dan apersepsi, serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran; 

c) guru menyajikan gambar-gambar yang berhubungan dengan topik 

pembelajaran dan membimbing siswa mengidentifikasinya. (Guru 

membuat bagan kata bergambar dengan menggambar sebuah garis 

yang merentang dari objek gambar ke kata); 

d) guru meminta siswa mengenali apa yang mereka lihat dalam gambar; 
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e) guru dan siswa bersama-sama mereview membaca kata pada bagan 

kata bergambar yang telah teridentifikasi. Guru dapat menambahkan 

kata-kata, jika diinginkan, pada bagan kata bergambar tersebut; 

f) guru mengarahkan siswa untuk membuat sebuah judul untuk bagan 

kata bergambar; 

g) siswa dibimbing dalam membuat kalimat yang berhubungan dengan 

bagan kata bergambar. Guru terlebih dahulu memberi contoh kalimat; 

h) guru dan siswa membaca kalimat yang telah dibuat; 

i) guru membentuk kelompok dan membimbing pelaksanaan diskusi 

kelompok siswa;  

j) siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya; 

k) guru memberian reward atau penghargaan pada siswa yang aktif; 

l) guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya; 

m) melaksanakan evaluasi pembelajaran, kesimpulan dan menutup 

pembelajaran. 

Model pembelajaran induktif kata bergambar dalam penelitian ini 

mendukung pembelajaran menulis deskripsi pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Dengan menggunakan bagan kata bergambar, akan memberikan 

pengalaman belajar yang bervariatif dan lebih memudahkan siswa dalam 

menerima pembelajaran. Dalam penerapan model ini, guru berperan sebagai 

fasilitator serta motivator dengan membimbing siswa mengidentifikasi 

gambar, membimbing siswa mereview atau membaca kosa kata, 
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membimbing siswa membuat kalimat, dan mereview kalimat-kalimat yang 

telah dibuat. 

Selama pembelajaran dengan menggunakan model induktif kata 

bergambar, terjadi interaksi timbal balik antara guru dengan siswa. Pola 

komunikasi dalam proses interaksi guru dengan siswa menggunakan 

komunikasi banyak arah. Komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dengan 

siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa. Dampak instruksional yang 

dapat dicapai melalui model pembelajaran ini adalah mampu meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran, meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bahasa, dan mampu meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi.  

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti 

yang dilakukan oleh Feng pada tahun 2011 dengan judul “The Cooperative 

Classroom: Scaffolding EFL Elementary Learners’ English Literacies 

Through the Picture Word Inductive Model – the Journey of Three Teachers 

in Taiwan”. Hasil penelitiannya menunjukkan dengan menggunakan model 

induktif kata bergambar dapat meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa 

inggris siswa kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar di Taiwan. Dari hasil 

penelitiannya, siswa mampu  menulis paragraf berbahasa Inggris dengan 

baik, serta motivasi siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris meningkat. 
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Selain itu, penelitian lain yang juga mendukung penggunaan model 

induktif kata bergambar, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dominic pada 

tahun 2014“Effectiveness Of The Picture Word Inductive Model of Teaching 

on Vocabulary Acquisition in English Among Elementary School Pupils With 

Different Learning Style”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

penerapan model induktif kata bergambar dalam pembelajaran kosa kata 

berbahasa Inggris di sekolah dasar lebih efektif dibandingkan dengan metode 

pembelajaran kosakata secara konvensional, terutama dalam mempelajari arti 

dan ejaan tiap kata. Tetapi dalam pengucapan atau pelafalan kosa kata, tidak 

ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara model induktif induktif 

kata bergambar dengan metode mengeja secara umum atau konvensional. 

Selain itu, model pembelajaran ini juga tidak membawa pengaruh yang 

signifikan padaberbagai gaya belajar di kalangan siswa. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Feng dan juga Dominic, kajian yang 

dilakukan oleh Jiang dan Perkins pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa 

model induktif kata bergambar (Picture Word Inductive Model) dapat 

menjadi alternatif bagi guru kelas dalam mengajarkan siswa yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran bahasa.  

Selain itu, Aprilia (2013) pada penelitian eksperimen yang berjudul 

“Pengaruh Picture Word InductiveModel Terhadap Keterampilan Membaca 

dan Menulis Permulaan Siswa Kelas II SDN Sirnagalih Kecamatan 

Jatinangor Kabupaten Sumedang”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan  peningkatan skor N-Gain keterampilan membaca permulaan 
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untuk kelas eksperimen sebesar 0,390 berada dalam kategori sedang, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 0,170 berada dalam kategori rendah. 

Sedangkan untuk N-Gain keterampilan menulis permulaan kelas eksperimen 

sebesar 0,487 berada dalam kategori sedang dan kelas kontrol sebesar 0,048 

berada dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang 

berada pada kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan Picture 

Word Inductive Model mengalami peningkatan keterampilan membaca dan 

menulis permulaan yang signifikan dari pada siswa kelas kontrol dengan 

pembelajaran konvensional.   

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani pada tahun 2013 dengan 

judul “Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Deskripsi Pada Siswa Kelas II Sekolah Dasar”. Menunjukkan dari 

siklus I rata-rata persentase keterlaksanaan 93,75% dengan nilai ketercapaian 

82,65 menjadi rata-rata persentase keterlaksanaan 100% dengan nilai 

ketercapaian 94,65 pada siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa secara 

klasikal terlihat pada siklus I memperoleh persentase 70,40% dan pada siklus 

II memperoleh persentase 88,90%. Hal ini membuktikan bahwa dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menulis deskripsi. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Singkir pada tahun 2012 dengan 

judul “Peningkatan Keterampilan Menulis deskripsi melalui Model Induktif 

Kata Bergambar dengan Teknik Penyusunan Kalimat Yang Sudah Tersedia 

pada Siswa Kelas IV SD Negeri Tunggorono Kabupaten Purworejo”. 
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Menunjukkan Keterampilan menulis deskripsi meningkat sebanyak 11,04. 

Peningkatan ini terlihat dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 68,26 

menjadi 79,30 pada siklus II. Selain itu,perubahan perilaku siswa lebih 

antusias dan semangat dalam menulis deskripsi karena siswa dapat 

menuangkan ide dan kreativitasnya ke dalam sebuah karangan.  

 Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terbukti bahwa model 

induktif kata bergambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 

dalam meningkatkan keterampilan menulis. Selanjutnya kajian empiris di 

atas menjadi pendukung penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan 

dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Model 

Induktif Kata Bergambar Pada Siswa Kelas II SDN Karanganyar 02 Kota 

Semarang”. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran menulis deskripsi di kelas II SDN Karanganyar 02 

Kota Semarang masih belum optimal. Dalam pembelajaran menulis 

deskripsi, guru kurang mengadakan variasi metode, model dan media dalam 

pembelajaran. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan kurang 

menekankan pada aktivitas siswa. Sehingga sebagian besar siswa bosan 

dalam mengikuti pembelajaran yang mengakibatkan hasil belajar siswa di 

bawah KKM. Berdasarkan berbagai masalah di atas, maka peneliti berusaha 

mencari pemecahan masalahnya dengan menerapkan model induktif kata 

bergambar untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi. Sehingga 
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melalui penerapan model induktif kata bergambar diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

dalam menulis deskripsi. 

Kerangka berpikir dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut; pembelajaran menulis 

deskripsi melalui model induktif kata bergambardapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa berupa 

keterampilan menulis deskripsi di kelas II SDN Karanganyar 02 Kota 

Semarang.

Kondisi awal 
Faktor guru : guru kurang mengadakan variasi model pembelajaran dan belum 

menggunakan media yang dapat menarik perhatian siswa. 

Faktor siswa : siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, 

keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi masih rendah.  

Pelaksanaan tindakan : Penerapan model induktif kata bergambar dalam 

pembelajaran menulis deskripsi. 

Kondisi Akhir 
Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas II dan siswa kelas II SDN 

Karanganyar 02 Kota Semarang sebanyak 33 siswa yang terdiri atas 12 siswa 

perempuan, 21 siswa laki-laki. Penelitian ini dilakukan di SDN Karanganyar 

02 Kota Semarang. 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

1. Keterampilan guru kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang dalam 

pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan model induktif 

kata bergambar. 

2. Aktivitas siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang dalam 

pelaksanaan pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan 

model induktif kata bergambar.  

3. Hasil belajar siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang dengan 

menggunakan model induktif kata bergambar. 
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3.3 PROSEDUR LANGKAH-LANGKAH PTK 

Menurut Arikunto (2009:16) menyatakan bahwa secara garis besar 

terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan penelitian 

tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

 

 

 

Bagan 3.1 Prosedur Langkah-langkah PTK 

3.3.1 Perencanaan  

Perencanaan dilakukan sebelum seseorang melakukan suatu kegiatan 

agar dapat berjalan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. 

dalam tahap perencanaan ini, peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa 

yang perlu mendapat perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung. Dalam tahap perencanaan peneliti 

melakukan langkah-langkah: 

1) Menelaah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran bahasa Indonesia kelas II. 

2) Menelaah materi pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia kelas II . 

3) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan 

skenario pembelajaran dengan model induktif kata bergambar. 
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4) Menyiapkan sumber, alat peraga atau media pembelajaran berupa 

skenario yang ditampilkan dalam pembelajaran model induktif kata 

bergambar. 

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

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas 

siswa, dan catatan lapangan selama pembelajaran bahasa Indonesia. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini, rancangan strategi dan skenario penerapan 

pembelajaran akan ditetapkan. Skenario atau rancangan tindakan yang akan 

dilakukan, hendaknya dijabarkan serinci mungkin secara tertulis. Rincian 

tindakan ini menjelaskan tahap demi tahap kegiatan yang akan dilaksanakan, 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru, kegiatan-kegiatan yang 

diharapkan oleh siswa, rincian tentang penggunaan media pembelajaran, dan 

jenis instrumenapa yang digunakan untuk mengumpulkan data (Suhardjono, 

2009:77).  

Peneliti merencanakan pelaksanakan tindakan dalam III siklus, tiap 

siklus satu kali pertemuan. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada saat 

pembelajaran berlangsung sesuai dengan pengembangan RPP dan skenario 

perencanaan pembelajaran dengan model induktif kata bergambar. 

3.3.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi  

penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat 
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pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu serta dampaknya 

terhadap proses dan hasil belajar siswa. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis deskripsi dengan model induktif kata bergambar. 

Observasi dilaksanakan dengan bantuan dari guru kolaborator dan teman 

sejawat untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan 

menggunakan instrumen observasi berupa lembar pengamatan yang telah 

disiapkan dalam tahap perencanaan. 

3.3.4 Refleksi  

Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi 

dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dari proses 

refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya 

(Suhardjono, 2009:80).  

Pada tahap ini peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu 

keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajarsiswa berupa keterampilan 

menulis deskripsi menggunakan model induktif kata bergambar serta 
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melihat ketercapaian indikator penelitian pada setiap siklus. Melalui refleksi 

ini, dinilai efektivitas model yang digunakan dengan mengacu pada 

indikator yang telah ditetapkan. Tindak lanjut untuk siklus berikutnya 

ditentukan berdasarkan atas masalah yang muncul pada pelaksanaan 

tindakan siklus sebelumnya. 

 

3.4 SIKLUS PENELITIAN 

3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

Tabel 3.1 Perencanaan Pembelajaran Siklus I 

 

Tema Lingkungan Sekitar 

SK Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan 

benda di sekitar dan menyalin puisi anak. 

IPA 

3. Mengenal berbagai sumber energi yang sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan 

kegunaannya. 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

KD Bahasa Indonesia 

8.1Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di 

sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. 

IPA 

3.2 Mengidentifikasi jenis energi yang paling sering 

digunakan di lingkungan sekitar dan cara 

menghematnya. 

Matematika 

3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya 

bilangan dua angka. 

Indikator - Mengidentifikasi ciri-ciri hewan pada bagan kata 

bergambar. 

- Menjelaskan manfaat hewan yang ada pada 

bagan kata bergambar. 

- Menulis dan melengkapi kalimat berdasarkan 
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Tema Lingkungan Sekitar 

bagan kata bergambar dengan kosa kata yang 

tepat. 

- Menulis deskripsi berdasarkan bagan kata 

bergambar dengan menggunakan tanda baca dan 

EYD. 

- Memberi contoh energi yang digunakan di 

sekitar 

- Menghitung perkalian bilangan sampai 50 

 

3.4.1.2 Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan Awal 

1) Motivasi dan apersepsi. 

2) Guru menanyakan “Anak-anak, siapa yang memiliki hewan peliharaan 

di rumah?” adakah diantara kalian yang memelihara ayam? 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

4) Guru menyiapkanbagan kata bergambar yang berhubungan dengan 

topik pembelajaran di papan tulis. 

5) Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

6) Guru membaca cerita tentang “Peternakan ayam Pak Budi”. 

Elaborasi 

7) Siswa diminta mengamati gambar ayam di papan tulis. 

8) Siswa mengidentifikasi apa yang mereka lihat dalam gambar tersebut. 
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9) Siswa menandai bagian-bagian gambar yang telah di identifikasi tadi. 

(Guru menggambar sebuah  garis yang merentang dari objek gambar 

ke kata). 

10) Guru mempraktikan cara membaca kata pada objek gambar yang 

teridentifikasi tersebut. 

11) Siswa membaca kata-kata tersebut dengan suara keras. 

12) Siswa memikirkan atau memberikan judul yang tepat untuk gambar 

tersebut. 

13) Siswa diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dan menjelaskan manfaat 

hewan yang ada pada gambar tersebut. 

14) Guru memberi contoh kalimat dan kemudian membuat kalimat tidak 

lengkap, kemudian siswa diminta untuk melengkapi bagian kata atau 

kalimat yang kosong tersebut. 

15) Siswa memperagakan membuat kalimat-kalimat sendiri. 

16) Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok. Setiap kelompok 

beranggotakan 2-3 orang.  

17) Guru membimbing kegiatan diskusi siswa. 

18) Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan siswa yang lain 

menanggapi. 

Konfirmasi 

19) Guru memberikan umpan balik terhadap tanggapan siswa. 

20) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 



56 
 

 
 

21) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang aktif. 

Kegiatan Akhir 

22) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telahdilaksanakan. 

23) Siswa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terhadap materi yang dipelajarinya. 

24) Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. 

25) Guru memberikan tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya 

berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. 

3.4.1.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan pada lembar observasi keterampilan mengajar 

guru dalam  pembelajaran. 

2. Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran. 

3. Melakukan  pengumpulan  data  hasil  belajar  siswa menulis deskripsi 

melalui model induktif kata bergambar. 

3.4.1.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus I. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklusImengenai hal-

hal yang menghambat proses penelitian.  

4. Peneliti bersama guru merencanakan perencanaan perbaikan tindak 

lanjut untuk siklus II. 
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3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan  

Tabel 3.2 Perencanaan Pembelajaran Siklus II 

 

Tema Lingkungan Sekitar 

SK Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda 

di sekitar dan menyalin puisi anak. 

IPS 

2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungantetangga. 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

KD Bahasa Indonesia 

8.1Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar 

secara sederhana dengan bahasa tulis. 

IPS 

2.3 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di 

lingkungan tetangga. 

Matematika 

3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya 

bilangan dua angka. 

Indikator - Mengidentifikasi ciri-ciri hewan pada bagan kata 

bergambar. 

- Menulis dan melengkapi kalimat berdasarkan 

gambar dengan kosa kata yang tepat. 

- Menulis deskripsi berdasarkan gambar dengan 

menggunakan EYD yang tepat. 

- Memberi contoh kerjasama di lingkungan rumah 

dan masyarakat. 

- Menghitung perkalian bilangan sampai 50. 

 

3.4.2.2 Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan Awal 

1) Motivasi dan apersepsi. 

2) Guru menanyakan “Anak-anak, siapa yang pernah pergi ke kebun 

binatang? Hewan apa saja yang kalian lihat dikebun binatang?” 
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3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

4) Guru menyiapkanbagan kata bergambar yang berhubungan dengan 

topik pembelajaran di papan tulis. 

5) Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

6) Siswa mendengarkan cerita dongeng hewan yang berjudul “Hidup 

damai” yang dibacakan oleh guru. 

Elaborasi 

7) Guru bertanya jawab secara lisan dengan siswa berdasarkan cerita 

dongeng hewan yang berjudul “Hidup damai”. 

8) Siswa memperhatikan gambar hewan, kemudian bersama dengan guru 

mengidentifikasi tubuh hewan tersebut, dan menuliskannya di bagan 

kata bergambar. 

9) Siswa dan guru mereview kata-kata pada bagan kata bergambar 

tesebut. 

10) Guru mempraktikan membuat kalimat-kalimat yang berhubungan 

dengan bagan kata bergambar, kemudian membaca kalimat tersebut 

bersama-sama siswa. 

11) Siswa diminta mengerjakan LKS secara berkelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 2-3 orang.  

12) Setiap kelompok mengidentifikasi gambar yang diberikan dengan 

menandai bagian-bagian gambar yang di identifikasi. (Guru 
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menggambar sebuah  garis yang merentang dari objek gambar ke 

kata). 

13) Setiap kelompok juga diminta untuk memberikan judul yang tepat 

untuk gambar tersebut dan berdiskusi menulis deskripsi singkat 

mengenai gambar tersebut.  

14) Guru membimbing kegiatan diskusi siswa.  

15) Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan siswa yang lain 

menanggapi.  

16) Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan siswa yang lain 

menanggapi.  

Konfirmasi 

17) Guru memberikan umpan balik terhadap tanggapan siswa. 

18) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 

19) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang aktif. 

Kegiatan Akhir 

20) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telahdilaksanakan. 

21) Siswa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terhadap materi yang dipelajarinya. 

22) Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. 

23) Guru memberikan tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya 

berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. 
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3.4.2.3 Observasi  

1. Melakukan kembali pengamatan keterampilan mengajar guru dan  

aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran dengan menggunakan instrumen 

dan pedoman penskoran yang sama dengan siklusI. 

2. Melakukan  pengumpulan  data  hasil  belajar  siswa  menulis deskripsi 

melalui model induktif kata bergambar. 

3.4.2.4 Refleksi  

1. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

2. Mengkaji  pelaksanaan  pembelajaran  dan  efek  tindakan  pada  siklus 

II. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

4. Menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus II. Peneliti bersama guru 

merencanakan perencanaan perbaikan tindak lanjut untuk siklus III. 

3.4.3 Siklus III 

3.4.3.1 Perencanaan  

Tabel 3.3 Perencanaan Pembelajaran Siklus III 

 

Tema Lingkungan disekitar 

SK Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda 

di sekitar dan menyalinpuisi anak. 

IPS 

2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungantetangga. 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

KD Bahasa Indonesia 

8.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar 

secara sederhana denganbahasa tulis 

IPS 
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Tema Lingkungan disekitar 

2.3 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di 

lingkungan tetangga 

Matematika 

3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka 

Indikator - Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan pada bagan kata  

bergambar.  

- Menjelaskan manfaat tumbuhan pada bagan kata 

bergambar. 

- Menulis dan melengkapi kalimat dengan kosa kata 

yang tepat. 

- Menulis deskripsi berdasarkan gambar dengan 

menggunakan EYD yang tepat. 

- Menceritakan pengalaman kerjasama di lingkungan 

sekitar. 

- Menghitung pembagian bilangan dua angka 

 

3.4.3.2 Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan Awal 

1) Motivasi dan apersepsi. 

2) Guru menanyakan “Anak-anak, siapa yang memiliki pohon di sekitar 

rumah?” Pohon apa saja yang ada di sekitar rumah kalian?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

4) Guru menyampaikan materi pokok pelajaran. 

5) Siswa memperhatikan bagan kata bergambar yang disajikan oleh guru. 

Elaborasi 
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6) Siswa mengidentifikasi apa yang mereka lihat dalam bagan kata 

bergambar tersebut. 

7) Siswa menandai bagian-bagaian gambar yang telah diidentifikasi. 

(Guru menggambar sebuah garis yang merentang dari objek gambar ke 

kata) 

8) Siswa dan guru mereview dan membaca bagan kata bergambar. 

9) Guru menambahkan kata jika diinginkan pada bagan tersebut. 

10) Guru membimbing siswa menyusun kalimat-kalimat secara langsung 

yang berhubungan dengan bagan kata bergambar. 

11) Guru bersama siswa membaca kata-kata pada bagan kata bergambar 

tersebut. 

12) Siswa memikirkan judul yang tepat untuk bagan kata bergambar itu. 

13) Siswa melengkapi kalimat, membuat kalimat hingga menyusunnya 

menjadi paragraf yang baik dengan bimbingan guru. 

14) Guru dan siswa membaca ataumereview paragraf tersebut. 

15) Siswa diberikan LKS berdiskusi dengan teman sebangkunya. 

16) Guru membimbing kegiatan diskusi siswa. 

17) Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

18) Siswa yang lain menanggapi. 

Konfirmasi 

19) Guru memberikan umpan balik terhadap tanggapan siswa. 

20) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 
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21) Guru memberikan penghargaan kelompok dan siswa yang aktif. 

Kegiatan Akhir 

22) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

23) Siswa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terhadap materi yang dipelajarinya. 

24) Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. 

25) Guru menutup pembelajaran. 

3.4.3.3 Observasi 

1. Melakukan kembali pengamatan keterampilan mengajar guru dan  

aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran dengan menggunakan instrumen 

dan pedoman penskoran yang sama dengan siklus sebelumnya. 

2. Melakukan  pengumpulan  data  hasil  belajar  siswa menulis deskripsi 

melalui model induktif kata bergambar. 

3.4.3.4 Refleksi 

1. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III. 

2. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III. 

3. Menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus III, jika tujuan dan indikator 

penelitian sudah tercapai maka penelitian dihentikan. Namun jika 

tujuan dan indikator belum tercapai maka dilanjutkan pada pertemuan 

berikutnya. 
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3.5 SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran. 

3.5.1.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, hasil 

evaluasi, lembar aktivitas siswa, dan catatan lapangan. 

3.5.2 Jenis Data 

Subyantoro (2009:131) menyatakan jenis data yang didapatkan dari 

penelitian tindakan kelas adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 

3.5.2.1 Data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa skor atau nilai hasil tulisan siswa. Nilai 

tersebut diperoleh dari rerata aspek-aspek yang dinilai dari tulisan siswa 

yang selanjutnya di rerata untuk dijadikan skor akhir setiap siswa. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari data hasil belajar siswa kelas 

II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang pada pembelajaran bahasa 

Indonesia menulis deskripsi melalui model induktif kata bergambar. 

3.5.2.2 Data kualitatif 

Data kualitatif merupakan deskripsi hasil observasi, jurnal siswa, 

dan wawancara yang telah dikelompok-kelompokan berdasarkan aspek-

aspek yang diobservasi. Data kulitatif dipaparkan dalam kalimat yang 
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dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data 

kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi terhadap 

keterampilan guru dalam pembelajaran, aktivitas siswa, dan catatan 

lapangan selama proses pembelajaran dengan model induktif kata 

bergambar. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa 

untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan 

materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu 

(Poerwanti dkk, 2008:1-5). Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

menulis deskripsi melalui  model induktif kata bergambar. Penilaian 

diberikan kepada siswa secara individu.Tes atau penilaian ini dilaksanakan 

pada pembelajaran siklus I, siklus II dan siklus III. 

Penilaian terhadap tulisan siswa menurut Nurgiyantoro (dalam 

Saddhono, 2014:213) diarahkan pada aspek-aspek: isi gagasan yang 

disampaikan, organisasi isi, tata kalimat, pilihan kata, dan ejaan. 

Sedangkan menurut Dalman (2014:103) aspek-aspek yang dinilai dalam 

menulis deskripsi antara lain: kesesuaian judul dengan isi karangan, 

penggunaan dan penulisan ejaan, pilihan kata dan diksi, struktur kalimat, 

keterpaduan antarkalimat (dari segi ide), keterpaduan antarparagraf, isi 

keseluruhan, dan kerapian. 
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Dengan mengacu pada kedua pendapat penilaian di atas, Dalam 

melakukan penilaian menulis deskripsi, peneliti menggunakan aspek-aspek 

penilaian yang dapat di lihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.4 Penilaian Menulis Deskripsi 

 

No Unsur yang dinilai Skor 

maksimum 

1. Organisasi isi 50 

2. Tata kalimat 20 

3. Pemilihan kata (diksi) 20 

4. Ejaan dan tanda baca 10 

Jumlah 100 

Penjabaran dari tiap indikator tersebut antara lain sebagai berikut.  

1. Organisasi isi. 

Pada indikator organisasi isi, deskriptor penilaian meliputi: detail 

objek yang dideskripsikan lengkap sesuai gambar (siklus I siswa dapat 

mendeskripsikan 9 bagian anggota tubuh ayam; siklus II siswa 

memilih salah satu gambar mendeskripsikan 7 bagian anggota tubuh 

gajah atau mendeskripsikan 5 anggota tubuh kelinci; siklus III siswa 

dapat mendeskripsikan 4 bagian tubuh pohon pepaya), objek yang 

dideskripsikan sesuai gambar tetapi isinya tidak lengkap (siklus I siswa 

dapat mendeskripsikan 1-8 anggota tubuh ayam; siklus II siswa 

memilih salah satu gambar mendeskripsikan  1-3 bagian anggota tubuh 

gajah atau mendeskripsikan 1-4 anggota tubuh kelinci; siklus III siswa 

dapat mendeskripsikan 1-3 bagian tubuh pohon pepaya), detail objek 

yang dideskripsikan menyimpang dari gambar, tidak ada objek yang 

dideskripsikan. 
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2. Tata kalimat 

Pada indikator tata kalimat, deskriptor penilaian meliputi: tata kalimat 

efektif dan tidak ada kesalahan, tata kalimat kompleks dan terdapat 

kesalahan ≤ 4, terdapat kesalahan tata kalimat sebanyak 5-7, jumlah 

kesalahan tata kalimat lebih dari 7. 

3. Pemilihan kata(diksi) 

Pada indikator pemilihan kata, deskriptor penilaian meliputi: pemilihan 

kata tiap kalimat dalam satu topik karangan deskripsi benar tidak ada 

kesalahan, jumlah kesalahan pemilihan kata dalam satu topik karangan 

deskripsi ≤ 4, kesalahan pemilihan kata dalam satu topik karangan 

deskripsi sebanyak 5-7, terdapat kesalahan dalam pemilihan kata lebih 

dari 7 dalam satu karangan deskripsi. 

4. Ejaan dan Tanda Baca 

Pada indikator ejaan dan tanda baca, deskriptor yang dinilai meliputi: 

ejaan benar sesuai EYD dan tanda baca setiap kalimat benar dalam 

satu karangan deskripsi, jumlah kesalahan ejaan dan tanda baca 1-4, 

dalam satu karangan deskripsi, jumlah kesalahan ejaan dan tanda baca 

5-7 dalam satu karangan deskripsi, jumlah kesalahan ejaan dan tanda 

baca lebih dari 7 dalam satu karangan deskripsi. 

3.5.3.2 Teknik Nontes 

Poerwanti (2008:3.19) menjelaskan bahwa teknik nontes adalah 

evaluasi proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji 

siswa melainkan dengan melakukan observasi atau pengamatan, 
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melakukan wawancara, menyebar angket, dan lain-lain. Berikut adalah 

teknik non tes yang digunakan peneliti, yaitu: observasi yang digunakan 

untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa, catatan lapangan 

berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi, serta dokumentasi dengan menggunakan video dan foto 

untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pembelajaran. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif di analisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, 

nilai terendah dan tertinggi, serta ketuntasan belajar secara individual 

maupun klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

(1) data hasil belajar siswa di analisis dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan: N = Nilai, B = Skor yang diperoleh,  St = Skor maksimal 

(Poerwanti 2008: 6.15).  

Hasil belajar siswa kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Sugiyono (2011:35) 

mengemukakan rumus untuk menentukan data distribusi frekuensi 

adalah sebagai berikut. 

N= 
𝐵

𝑆𝑡
𝑥 100 (skala 0-100) 
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a. Menghitung rentang data  

R = Data terbesar – Data terkecil  (Sugiyono, 2011:36) 

b. Menentukan banyak kelas interval 

 

Keterangan: K = banyak kelas interval, n = banyak data(Sugiyono, 

2011:36) 

c. Menentukan panjang interval kelas 

 

 

Keterangan: p = panjang interval kelas, k = jumlah kelas 

(Sugiyono, 2011:36) 

(2) Data nilai rata-rata kelas di analisis dengan rumus:  

Me =
  

 
     (Sugiyono, 2011:49) 

Keterangan: Me= Means (nilai rata-rata) 

∑X= jumlah semua nilai siswa (x) 

N=jumlah individu    

(3) Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal. Adapun rumusnya 

adalah: 

TBK=
                                

                       
 x 100%   

Keterangan : TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

K = 1 + 3.3 log n  

p = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑛𝑔 

𝑘
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Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak 

tuntas, dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Belajar 

 

Kriteria Ketuntasan 
Kualifikasi 

Individual Klasikal (%) 

≥ 70 ≥ 75 Tuntas 

< 70 < 75 Tidak Tuntas 

 

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, hasil 

observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia menulis 

deskripsi melalui model induktif kata bergambar.Sedangkan catatan 

lapangan dipaparkan dalamkalimat yang dipisah-pisahkan menurut kriteria 

untuk memperoleh kesimpulan. Untuk hasil penghitungan analisis data 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, dikonsultasikan dengan tabel kriteria 

penilaian kuantitatif yang dikelompokkan dalam empat kategori. Cara 

pengolahan data skor aktivitas siswa dan keterampilan guru adalah sebagai 

berikut. 

(1) menentukan skor tertinggi (T); 

(2) menentukan skor terendah (R); 

(3) menentukan median; 

Median  
                          

 
 (Poerwanti, 2008:6.9) 
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(4) membagi rentang skor menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang). Pembagian rentang 4 kategori dapat menggunakan kuartil 

yang akanmembagi data menjadi 4 sama banyak. Selanjutnya, dapat 

menghitung data skor dengan cara sebagai berikut:  

T = Skor Tertinggi 

R = Skor Terendah 

n = Banyaknya data, mencari n = (T - R) + 1  

K2 = median  

Rumus untuk menentukan kuartil sebagai berikut. 

Letak K1 = 
 

 
 (n+2) untuk n data genap dan K1= 

 

 
 (n+1) untuk n data 

ganjil  

Letak K2 = 
 

 
 (n+1) untuk n data genap dan ganjil  

Letak K3=  
 

 
(n+2) untuk n data genap dan K3= 

 

 
 (n+1) untuk n data 

ganjil  

Letak K4 = skor tertinggi = T 

Adapun cara menghitungnya sebagai berikut: 

Skor Tertinggi (T) : 13 x 4= 52 

Skor Terendah (R): 13 x 1= 13 

 n =  (T-R) + 1  

 = (52-13) + 1  

 = 40 

K1 = 
 

 
 (n+2)  K2 = 

 

 
 (n+1)  K3 = 

 

 
 (n+2) 

= 
 

 
 (40+2)  = 

 

 
 (40+1)        = 

 

 
 (40+2) 

= 10,5 = 20,5         = 31,5 
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Nilai K1 = (13-1) + 10,5 = 22,5   

Nilai K3 = (13-1) + 31,5 = 43,5 

Nilai K2 = (13-1) + 20,5 = 32,5 

Selanjutnya, peneliti membuat tabel ketuntasan data kualitatif sebagai 

pedoman untuk menetapkan tabel klasifikasi ketuntasan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Tabel 3.6 Kriteria Tingkat Keberhasilan Data Kualitatif 

Kriteria ketuntasan Kategori 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat baik (A) 

K2 < skor ≤ K3 Baik (B) 

K1 < skor ≤ K2 Cukup (C) 

R ≤ skor ≤ K1 Kurang (D) 

 

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Kriteria ketuntasan Kategori 

43,5 ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (SB) 

32,5< skor ≤ 43,5 Baik (B) 

22,5< skor ≤ 32,5 Cukup (C) 

13 ≤ skor ≤ 22,5 Kurang (K) 

 

Tabel 3.8 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Kriteria ketuntasan Kategori 

43,5 ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (SB) 

32,5< skor ≤ 43,5 Baik (B) 

22,5< skor ≤ 32,5 Cukup (C) 

13 ≤ skor ≤ 22,5 Kurang (K) 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan pembelajaran 

bahasa Indonesia menulis deskripsi pada siswa kelas II SDN Karanganyar 

02 Kota Semarang, yaitu: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menulis 

deskripsi melalui model induktif kata bergambar meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik32,5< skor ≤ 43,5. 
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2. Meningkatnya aktivitas siswa pada pembelajaran pembelajaran bahasa 

Indonesia aspek menulis melalui model pembelajaran induktif kata 

bergambarmeningkatdengan kriteria sekurang-kurangnya baik 32,5< 

skor ≤ 43,5. 

3. Sebanyak 75%  siswa  kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

mengalami ketuntasan belajar klasikal dan individual ≥ 70. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian, peneliti 

menyimpulkan: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi melalui model 

induktif kata bergambar mengalami peningkatan. Pada siklus I perolehan 

skor32 dengan kriteria cukup, pada siklus II perolehan skor meningkat 

menjadi 43 dengan kriteria baik, dan pada siklus III perolehan skor 

meningkat menjadi 50 dengan kriteria sangat baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi melalui model 

induktif kata bergambar mengalami peningkatan. Pada siklsu I perolehan 

skor 30,96 dengan kriteria cukup, pada siklus II perolehan skor 35 dengan 

kriteria baik, dan pada siklus III perolehan skor meningkat menjadi 43,60 

dengan kriteria sangat baik. 

3. Hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis deskripsi mengalami 

peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata 70,54 dengan persentase 

ketuntasan 67,7%, pada siklus II nilai rata-rata 74,73 dengan  persentase 

ketuntasan 70%, dan pada siklus III nilai rata-rata 77,61 dengan 

persentase ketuntasan 83,9%. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. 

pemilihan model pembelajaran yang tepat akan memaksimalkan 

penyampaian materi. Selain pemilihan model yang tepat, guru juga harus 

menguasai materi yang akan disampaikan, dan selalu memberikan 

motivasi belajar kepada siswa. 

2. Untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi, sebaiknya siswa 

diajak secara seksama untuk mengamati objek yang akan dideskripsikan 

sehinggadapat menghasilkan karangan deskripsi yang baik. 

3. Hasil belajar siswa sebaiknya selalu ditingkatkan melalui perbaikan terus 

menerus dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Pihak sekolah, perlu mensosialisasika penggunaan berbagai model-model 

pembelajaran di kalangan guru. Sehingga pembelajaran di kelas tidak 

monoton, tidak membosankan bagi siswa, dan pada akhirnya akan 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.  
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Model Induktif Kata 

Bergambar Pada Siswa Kelas II SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

 

No  Variabel  Indikator  Sumber  Instrument 

Pengumpu

lan Data 

1. Keterampilan guru 

dalam 

pembelajaran 

menulis deskripsi 

melaluimodel  

induktif kata 

bergambar 

1. Melaksanakan 

prapembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

3. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

4. Menampilkan bagan 

kata bergambar dan 

membimbing siswa 

untuk 

mengidentifikasinya 

(keterampilan 

menggunakan variasi 

melalui model induktif 

kata bergambar) 

5. Mereview kata-kata 

pada bagan kata 

bergambar 

(keterampilan 

menggunakan variasi 

melalui model induktif 

kata bergambar) 

6. Membimbing siswa 

menyusunkalimat, 

kalimat-kalimat 

berdasarkan bagan kata 

bergambar(keterampila

Guru 

Dokumentasi 

Catatan 

lapangan 

 

Lembar 

observasi 

Catatan 

lapangan 

LAMPIRAN 1  
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No  Variabel  Indikator  Sumber  Instrument 

Pengumpu

lan Data 

n menjelaskan melalui 

model induktif kata 

bergambar) 

7. Membimbing siswa 

mereviewkalimat-

kalimat yang dibuat 

dari bagan kata 

bergambar(keterampila

n mengadakan variasi 

melalui model induktif 

kata bergambar) 

8. Membimbing 

pelaksanaan diskusi 

(keterampilan  

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

9. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang 

kondusif (keterampilan 

mengelola kelas) 

10. Memberikan reward 

atau penghargaan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

11. Memberi pertanyaan 

pada siswa 

(keterampilan 

bertanya) 

12. Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

13. Menyimpulkan materi, 

evaluasi dan tindak 

lanjut(keterampilan 

menutup pelajaran) 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

bahasa Indonesia 

menulis deskripsi 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran  

(emotional activities) 

2. Menanggapi 
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No  Variabel  Indikator  Sumber  Instrument 

Pengumpu

lan Data 

melalui model  

induktif kata 

bergambar 

pertanyaan guru pada 

kegiatan apersepsi 

(mental activities, oral 

activities) 

3. Memperhatikan guru 

dalam menyampaikan 

materi (listening 

activities, visual 

activities) 

4. Mengamati dan 

mengidentifikasi 

bagan kata bergambar 

(visualactivities) 

5. Membaca atau 

mereview kata-kata 

pada bagan kata 

bergambar (oral 

activities, listening 

activities) 

6. Menyusun kalimat-

kalimat dari bagan kata 

bergambar 

(writing activities) 

7. Mereviewkalimat yang 

telah dibuat 

(oral activities,  

listening activities) 

8. Tertib dalam 

mengerjakan tugas 

individu(emotional 

activities, writing 

activities) 

9. Tertib dalam 

pembentukan 

kelompok (emotional 

activities) 

10. Aktif mengerjakan 

tugas secara 

berkelompok (mental 

activities, writing 

activities) 

11. Mempresentasikan 

hasil kerja (oral 
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No  Variabel  Indikator  Sumber  Instrument 

Pengumpu

lan Data 

activities, mental 

activities) 

12. Menanggapi hasil 

kerja siswa lain 

(oral activities, mental 

activities) 

13. Menyimpulkan materi 

yang telah 

dipelajari(emotional 

activities) 

3. Hasil belajar 

siswa 

padapembelajaran 

bahasa Indonesia 

menulis deskripsi  

melalui model 

induktif kata 

bergambar 

1. Organisasi isi 

2. Tata kalimat  

3. Pemilihan kata (diksi) 

4. Ejaan dan tanda baca 

Data hasil 

belajar siswa 

Tes 

tertulis 
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INSTRUMEN PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENULIS DESKRIPSI 

MELALUI MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR 

Nama SD  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang  

Kelas/Semester : II / 2 

Tema    : Lingkungan Sekitar 

Nama Pengamat : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk  : 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali dan tampak 1 maka beri tanda check 

pada skor 1. 

b. Jika deskriptor tampak 2 maka beri tanda check (√) pada skor2. 

c. Jika deskriptor tampak 3 maka beri tanda check (√) pada skor 3. 

d. Jika deskriptor tampak 4 maka beri tanda check (√) pada skor 4. 

No Indikator 
Skor 

4 3 2 1 

1. Melaksanakan prapembelajaran     

2. Apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran     

3. Menyampaikan materi pembelajaran     

4. Menampilkan bagan kata bergambar dan 

membimbing siswa untuk mengidentifikasinya 

    

5. Membimbing siswa mereview kata-kata pada 

bagan kata bergambar 

    

6. Membimbing siswa menyusun kalimat-kalimat 

berdasarkan bagan kata bergambar 

    

7. Membimbing siswa mereviewkalimat-kalimat 

yang dibuat dari bagan kata bergambar 

    

8. Membimbing pelaksanaan diskusi kelompok     

9. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif     

10. Memberikan reward atau penghargaan pada siswa     

11. Memberi pertanyaan pada siswa     

12. Membimbing siswa mempresentasikan hasil kerja     

LAMPIRAN 2  
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No Indikator 
Skor 

4 3 2 1 

13. Menyimpulkan materi, melaksanakan evaluasi, 

dan tindak lanjut 

    

 

 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi  
Tingkat keberhasilan 

pembelajaran 

43,5 ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (SB) Tuntas 

32,5< skor ≤ 43,5 Baik (B) Tuntas 

22,5< skor ≤ 32,5 Cukup (C) Tidak tuntas 

13 ≤ skor ≤ 22,5 Kurang (K) Tidak tuntas 

 

Jumlah skor yang 

diperoleh 
Kualifikasi  

Tingkat keberhasilan 

pembelajaran 

 

 

  

 

Semarang,………..2015 

      Observer, 
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DESKRIPTOR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENULIS DESKRIPSI 

MELALUI MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR 

No Indikator pengamatan 
Deskriptor 

a b c d 

1. Melaksanakan 

prapembelajaran 

Mempersiapkan 

ruangan 

 

Menyiapkan 

media bagan 

kata bergambar 

Memimpin 

berdoa 

 

Mengecek 

kehadiran siswa 

2. Apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Bertanya 

tentang materi 

yang lalu 

Memberikan 

motivasi belajar 

pada siswa 

Menarik 

perhatian 

siswa 

Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

3. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

Materi yang 

disampaikan 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran 

Memadukan 

materi dengan 

mengaitkan 

kehidupan 

nyata, dan 

memberikan 

contoh 

Penyampaian 

materi sesuai 

dengan 

kemampuan 

siswa 

 

Penyampaian 

materi diserta 

tanya jawab 

dengan siswa 

untuk mengecek 

pemahaman siswa 

4. Menampilkan bagan 

kata bergambar dan 

membimbing siswa 

untuk 

mengidentifikasinya 

Memilih 

gambar 

 

Membuat garis 

bantu pada 

gambar 

sehingga 

menjadi bagan 

kata bergambar 

Membimbing 

siswa 

mengidentifika

si objek-objek 

yang ditandai 

pada bagan 

kata 

bergambar 

Membimbing 

siswa memikirkan 

informasi apa 

yang mereka 

peroleh dari bagan 

kata bergambar 

tersebut 

5. Membimbing siswa 

mereview kata-kata 

pada bagan kata 

bergambar 

Membimbing 

siswa membaca 

kata per kata 

yang ada pada 

bagan kata 

bergambar 

 

Membimbing 

siswa 

mengucapkan, 

dan mengeja 

kata-kata 

tersebut 

bersama-sama 

Menambahkan 

kata-kata jika 

diinginkan 

pada bagan 

kata 

bergambar 

Membimbing 

siswa membaca 

kata-kata 

tambahan pada 

bagan kata 

bergambar 

6. Membimbing siswa 

menyusun kalimat-

kalimat berdasarkan 

bagan kata bergambar 

Membimbing 

siswa 

melengkapi 

bagian kata, 

kalimat yang 

kosong 

Memperagakan 

membuat 

kalimat-kalimat 

Membimbing 

siswa 

menyusun 

beberapa 

kalimat yang 

secara 

langsung 

berhubungan 

dengan bagan 

kata 

bergambar 

Membimbing 

siswa 

menggabungkan 

kalimat-kalimat 

7. Membimbing siswa 

mereviewkalimat-

kalimat yang dibuat 

dari bagan kata 

bergambar 

Membimbing 

siswa membaca 

kalimat per 

kalimat secara 

bersama-sama 

Membimbing 

siswa membaca 

isi karangan 

deskripsi secara 

keseluruhan 

Membimbing 

siswa 

meninjau 

kembali isi 

karangan 

deskripsi 

 

Membimbing 

siswa 

menciptakan judul 

yang tepat 

berdasarkan isi 

karangan 

deskripsi 

8. Membimbing Membentuk Mengatur Berkeliling Meningkatkan 
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No Indikator pengamatan 
Deskriptor 

a b c d 

pelaksanaan diskusi 

kelompok 

kelompok 

diskusi  

 

tempat duduk 

untuk tiap 

kelompok 

 

mengawasi 

jalannya 

diskusi 

 

partisipasi siswa 

bekerja secara 

berkelompok 

9. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang 

kondusif 

Menciptakan 

suasana belajar 

nyaman dan 

menyenangkan 

Menciptakan 

suasana belajar 

yang tertib dan 

dapat 

mengontrol 

kelas  

Menciptakan 

komunikasi 

belajar multi 

arah 

 

Berkeliling 

membagi 

perhatian 

10. Memberikan reward 

atau penghargaan 

pada siswa 

Memberikan 

penghargaan 

secara individu 

dan kelompok 

Memberikan 

motivasi pada 

siswa yang 

belum berani 

maju dan 

memberikan 

motivasi pada 

siswa yang 

jawabannya 

salah 

Pemberian 

penghargaan 

dilakukan 

secara spontan 

Pemberian 

penghargaan 

bervariasi 

11. Memberi pertanyaan 

pada siswa 

Mengajukan 

pertanyaan 

secara jelas 

Menyebar 

pertanyaan 

 

Memberi 

giliran untuk 

menjawab 

Memberi waktu 

berpikir 

12. Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja 

Memberikan 

kesempatan 

pada siswa 

untuk 

mempresentasik

an hasil kerja 

 

Memberikan 

kesempatan 

pada siswa 

untuk 

menanggapi 

hasil kerja 

siswa lain 

Memberikan 

kesempatan 

pada siswa 

untuk 

mengemukaka

n pendapatnya 

Memberikan 

kesempatan pada 

siswa untuk 

bertanya jawab 

13. Menyimpulkan 

materi, melaksanakan 

evaluasi, dan tindak 

lanjut 

Menyimpulkan 

matei yang 

telah dipelajari 

dan tindak 

lanjut 

Melaksanakan 

evaluasi 

 

Menggunakan 

pedoman 

penilaian 

yang jelas 

Menutup 

pelajaran 
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INSTRUMEN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENULIS DESKRIPSI  

MELALUI MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR  

 

Nama SD  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang  

Kelas/Semester : II / 2 

Materi   : 

Nama siswa  : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk  : 

Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali atau tampak 1 maka beri tanda check 

pada skor 1. 

b. Jika deskriptor tampak 2 maka beri tanda check (√) pada skor 2. 

c. Jika deskriptor tampak 3 maka beri tanda check (√) pada skor 3. 

d. Jika deskriptor tampak 4 maka beri tanda check (√) pada skor 4. 

No Indikator 
Skor 

4 3 2 1 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran     

2. Menanggapi pertanyaan guru pada kegiatan 

apersepsi 

    

3. Memperhatikanguru dalam menyampaikan materi      

4. Mengamati dan mengidentifikasi bagan kata 

bergambar 

    

5. Membaca atau mereview kata-kata pada bagan 

kata bergambar 

    

6. Menyusun kalimat-kalimat dari bagan kata 

bergambar 

    

7. Mereview kalimat-kalimat yang telah dibuat     

LAMPIRAN 3  
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No Indikator 
Skor 

4 3 2 1 

8. Tertib dalam mengerjakan tugas individu     

9. Tertib dalam pembentukan kelompok     

10. Aktifmengerjakan tugas secara berkelompok      

11. Mempresentasikan hasil kerja      

12. Menanggapi hasil kerja siswa lain     

13. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari     

 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi  Tingkat keberhasilan  

43,5 ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (SB) Tuntas 

32,5< skor ≤ 43,5 Baik (B) Tuntas 

22,5< skor ≤ 32,5 Cukup (C) Tidak tuntas 

13 ≤ skor ≤ 22,5 Kurang (K) Tidak tuntas 

 

Jumlah skor yang 

diperoleh 
Kualifikasi  

Tingkat keberhasilan 

pembelajaran 

 

 

 

  

 

Semarang,………2015 

 

      Observer, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 
 

INDIKATOR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MENULIS DESKRIPSI  

MELALUI MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR  

 

No Indikator pengamatan 
Deskriptor 

a b c d 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

Mempersiapkan 

perlengkapan 

belajar 

 

Duduk 

ditempatnya 

masing-masing 

 

Duduk 

dengan 

tenang dan 

tidak 

membuat 

gaduh 

Memperhatikan 

guru 

2. Menanggapi 

pertanyaan guru pada 

kegiatan apersepsi  

Memberikan 

jawaban sesuai 

dengan 

pertanyaan 

 

Menjawab 

pertanyaan 

dengan bahasa 

yang mudah 

dipahami 

Menanggapi 

jawaban yang 

diajukan 

teman 

Aktif dalam 

menjawab 

pertanyaan 

3. Memperhatikanguru 

dalam menyampaikan 

materi 

Mendengarkan 

penjelasan guru 

Memahami 

penjelasan guru 

dengan seksama 

 

Mencatat hal-

hal penting 

yang 

disampaikan 

guru 

Memberikan 

respon terhadap 

penjelasan guru 

4. Mengamati dan 

mengidentifikasi 

bagan kata bergambar 

Memperhatikan 

bagan kata 

bergambar 

 

Menyebutkan 

objek-objek yang 

terdapat pada 

bagan kata 

bergambar 

Menyebutkan 

bagian-bagian 

dari objek 

yang ditandai 

pada bagan 

kata 

bergambar 

Menulis bagian-

bagian dari 

objek yang 

ditandai pada 

bagan kata 

bergambar 

5. Membaca atau 

mereview kata-kata 

pada bagan kata 

bergambar 

Membaca kata 

per kata pada 

bagan kata 

bergambar yang 

ditunjuk guru 

Mengucapkan 

dan mengeja 

kata-kata 

tersebut 

bersama-sama 

Mengklasifik

asikan kata-

kata ke dalam 

berbagai jenis 

kelompok 

Membaca kata-

kata tambahan 

pada bagan kata 

bergambar 

6. Menyusun kalimat 

menjadi paragraf dari 

bagan kata bergambar   

Melengkapi 

bagian kata atau 

kalimat yang 

kosong 

Menyusun 

beberapa kalimat 

yang secara 

langsung 

berhubungan 

dengan bagan 

kata bergambar 

Menggabung

kan kalimat-

kalimat 

menjadi suatu 

paragraf yang 

utuh 

Menulis kalimat 

atau paragraf 

dari bagan kata 

bergambar yang 

di pilih 

7. Mereview kalimat dan 

paragraf yang telah 

dibuat 

Membaca 

kalimat per 

kalimat pada 

paragraf dengan 

kompak 

Membaca 

keseluruhan isi 

paragraf dengan 

suara jelas 

Meninjau isi 

paragraf 

 

Menemukan 

informasi dari 

paragraf 

8. Tertib dalam 

mengerjakan tugas 

individu 

Memperhatikan 

guru sebelum 

memulai 

mengerjakan 

tugas 

Mengerjakan 

tugas individu 

dengan mandiri 

Mengerjakan 

tugas 

individu 

dengan 

sungguh-

sungguh 

Mengerjakan 

tugas individu 

sesuai dengan 

waktu yang 

ditentukan 
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No Indikator pengamatan 
Deskriptor 

a b c d 

9. Tertib dalam 

pembentukan 

kelompok 

Tenang saat 

pembentukan 

kelompok 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru 

dalam 

pembentukan 

kelompok 

Duduk 

berkelompok 

dengan tertib 

 

Melakukan 

petunjuk guru 

10. Aktif mengerjakan 

tugas secara 

berkelompok 

Mengerjakan 

tugas kelompok 

dengan tertib 

 

Memberikan 

sumbangan 

pendapat dalam 

diskusi 

Menyelesaika

n tugas sesuai 

dengan 

kesepakatan 

kelompok 

Menyelesaikan 

tugas kelompok 

tepat waktu 

11. Mempresentasikan 

hasil kerja 

Percaya diri 

saat 

mempresentasik

an hasil kerja  

di depan kelas 

Berani dan tidak 

gugup 

 

Komunikatif  

 

Suara jelas 

12. Menanggapi hasil 

kerja siswa lain 

Tenang dan 

antusias 

 

Memperhatikan 

hasil kerja siswa 

lain 

 

Bertanya 

jawab 

menanggapi 

hasil kerja 

siswa lain 

Memberi 

masukan 

terhadap hasil 

kerja siswa lain 

13. Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

Ikut 

memberikan 

kesimpulan 

sesuai dengan 

materi 

Memberi contoh 

kesimpulan 

 

Mencatat 

hasil 

kesimpulan 

 

Mengungkapka

n kembali hasil 

kesimpulan 
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI 

Siklus… 

 

Nama Siswa  :………………………….. 

Nama SD   : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

Kelas/semester : II / 2 

Tema  : Lingkungan sekitar 

Hari / tanggal  : ……………………………. 

 

Petunjuk : 

1.  Bacalah dengan cermat 4 indikator penilaian menulis deskripsi! 

2. Berilah tanda check () pada kolom deskriptor  1, 2, 3, atau 4 jika tertulis 

tampak. 

No Indikator  Deskriptor Kategori  Skor 

1. Organisasi Isi 1. Detail objek yang 

dideskripsikan lengkap 

sesuai gambar (siklus I siswa 

dapat mendeskripsikan 9 

bagian anggota tubuh ayam; 

siklus II siswa memilih salah 

satu gambar mendeskripsikan  

7 bagian anggota tubuh gajah 

atau mendeskripsikan 5 

anggota tubuh kelinci; siklus 

III siswa dapat 

mendeskripsikan 4 bagian 

tubuh pohon pepaya) 

Sangat 

Baik 

50 

2. Detail objek yang 

dideskripsikan sesuai gambar 

tetapi isinya tidak lengkap 

(siklus I siswa dapat 

mendeskripsikan 1-8 anggota 

tubuh ayam; siklus II siswa 

memilih salah satu gambar 

mendeskripsikan  1-3 bagian 

anggota tubuh gajah atau 

Baik 45 

LAMPIRAN 4 
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No Indikator  Deskriptor Kategori  Skor 

mendeskripsikan 1-4 anggota 

tubuh kelinci; siklus III siswa 

dapat mendeskripsikan 1-3 

bagian tubuh pohon pepaya) 

  3. Detail objek yang 

dideskripsikan menyimpang 

dari gambar 

Cukup  15 

4. Tidak ada objek yang di 

deskripsikan 

Kurang  0 

2. Tata Kalimat 1. Tata kalimat efektif dan tidak 

ada kesalahan 

Sangat 

Baik 

20 

2. Tata kalimat kompleks dan 

terdapat kesalahan  ≤ 4 

Baik  15 

3. Terdapat kesalahan tata 

kalimat sebanyak 5-7 dalam 

satu paragraf 

Cukup  10 

4. Jumlah kesalahan tata kalimat 

lebih dari 7 

Kurang  5 

3. Pemilihan Kata 

(diksi) 

1. Pemilihan kata tiap kalimat 

dalam satu topik karangan 

deskripsi benar, tidak ada 

kesalahan 

Sangat 

Baik 

20 

2. Jumlah kesalahan pemilihan 

kata dalam satu topik karangan 

deskripsi ≤ 4 

Baik  15 

3. Kesalahan pemilihan kata 

dalam satu topik karangan 

deskripsi sebanyak 5-7 

Cukup  10 

4. Terdapat kesalahan dalam 

pemilihan kata lebih dari 7 

dalam satu karangan deskripsi 

Kurang  5 

4. Ejaan dan Tanda 

Baca 

1. Ejaan benar sesuai EYD dan 

tanda baca setiap kalimat benar 

Sangat 

Baik 

10 

2. Jumlah kesalahan ejaan dan 

tanda baca 1-4 dalam satu 

karangan deskripsi 

Baik 6 

3. Jumlah kesalahan ejaan dan 

tanda baca 5-7 dalam satu 

karangan deskripsi 

Cukup  4 

4. Jumlah kesalahan ejaan dan 

tanda baca lebih dari 7 dalam 

satu karangan deskripsi 

Kurang  2 

Jumlah Skor Maksimal = 100 
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Jumlah skor……. Nilai……. 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak tuntas 

 

Semarang,……………2015 

Peneliti, 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus… 

 

Nama Sekolah  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester  : II / 2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari / Tanggal  :  

Petunjuk : catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru dan 

siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan 

catatlah setiap kejadian yang tidak termuat dalam 

instrument! 

Catatan  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, …………… 2015 

         Observer,

 .........................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 

JARING TEMA SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan menyalin puisi anak. 

8.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. 

Indikator : 

- Mengidentifikasi ciri-ciri hewan pada bagan kata bergambar. 

- Menjelaskan manfaat hewan yang ada pada bagan kata bergambar. 

- Menulis dan melengkapi kalimat berdasarkan bagan kata bergambar dengan kosa kata yang 

tepat. 

- Menulis deskripsi berdasarkan gambar dengan memerhatikan penggunaan tanda baca dan 

EYD. LINGKUNGAN 

SEKITAR 
IPA 

3.  Mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan kegunaannya. 

3.2 Mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan di lingkungan sekitar dan cara menghematnya. 

Indikator : 

 Memberi contoh energi yang digunakan di lingkungan sekitar. 

 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya 

bilangan dua angka. 

Indikator : 

 Menghitung perkalian bilangan sampai 50 

 

LAMPIRAN 6  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 1 

Nama Sekolah  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

Kelas/ Semester  : II/ 2 

Tema   : Lingkungan Sekitar 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari, tanggal  : 26 Februari 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan 

menyalin puisi anak. 

IPA 

3. Mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam 

kehidupansehari-hari dan kegunaannya. 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

8.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana 

dengan bahasa tulis. 

IPA 

3.2 Mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan di lingkungan 

sekitar dan cara menghematnya. 

Matematika 

3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka. 

 

C. Indikator  

- Mengidentifikasi ciri-ciri hewan pada bagan kata bergambar. 

- Menjelaskan manfaat hewan yang ada pada bagan kata bergambar. 
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- Menulis dan melengkapi kalimat berdasarkan bagan kata bergambar 

dengan kosa kata yang tepat. 

- Menulis deskripsi berdasarkan gambar dengan memerhatikan penggunaan 

tanda baca dan EYD. 

- Memberi contoh energi yang digunakan di lingkungan sekitar. 

- Menghitung perkalian bilangan sampai 50. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

- Apabila diberi bagan kata bergambar siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri 

hewan dengan benar. 

- Melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hewan 

yang ditunjukkan pada bagan kata bergambar dengan tepat. 

- Dengan memerhatikan bagan kata bergambar serta penjelasan dari guru, 

siswa dapat menulis dan melengkapi kalimat dengan mengisi kosa kata 

yang tepat. 

- Melalui kerja kelompok, siswa dapat melengkapi kalimat berdasarkan 

bagan kata bergambar dengan kosa kata yang tepat. 

- Diberikan bagan kata bergambar, siswa dapat menulis deskripsi 

berdasarkan gambar dengan memerhatikan penggunaan tanda baca dan 

EYD dengan tepat. 

- Melalui kerja kelompok, siswa dapat memberi contoh energi yang 

digunakan di sekitar dengan tepat. 

- Melalui penjelasan guru dengan bantuan gambar, siswa dapat menghitung 

perkalian bilangan sampai 50 dengan benar. 



Karakter yang diharapkan : aktif, kerjasama, berani, bertanggung jawab, 

disiplin. 

 

E. Materi  

- Menulis deskripsi berdasarkan gambar hewan 

- Jenis energi dan contoh penggunaan energi di lingkungan sekitar. 
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- Perkalian bilangan kurang dari 50. 

 

F. Metode dan model pembelajaran 

- Model pembelajaran induktif kata bergambar. 

- Metode: diskusi, penugasan, dan ceramah bervariasi. 

 

G. Kegiatan pembelajaran 

Prakegiatan 

- Mempersiapkan kelas dan media. 

- Pengkondisian siswa (salam, berdoa, dan presensi). 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Motivasi dan apersepsi 

Menyanyikan yel-yel kelas II 

Tepuk kelas II 

Hu-Ha Yes!!! 

Deng dung ecek ecek 

Deng dung ecek ecek 

Kelas II, kelas II… Istimewa!! 

Tepuk semangat!! 

S-E-M-A-N-G-A-T 

SE-MA-NGAT!! 

Jos, ajos,ajos…yes yes!! 

2. Guru menanyakan “Anak-anak, siapa yang memiliki hewan peliharaan di 

rumah?” adakah diantara kalian yang memelihara ayam di rumah?”. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

4. Guru menampilkan bagan kata bergambar yang berhubungan dengan topik 

pembelajaran di papan tulis (eksplorasi). 

5. Guru menyampaikan materi pembelajaran (eksplorasi). 

6. Guru membaca cerita tentang “Peternakan ayam Pak Budi” (eksplorasi). 
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7. Siswa diminta mengamati kembali gambar peternakan ayam di papan tulis 

(eksplorasi). 

8. Siswa mengidentifikasi apa yang mereka lihat dalam gambar tersebut 

(elaborasi). 

9. Siswa menandai bagian-bagian gambar yang telah diidentifikasi tadi. 

(Guru menggambar sebuah  garis yang merentang dari objek gambar ke 

kata). (elaborasi) 

10. Guru dapat menambahkan kata-kata, jika di inginkan pada bagan kata 

bergambar tersebut(elaborasi). 

11. Guru mempraktikan cara membaca kata pada objek gambar yang 

teridentifikasi tersebut (elaborasi). 

12. Siswa membaca kata-kata tersebut dengan suara keras (elaborasi). 

13. Siswa memikirkan atau memberikan judul yang tepat untuk gambar 

tersebut (elaborasi). 

14. Siswa diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dan menjelaskan manfaat 

hewan yang ada pada gambar tersebut dengan bimbingan guru (elaborasi). 

15. Guru memberi contoh kalimat dan kemudian membuat kalimat yang 

rumpang / tidak lengkap, kemudian siswa diminta untuk melengkapi 

bagian kata atau kalimat yang kosong tersebut (elaborasi). 

16. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok. Setiap kelompok 

beranggotakan 2-3 orang(elaborasi). 

17. Guru membimbing kegiatan diskusi siswa(elaborasi). 

18. Siswa membacakan hasil tulisannya di depan kelas (elaborasi). 

19. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan siswa yang lain menanggapi 

(elaborasi). 

20. Guru memberikan umpan balik terhadap tanggapan siswa (konfirmasi). 

21. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami (konfirmasi). 

22. Guru memberikan penghargaan pada siswa yang aktif (konfirmasi). 
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Kegiatan Akhir 

23. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

24. Siswa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap 

materi yang dipelajarinya. 

25. Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. 

26. Guru memberikan tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya berdasarkan 

refleksi yang telah dilakukan. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Alat / Bahan: 

- gambar hewan 

- bagan kata bergambar 

- peternakan pak Budi 

- perkalian 

Sumber Belajar: 

Anwar, Sjaeful. 2008. Mari Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

BSNP. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta:BSNP. 

Joice, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). Models of teaching (8
th

 ed.). ( 

Diterjemahkan oleh : Achmad Fawaid & Ateilla Mirza). Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Mustoha, Amin dkk. 2008. Senang Matematika 2: untuk SD/MI kelas 2. 

Jakarta : PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Nelitayanti, Tri Novia. 2008. Cinta Berbahasa Indonesia. Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Nur’aini, Umri. 2008. Bahasa Indonesia: untuk SD/MI Kelas II.Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Poerwanti, Endang. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: 

DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Suyatno. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian 

- Prosedur Penilaian 
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Lampiran 

Materi 

Coba perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Pasti kalian akan 

menemukanbeberapa tumbuhan dan hewan disana. Contoh hewan yang ada di 

sekitar lingkungan rumah adalah ayam, bebek, burung, sapi, kelinci, dan lain lain. 

Dapatkah kalian menyebutkan hewan yang lain?. Kita dapat menuliskan ciri-ciri, 

manfaat, danbagaimana hewan berasal berdasarkan gambar. 

Ayo amati gambar dibawah ini! Kita akan  berlatih menulis deskripsi. 

Tahukah kalian apa itu deskripsi? Deskripsi merupakan jenis tulisan yang 

menggambarkan dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana atau keadaan agar 

pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan sendiri.  Misalnya untuk 

mendeskripsikan ayam, kita dapat menggunakan bagan kata bergambar seperti 

dibawah ini : 

 

Ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayam  

Ayam memiliki dua kaki. 

Ayam juga memiliki cakar. 

Cakar digunakan untuk menggaruk-garuk tanah mencari makan. 

Ayam memiliki paruh. 

Paruh digunakan untuk mematuk makanan. 
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Ayam memiliki dua mata untuk melihat. 

Ayam memiliki sayap tapi tidak bisa terbang. 

Ayam memiliki bulu dan ekor. 

Dia biasa makan jagung dan beras. 

Ayam menghasilkan telur. 

Telur ayam rasanya enak. 

Telur dan daging ayam mengandung protein. 

Kukuruyuk adalah bunyi ayam jantan. 

Petok-petok adalah bunyi ayam betina 

Kalian telah berlatih mengidentifikasi gambar diatas. Pernahkah kalian 

mengunjungi peternakan ayam? Apa yang dapat kalian lihat disana? Untuk 

menambah pemahamanmu bacalah teks berikut ini !  

Peternakan Ayam Pak Budi 

Pak Budi adalah seorang pengusaha. Dia memiki peternakan ayam petelur. 

Ayamnya berjumlah ratusan. Ada banyak ayam yang sudah bertelur. Suatu hari 

aku berkunjung ke peternakan Pak Budi bersama ayahku, aku melihat Pak Budi 

sedang meletakkan telur ayam di tempat penetasan telur.  

Aku heran kenapa telur diletakkan ditempat berlampu. Kemudian aku 

bertanya kepada Pak Budi tentang peternakannya. Tempat penetasan telur ayam 

berupa kotak. Pak Budi memiliki banyak kotak. Setiap kotak dapat berisi puluhan 

telur. Kotak itu diberi banyak lampu. Lampu tersebut adalah sumber energi panas 

yang berfungsi untuk menghangatkan telur agar cepat menetas menjadi ayam.  

Pak Budi rajin memelihara ayam-ayamnya. Pak Budi selalu bekerja keras 

agar dapat menjadi pengusaha ayam yang sukses. Aku ingin seperti Pak Budi. 

 

Dari teks diatas dapat kita ketahui bahwa lampu yang digunakan untuk 

menetaskan telur merupakan sumber energi panas yang berfungsi untuk 

menghangatkan telur agar cepat menetas menjadi ayam. Energi panas juga 

bermanfaat dalam kehidupan manusia, misalnya untuk mengeringkan pakaian, 
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merebus air, menanak nasi, dan lain-lain.Selain itu, ada beberapa sumber energi 

lain diantaranya : 

- Sumber energi panas yaitu matahari, kompor dan setrika. 

- Sumber energi listrik yaitu plta dan aki. 

- Sumber energi cahaya yaitu matahari, senter, dan lampu. 

- Sumber energi bunyi yaitu lonceng bel dan alat musik. 

Energi yang paling banyak digunakan adalah energi listrik. Energi listrik harus 

dihemat penggunaannya demi tersedianya listrik yang cukup. 

 

Matematika 

Perkalian adalah penjumlahan berulang. 

Di halaman ada 4 ekor ayam. Berapa kaki seekor ayam? Berapa banyak kaki 4 

ekor ayam?  

Banyak kaki 4 ekor ayam : 2 + 2 + 2 + 2 = 8 

Banyak kaki 4 ekor ayam : 4 × 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 

perhatikan gambar berikut !Terdapat 4 rak telur, satu rak telur berisi 6 butir telur. 

Berapakah jumlah telur seluruhnya? 

 

 

 

banyak telur : 6 + 6 + 6 + 6  = 24 

ada 4 kali penjumlahan 6. Artinya 4 x 6 = 24 

jadi 4 x 6 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24 
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Lembar Kerja Siswa 

                                                                                Nama anggota kelompok : 

…………………………….. 

………………………….…. 

……………………….……. 

1. Tulislah nama anggota kelompok kalian!Kerjakan secara berkelompok! 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
1. Lengkapi kalimat berikut ! 

Ayam memiliki dua kaki 

Ayam juga memiliki cakar. 

______ digunakan untuk menggaruk-garuk tanah mencari makan. 

Ayam memiliki paruh. 

______ digunakan untuk mematuk makanan. 

Ayam juga memiliki dua _______untuk melihat. 

Ayam memiliki _______ tapi tidak bisa terbang. 

Ayam juga memiliki bulu dan ekor. 

Dia biasa makan ______ dan ______. 

Telur dan daging ayam mengandung protein. 

Kukuruyuk adalah bunyi ayam _______. 

Petok-petok adalah bunyi ayam ______ 
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2. Terdapat 6 anak ayam dalam satu kelompok. Jika ada 4 kelompok, berapa 

jumlah anak ayam seluruhnya? 

 

 

 

…………+ ………….. + ………………+ ………… = ….. x …. = ….. 

3. Tulislah benda-benda di rumahmu yang menggunakan energi listrik! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa 

Pertemuan I 

a. Ayam memiliki dua kaki. 

Ayam juga memiliki cakar. 

Cakar digunakan untuk menggaruk-garuk tanah mencari makan. 

Ayam memiliki paruh. 

Paruh digunakan untuk mematuk makanan. 

Ayam juga memiliki dua mata untuk melihat. 

Ayam memiliki sayap tapi tidak bisa terbang. 

Ayam juga memiliki bulu dan ekor. 

Dia biasa makan jagung dan beras. 

Telur dan daging ayam mengandung protein. 

Kukuruyuk adalah bunyi ayam jantan. 

Petok-petok adalah bunyi ayam betina. 

b. 6+6+6+6 = 4 x 6 = 24 

c. Kipas angin, komputer, lampu, setrika, mesin cuci, dan lain-lain. 
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Kisi – kisis soal 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Karanganyar 02 

Kelas/Semester : II / 2 

Tema  : Lingkungan Sekitar 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar Indikator  Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

soal 

No. 

soal 

Tingkat 

Kognitif 

Bahasa Indonesia (Menulis) 

8.   Menulis permulaan dengan 

mendeskripsikan benda di 

sekitar dan menyalin puisi 

anak. 

IPA 

3.   Mengenal berbagai sumber 

energi yang sering 

dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari dan 

kegunaannya. 

Matematika 

3.   Melakukan perkalian dan 

pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

Bahasa Indonesia 

8.1  Mendeskripsikan 

tumbuhan atau 

binatang di sekitar 

secara sederhana 

dengan bahasa tulis. 

IPA 

3.2  Mengidentifikasi jenis 

energi yang paling 

sering digunakan di 

lingkungan sekitar dan 

cara menghematnya. 

Matematika 

3.1  Melakukan perkalian 

bilangan yang hasilnya 

bilangan dua angka. 

- Mengidentifikasi ciri-ciri hewan 

pada bagan kata bergambar. 

- Menjelaskan manfaat hewan 

yang ada pada bagan kata 

bergambar. 

- Menulis dan melengkapi kalimat 

berdasarkan bagan kata 

bergambar dengan kosa kata 

yang tepat. 

- Menulis deskripsi berdasarkan 

bagan kata bergambar dengan 

menggunakan tanda baca dan 

EYD. 

- Memberi contoh energi yang 

digunakan di sekitar. 

- Menghitung perkalian bilangan 

sampai 50. 

Tes Tertulis 

 

 

 

Isian  

 

 

 

 

 

 

Isian  

 

 

 

Isian  

 

Isian  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C6 

 

 

 

C2 

 

C3 
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Evaluasi 

Nama : …………………………. 

No. absen : ……………………… 

 

1. Buatlah deskripsi dari gambar berikut! 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

2. Sebutkan manfaat ayam yang kalian ketahui! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Sebutkan 5 benda dirumah yang menggunakan energi listrik! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Terdapat 6 anak ayam dalam satu kelompok. Jika ada 3 kelompok, berapa 

jumlah anak ayam seluruhnya? 

 

………………….. + …………………. + ……………….. = ....... X ….. = ….. 
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Kunci jawaban evaluasi 

1. Ayam 

Ayam memiliki dua kaki. 

Ayam juga memiliki cakar. 

Cakar digunakan untuk menggaruk-garuk tanah mencari makan. 

Ayam memiliki paruh. 

Paruh digunakan untuk mematuk makanan. 

Ayam memiliki dua mata untuk melihat. 

Ayam memiliki sayap tapi tidak bisa terbang. 

Ayam memiliki bulu dan ekor. 

Dia biasa makan jagung dan beras. 

Ayam menghasilkan telur. 

Telur ayam rasanya enak. 

Telur dan daging ayam mengandung protein. 

Kukuruyuk adalah bunyi ayam jantan. 

Petok-petok adalah bunyi ayam betina 

2. Manfaat ayam antara lain : telur dan dagingnya mengandung protein yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu kotoran ayam dapat 

dijadikan pupuk alami. 

3. Mesin cuci, setrika, oven, lampu, kipas angin, dan lain-lain. 

4. 6+6+6 = 3 x 6 = 18 
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Media Pembelajaran siklus I 
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JARING TEMA SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan menyalin puisi anak. 

8.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa 

tulis. 

Indikator : 

 Mengidentifikasi ciri-ciri hewan pada bagan kata bergambar. 

 Menulis dan melengkapi kalimat berdasarkan gambar dengan kosa kata yang tepat. 

 Menulis deskripsi berdasarkan gambar dengan menggunakan EYD yang tepat. 

 

LINGKUNGAN 

SEKITAR 

IPS 

2.   Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga Indikator. 

2.3 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. 

Indikator : 

- Memberi contoh kerjasama di lingkungan sekitar. 

 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian 

bilangan sampai dua angka. 

3.1 Melakukan perkalian bilangan yang 

hasilnya bilangan dua angka. 

Indikator : 

 Menghitung perkalian bilangan sampai 50 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II 

Nama Sekolah  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

Kelas/ Semester  : II/ 2 

Tema   : Lingkungan Sekitar 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari, tanggal  : 28 Februari 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan 

menyalin puisi anak. 

IPS 

2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan 

tetangga. 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

8.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana 

dengan bahasa tulis. 

IPS 

2.3 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. 

Matematika 

3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka. 

 

C. Indikator  

- Mengidentifikasi ciri-ciri hewan pada bagan kata bergambar. 

- Menulis dan melengkapi kalimat berdasarkan gambar dengan kosa kata 

yang tepat. 
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- Menulis deskripsi berdasarkan gambar dengan menggunakan EYD yang 

tepat. 

- Memberi contoh kerjasama di lingkungan sekitar. 

- Menghitung perkalian bilangan sampai 50. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

- Apabila diberi bagan kata bergambar siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri 

hewan dengan benar. 

- Dengan memerhatikan gambar serta penjelasan dari guru, siswa dapat 

menulis dan melengkapi kalimat dengan mengisi kosa kata yang tepat. 

- Melalui kerja kelompok, siswa dapat melengkapi kalimat berdasarkan 

bagan kata bergambar dengan kosa kata yang tepat. 

- Diberikan bagan kata bergambar, siswa dapat menulis deskripsi 

berdasarkan gambar dengan memerhatikan penggunaan tanda baca dan 

EYD dengan tepat. 

- Melalui kerja kelompok, siswa dapat memberi contoh kerjasama di 

lingkungan sekitar. 

- Melalui penjelasan guru dengan bantuan gambar, siswa dapat menghitung 

perkalian bilangan sampai 50 dengan benar. 



Karakter yang diharapkan : aktif, kerjasama, berani, bertanggung jawab, 

disiplin. 

 

E. Materi  

- Menulis deskripsi berdasarkan gambar hewan 

- Kerjasama di lingkungan sekitar. 

- Perkalian bilangan kurang dari 50. 

 

F. Metode dan model pembelajaran 

- Model pembelajaran induktif kata bergambar. 

- Metode: diskusi, penugasan, dan ceramah bervariasi. 
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G. Kegiatan pembelajaran 

Prakegiatan 

- Mempersiapkan kelas dan media. 

- Pengkondisian siswa (salam, berdoa, dan presensi). 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Motivasi dan apersepsi. 

Menyanyikan yel-yel kelas II 

Tepuk kelas II 

Hu-Ha Yes!!! 

Deng dung ecek ecek 

Deng dung ecek ecek 

Kelas II, kelas II… Istimewa!! 

Tepuk semangat!! 

S-E-M-A-N-G-A-T 

SE-MA-NGAT!! 

Jos, ajos,ajos…yes yes!! 

2. Guru menanyakan “Anak-anak, siapa yang pernah pergi ke kebun 

binatang? Hewan apa saja yang kalian lihat dikebun binatang?”. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

4. Guru menampilkanbagan kata bergambar yang berhubungan dengan 

topik pembelajaran di papan tulis(eksplorasi). 

5. Siswa mendengarkan cerita dongeng hewan yang berjudul “Hidup 

damai” yang dibacakan oleh guru(eksplorasi). 

6. Guru bertanya jawab secara lisan dengan siswa berdasarkan cerita 

dongeng hewan yang berjudul “Hidup damai” (elaborasi). 

7. Siswa memperhatikan gambar hewan, kemudian bersama dengan guru 

mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan tersebut, dan 

menuliskannya di bagan kata bergambar (elaborasi). 

8. Guru dapat menambahkan kata-kata, jika di inginkan pada bagan kata 

bergambar tersebut (elaborasi). 
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9. Siswa dan guru mereview kata-kata pada bagan kata bergambar tesebut 

(elaborasi). 

10. Guru mempraktikan membuat kalimat-kalimat atau paragraf yang 

berhubungan dengan bagan kata bergambar, kemudian membaca 

paragraf tersebut bersama-sama siswa (elaborasi). 

11. Siswa diminta mengerjakan LKS secara berkelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 2-3 orang (elaborasi). 

12. Setiap kelompok mengidentifikasi gambar yang diberikan dengan 

menuliskan bagian-bagian gambar yang di tandai(elaborasi). 

13. Setiap kelompok juga diminta untuk memikirkan/memberikan judul 

yang tepat untuk gambar tersebut dan berdiskusi menulis deskripsi 

singkat mengenai gambar tersebut (elaborasi). 

14. Setiap kelompok melengkapi kata-kata pada kalimat kosong sehingga 

menjadi paragraf yang padu (elaborasi). 

15. Guru membimbing kegiatan diskusi siswa (elaborasi). 

16. Siswa membacakan hasil tulisannya di depan kelas (elaborasi). 

17. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan siswa yang lain menanggapi 

(elaborasi). 

18. Guru memberikan umpan balik terhadap tanggapan siswa. (konfirmasi) 

19. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami (konfirmasi). 

20. Guru memberikan penghargaan pada kelompok siswa yang aktif 

(konfirmasi). 

Kegiatan Akhir 

21. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

22. Siswa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terhadap materi yang dipelajarinya. 

23. Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. 

24. Guru memberikan tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya 

berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

- Gambar hewan. 

- Bagan kata bergambar. 

- Cerita dongeng Hidup damai. 

- Perkalian. 

Sumber Belajar: 

Anwar, Sjaeful. 2008. Mari Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional 

BSNP. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta:BSNP. 

Joice, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). Models of teaching (8
th

 ed.). ( 

Diterjemahkan oleh : Achmad Fawaid & Ateilla Mirza). Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Kuswanto. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial : untuk SD/MI kelas 2. Jakarta : 

Jakarta: DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional 

Mustoha, Amin dkk. 2008. Senang Matematika 2: untuk SD/MI kelas 2. 

Jakarta : PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Nelitayanti, Tri Novia. 2008. Cinta Berbahasa Indonesia. Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Nur’aini, Umri. 2008. Bahasa Indonesia: untuk SD/MI Kelas II.Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Poerwanti, Endang. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: 

DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Suranto, Tri Jaya. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial : untuk SD/MI Kelas 

2.Jakarta: DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Suyatno. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 
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Materi ajar 

 

Cerita dongeng : 

Hidup Damai 

kelinci dan kera buat acara 

untuk makan buah bersama 

namun sayang 

kebun buah ada 

di seberang sungai 

jembatan pun tidak ada 

 

kelinci dan kera lihat gajah 

gajah sedang minum di sungai 

kera punya akal 

kera minta tolong gajah 

 

gajah tolong kera dan kelinci 

gajah ambil batang pohon besar 

gajah sambung dengan belalai 

jadilah sebuah jembatan 

 

kelinci dan kera senang 

dapat ambil buah buahan 

kelinci dan kera tidak lupa 

memberi gajah buah buahan 

 

kelinci dan kera juga 

ucapkan terima kasih pada gajah 

hidup pun terasa damai 

jika dapat saling menolong 

sesama makhluk ciptaan tuhan 

 

Ayo menjawab pertanyaan! 

1. Siapa yang buat acaramakan buah ? 

2. Dimana ada kebun buah ? 

3. Apa yang dibuat gajah ? 

4. Apa yang dilakukan gajah ? 

5. Apa yang diberi kelinci dan kera pada gajah ? 
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6. Menurutmu apa saja isi pesan cerita hidup damai yang harus kamu contoh 

dalam kehidupan sehari hari ? 

Kamu sudah  membaca cerita tentang hidup damai. Sekarang ayo kita identifikasi 

ciri-ciri tokoh gajah dan kelinci pada gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

Gajah binatang berbadan besar. 

Telinga gajah ada dua. 

Hidung gajah satu. 

Hidung gajah disebut belalai. 

Gajah punya dua buah mata. 

Gajah punya dua buah gading. 

Letaknya di kanan kiri hidung gajah. 

Kaki gajah ada empat. 

Ekor gajah ada satu. 

 

Dari cerita hidup damai yang telah kamu baca, pesan yang dapat kamu 

ambil dari cerita tersebut adalah kerja sama dengan saling tolong menolong antar 

sesama. Kerja sama dengan saling tolong – menolong membawa manfaat yang 

besar dalam kehidupan. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka hidup 

bersama orang lain, maka dari itu diperlukan kerja sama. 

Di rumah kamu bekerja sama dengan orang tua, adik, kakak. Di sekolah 

kamu bekerja sama dengan teman - teman. Di lingkungan tetangga kamu dapat 

kerja sama dengan para tetangga. Di lingkungan masyarakat kamu juga dapat 

kerja sama di lingkungan tetangga. 

 

Kelinci mempunyai empat kaki. 

Bulunya berwarna putih. 

Dan juga memiliki mata untuk melihat. 

Kelinci berjalan melompat-lompat. 

Wortel makanan kesukaannya. 

Hidung kelinci selalu bergerak-gerak. 
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Contoh bentuk kerja sama di lingkungan keluarga yaitu, membantu ibu 

memasak, membantu ayah berkebun, membantu adik belajar, gotong royong 

membersihkan lingkungan rumah, dan lain-lain. 

Contoh bentukkerjasama di lingkungan masyarakat antara lain : 

membangun tempat ibadah, gotong-royong membersihkan lingkungan, giliran 

ronda malam, kegiatan pemakaman warga, membangun rumah warga, rapat rt, 

arisan,membantu kegiatan posyandu, dan lain-lain. 

Matematika  

Di halaman ada 4 ekor kelinci. Berapa jumlah kaki seekor kelinci? Berapa banyak 

kaki 4 ekor kelinci? 

Banyak kaki 4 ekor kelinci : 4 + 4 + 4 + 4 = .... 

Banyak kaki 4 ekor kelinci : 4 × 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 

Contoh : 

Ada 9 kelompok kelinci. Tiap kelompok berisi 3 kelinci. Berapakah jumlah 

kelinci seluruhnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… + …… + …… + …….+……+……+… ...+……+…… = ….. x …. = …. 

Jawab : 

 banyaknya seluruh kelinci ada : 3 + 3+ 3+ 3+3+3+3+3+3 = 9 x 3 = 27 
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Lembar Kerja Siswa 

Nama anggota kelompok : 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

Petunjuk : Tulislah nama anggota kelompok kalian!Kerjakan secara berkelompok! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! Tulislah nama bagian-bagiann tubuh gajah 

yang ditunjuk anak panah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lengkapilah kalimat berikut dengan mengamati gambar ! 

 

 

3. Tuliskan 3 contoh bentuk kerja sama di lingkungan keluarga ! 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Ada 5 anak kucing dalam satu kelompok. Jika ada 5 kelompok, maka jumlah 

anak kucing seluruhnya berjumlah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….. + …… + ……. + ……. + ……. = …… x ….. = ….. 
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Kunci jawaban LKS 

 

1. Bagian- bagaian tubuh gajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kucing  

Namaku kucing. 

Suaraku meong. 

Aku punya dua mata. 

Aku punya empat kaki. 

Aku punya dua telinga. 

Aku punya kumis panjangdi atas mulutku. 

 

3. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 5 = 25 

 

4. Contoh bentuk kerja sama di lingkungan keluarga yaitu, membantu ibu 

memasak, membantu ayah berkebun, membantu adik belajar, gotong royong 

membersihkan lingkungan rumah. 

 

 

 

Gading 

Mata 

Belalai 

Kaki 

Ekor 

Telinga 
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Kisi – kisi soal 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Karanganyar 02 

Kelas/Semester : II / 2 

Tema  : Lingkungan Sekitar 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar Indikator  Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

soal 

No. 

soal 

Tingkat 

Kognitif 

Bahasa Indonesia (Menulis) 

8.   Menulis permulaan dengan 

mendeskripsikan benda di 

sekitar dan menyalin puisi 

anak. 

IPS 

2. Memahami kedudukan dan 

peran anggota dalam keluarga 

dan lingkungan tetangga. 

Matematika 

3.   Melakukan perkalian dan 

pembagian bilangan sampai 

dua angka. 

Bahasa Indonesia 

8.1  Mendeskripsikan 

tumbuhan atau binatang 

di sekitar secara 

sederhana dengan bahasa 

tulis. 

IPS 

2.3 Memberi contoh bentuk-

bentuk kerjasama di 

lingkungan tetangga. 

Matematika 

3.1  Melakukan perkalian 

bilangan yang hasilnya 

bilangan dua angka. 

- Mengidentifikasi ciri-ciri 

hewan pada bagan kata 

bergambar. 

- Menulis dan melengkapi 

kalimat berdasarkan gambar 

dengan kosa kata yang tepat. 

- Menulis deskripsi 

berdasarkan gambar dengan 

menggunakan EYD yang 

tepat. 

- Memberi contoh kerjasama 

di lingkungan masyarakat. 

- Menghitung perkalian 

bilangan sampai 50. 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Isian  

 

 

 

Isian  

 

Isian   

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

C6 

 

 

 

C2 

 

C3 
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Evaluasi 

Nama : ………………………………. 

No. Absen : …………………………... 

 

1. Pilihlah salah satu gambar berikut, kemudian deskripsikan ciri-ciri nya! 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Sebutkan 3 contoh bentuk kerja sama di lingkungan masyarakat ! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Ada 3 kelompok kelinci. Tiap kelompok berisi 3 kelinci. Berapakah jumlah 

kelinci seluruhnya? 

 

 

 

 

……+……+…… = ….. x …. = … 
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Kunci jawaban evaluasi 

1. Gajah  

Gajah binatang berbadan besar. 

Telinga gajah ada dua. 

Hidung gajah satu. 

Hidung gajah disebut belalai. 

Gajah punya dua buah mata. 

Gajah punya dua buah gading. 

Letaknya di kanan kiri hidung gajah. 

Kaki gajah ada empat. 

Ekor gajah ada satu. 

Kelinci 

Kelinci mempunyai empat kaki. 

Bulunya berwarna putih. 

Dan juga memiliki mata untuk melihat. 

Kelinci berjalan melompat-lompat. 

Wortel makanan kesukaannya. 

Hidung kelinci selalu bergerak-gerak 

 

2. Contoh bentuk kerja sama di lingkungan sekitar: membangun tempat ibadah, 

gotong-royong membersihkan lingkungan, giliran ronda malam, kegiatan 

pemakaman warga, membangun rumah warga, rapat rt, arisan, membantu 

kegiatan posyandu, dan lain-lain. 

 

3. 3 + 3 + 3 = 3 x 3 = 9 

 

 

 

Kucing  

Kucing mempunyai empat kaki. 

Kucing mempunyai dua mata. 

Dia mempunyai dua telinga. 

Dan juga mempunyai kumis yang panjang 

di atas mulutnya. 

Suaranya meong. 

Makanan kesukaanya ikan. 
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Media siklus II 

Bagian-bagian tubuh gajah dan kelinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gading 

Mata 

Belalai 

Kaki 

Ekor 

Telinga 

Telinga 

Hidung 

Mata 

Kumis 

Kepala 

Bulu 

Kaki 

Badan 
Kepala  
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JARING TEMA SIKLUS III 

 

 
Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan menyalin puisi anak. 

8.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa 

tulis. 

Indikator : 

 Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan pada bagan kata  bergambar.  

 Menjelaskan manfaat tumbuhan pada bagan kata bergambar. 

 Menulis dengan melengkapi kalimat dengan kosa kata yang tepat. 

 Menulis deskripsi berdasarkan gambar dengan menggunakan EYD yang tepat 

LINGKUNGAN 

SEKITAR 

IPS 

2.   Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga Indikator. 

2.3 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. 

Indikator : 

 Menceritakan pengalaman kerjasama di lingkungan sekitar. 

 

 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

Indikator : 

 Menghitung pembagian bilangan dua 

angka. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus III 

Nama Sekolah  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

Kelas/ Semester  : II/ 2 

Tema   : Lingkungan Sekitar 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari, tanggal  : 5 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia (Menulis) 

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan menyalin 

puisi anak. 

IPS 

2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan 

tetangga. 

Matematika 

3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

8.1Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana 

dengan bahasa tulis. 

IPS 

2.3 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. 

Matematika 

3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

 

C. Indikator  

- Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan pada bagan kata  bergambar.  

- Menjelaskan manfaat tumbuhan pada bagan kata bergambar. 

- Menulis dengan melengkapi kalimat dengan kosa kata yang tepat. 



205 
 

 
 

- Menulis deskripsi berdasarkan bagan kata bergambar dengan EYD yang 

tepat. 

- Menceritakan pengalaman kerjasama di lingkungan sekitar. 

- Menghitung pembagian bilangan dua angka. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan terhadap bagan kata bergambar, siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri tumbuhan dengan benar.  

2. Dengan melakukan tanya jawab bersama guru, siswa dapat menjelaskan 

manfaat tumbuhan yang ditunjuk dengan benar. 

3. Melalui tugas kelompok, siswa dapat melengkapi kalimat dengan kosa 

kata yang tepat. 

4. Diberikan bagan kata bergambar dan gambar tumbuhan, siswa dapat 

menulis deskripsi dengan menggunakan EYD yang tepat. 

5. Melalui pengamatan terhadap gambar, siswa dapat menulis isi deskripsi 

berdasarkan gambar yang dipilih. 

6. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menceritakan pengalaman 

kerjasama di lingkungan sekitar. 

7. Melalui penjelasan guru dengan bantuan gambar, siswa dapat menghitung 

pembagian bilangan dua angka. 

Karakter yang diharapkan : aktif, kerjasama, berani, bertanggung jawab, 

disiplin. 

 

E. Materi  

1. Menulis deskripsi berdasarkan gambar tumbuhan. 

2. Kerjasama di lingkungan sekitar. 

3. Pembagian bilangan dua angka. 

 

F. Model dan metode pembelajaran 

- Model pembelajaran induktif kata bergambar. 
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- Metode: diskusi, penugasan, dan ceramah bervariasi. 

 

G. Kegiatan pembelajaran 

Prakegiatan 

1. Mempersiapkan kelas dan media. 

2. Pengkondisian siswa (salam, berdoa, dan presensi). 

Kegiatan Awal (10 menit) 

3. Motivasi dan apersepsi. 

Menyanyikan yel-yel kelas II 

Tepuk kelas II 

Hu-Ha Yes!!! 

Deng dung ecek ecek 

Deng dung ecek ecek 

Kelas II, kelas II… Istimewa!! 

Tepuk semangat!! 

S-E-M-A-N-G-A-T 

SE-MA-NGAT!! 

Jos, ajos,ajos…yes yes!! 

4. Guru menanyakan “Anak-anak, siapa yang memiliki pohon di sekitar 

rumah?” Pohon apa saja yang ada di sekitar rumah kalian?” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

6. Guru menampilkanbagan kata bergambar yang berhubungan dengan 

topik pembelajaran di papan tulis(eksplorasi). 

7. Guru menyampaikan materi yang terkait dengan pembelajaran 

(eksplorasi). 

8. Siswa mengidentifikasi apa yang mereka lihat dalam bagan kata 

bergambar tersebut (elaborasi). 

9. Siswa menandai bagian-bagaian gambar yang telah diidentifikasi tadi. 

(Guru menggambar sebuah garis yang merentang dari objek gambar ke 

kata). (elaborasi) 
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10. Siswa dan guru mereview dan membaca bagan kata 

bergambar(elaborasi). 

11. Guru menambahkan kata jika diinginkan pada bagan tersebut 

(elaborasi). 

12. Guru membimbing siswa menyusun kalimat-kalimat secara langsung 

yang berhubungan dengan bagan kata bergambar tadi (elaborasi). 

13. Guru bersama siswa membaca kata-kata pada bagan kata bergambar 

tersebut (elaborasi). 

14. Siswa memikirkan judul yang tepat untuk bagan kata bergambar 

itu(elaborasi). 

15. Siswa melengkapi kalimat, membuat kalimat hingga menyusunnya 

menjadi paragraf yang baik dengan bimbingan guru(elaborasi). 

16. Guru dan siswa membaca / mereview paragraf tersebut(elaborasi). 

17. Siswa diberikan LKS berdiskusi dengan teman sebangkunya 

(elaborasi). 

18. Guru membimbing kegiatan diskusi siswa (elaborasi). 

19. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan siswa yang lain menanggapi 

(elaborasi). 

20. Guru memberikan umpan balik terhadap tanggapan siswa (konfirmasi). 

21. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami (konfirmasi). 

22. Guru memberikan penghargaan pada kelompok siswa yang aktif 

(konfirmasi). 

Kegiatan Akhir 

23. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

24. Siswa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terhadap materi yang dipelajarinya. 

25. Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

1. Bagan kata bergambar tumbuhan. 

2. Pembagian dua bilangan. 

Sumber Belajar: 

BSNP. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta:BSNP. 

Joice, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). Models of teaching (8
th

 ed.). ( 

Diterjemahkan oleh : Achmad Fawaid & Ateilla Mirza). Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Kuswanto. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial :untuk SD/MI kelas. Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Mustoha, Amin dkk. 2008. Senang Matematika 2: untuk SD/MI kelas 2. 

Jakarta : PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Nelitayanti, Tri Novia. 2008. Cinta Berbahasa Indonesia. Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Nur’aini, Umri. 2008. Bahasa Indonesia: untuk SD/MI Kelas II.Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Poerwanti, Endang. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: 

DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Suranto, tri jaya. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial : untuk SD / MI Kelas 2. 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

Suyatno. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta : 

PusatPerbukuan Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal : Ada/lisan 

b. Tes dalam proses : - 

c. Tes akhir : Ada/tertulis 
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Materi ajar 

Di sekitar rumah ada tumbuhan dan hewan. Kita dapat mengetahui ciri-ciri 

dan manfaatnya. Contoh tumbuhan yang ada di sekitar adalah pohon manga, 

pohon jeruk, pohon pisang, pohon kelapa, dan lain lain. Kita dapat menuliskan 

ciri-ciri dan manfaat tumbuhan berdasarkan gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohon pisang 

Pohon pisang berdaun lebar. 

Daunnya dapat dibuat bungkus makanan. 

Buah pisang dapat dimakan. 

Pelepah pisang dapat dibuat hiasan. 

Jantung pisang dapat dibuat masakan. 

 

Pepaya 

Pohon pepaya banyak ditanam orang. 

Bentuk buahnya bulat memanjang. 

Pepaya memiliki banyak manfaat. 

Daunnya dapat dibuat sayuran. 

Daunnya juga berguna sebagai obat. 

Obat untuk menambah nafsu makan 

Buahnya mengandung vitamin A. 

Memiliki nutrisi tinggi. 

Daging buah muda untuk sayuran 
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Matematika  

Pembagian merupakan pengurangan yangberulang untuk bilangan yang sama. 

Contoh :  

Bu Ratna mempunyai 21 buah pisang. Dibagikan kepada 7 keponakannya. Setiap 

anak mendapat sama banyak. Berapa buah pisang yang diterima setiap anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 : 7 artinya 21 dikurangi 7 secara berulang sampai habis 

21 – 7– 7 – 7 = 0 (habis). Pengurangan selesai setelah tiga kali. jadi setiap anak 

mendapat 3buah pisang 

Ayah baru saja memanen buah pepaya di kebun. Ayah menjual separuh hasil 

panen dan sisanya 15 buah akan di bagikan kepada 3 pekerja yang membantu 

ayah. Setiap pekerja mendapat sama banyak. Berapa buah pepaya yang diterima 

setiap pekerja? 
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IPS 

Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan tetangga. Dengan 

tetangga harus saling menolong. Dan bisa bekerja sama. Dengan bekerja sama 

pekerjaan menjadi ringan. Kerja sama dapat meningkatkan kekeluargaan, 

tanggung jawab dan pengabdian kita. Contohnya adalah kerja bakti membersihkan 

lingkungan. Kerja sama dengan tetangga akan memberikan banyak manfaat untuk 

masa kini dan untuk masa yang akan datang. 
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Lembar Kerja Siswa 

Nama anggota kelompok : 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

Petunjuk : Tulislah nama anggota kelompok kalian!Kerjakan secara berkelompok! 

1. Perhatikan gambar tumbuhan berikut, tulislah bagian-bagian yang di 

tunjukkan oleh anak panah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Lengkapi kalimat yang kosong pada paragraf di bawah ini dengan kosa kata 

yang tepat! 

Pohon kelapa sangat……….. 

Daunnya dapat dibuat menjadi ………….. 

Batang daunnya dapat dibuat……………. 

Isi buah dapat dibuat……………………… 

Dapat juga dibuat es kelapa. 

Sabut kelapa dapat dibuat………………… 

 

 

 

 

 

Sapu lidi Anyaman 

Tinggi 

Sapu ijuk 

Sari kelapa 

Bahan 

bangunan 
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Tempurung dari buah kelapa dapat dibuat …………………. 

Batang pohon untuk………………………. 

 

3. Nenek mempunyai 21 buah pisang. Dibagikan kepada 3 orang cucunya. Setiap 

anak mendapat sama banyak. Berapa buah pisang yang diterima setiap anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benda 

Kerajinan 
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Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa 

 

1. Bagian-bagian yang di tunjukkan oleh anak panah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Pohon kelapa 

Pohon kelapa sangat tinggi. 

Daunnya dapat dibuat menjadi anyaman 

Batang daunnya dapat dibuat sapu lidi. 

Isi buah dapat dibuat sari kelapa. 

Dapat juga dibuat es kelapa. 

Sabut kelapa dapat dibuat sapu ijuk. 

Tempurung kelapa dapat dibuat kerajinan 

Batang pohon untuk bahan bangunan. 

3. Tiap-tiap anak mendapat 7 buah pisang. 21 : 3 = 7 

 

  

 

Daun pisang 

Pelepah pisang 

Buah pisang 

Jantung pisang 

Tunas pisang 

7 7 7 
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Kisi – kisi soal  

Satuan Pendidikan : SD Negeri Karanganyar 02 

Kelas/Semester : II / 2 

Tema   : Lingkungan sekitar 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar Indikator  Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

soal 

No. 

soal 

Tingkat 

Kognitif 

Bahasa Indonesia (Menulis) 

8.   Menulis permulaan dengan 

mendeskripsikan benda di sekitar 

dan menyalin puisi anak. 

IPS 

2. Memahami kedudukan dan peran 

anggota dalam keluarga dan 

lingkungan tetangga. 

Matematika 

3.   Melakukan perkalian dan 

pembagian bilangan sampai dua 

angka. 

Bahasa Indonesia 

8.1  Mendeskripsikan 

tumbuhan atau 

binatang di sekitar 

secara sederhana 

dengan bahasa tulis. 

IPS 

2.3 Memberi contoh 

bentuk-bentuk 

kerjasama di 

lingkungan tetangga. 

Matematika 

3.2  Melakukan pembagian 

bilangan dua angka. 

- Menyebutkan ciri-ciri tumbuhan 

pada bagan kata  bergambar. 

- Menjelaskan manfaat tumbuhan 

pada bagan kata bergambar. 

- Menulis dengan melengkapi kalimat 

dengan kosa kata yang tepat. 

- Menulis deskripsi berdasarkan 

bagan kata bergambar dengan EYD 

yang tepat. 

- Menceritakan pengalaman 

kerjasama di lingkungan sekitar. 

- Menghitung pembagian bilangan 

dua angka. 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

Isian  

 

 

 

Isian  

 

 

Isian  

 

Isian  

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

4 

 

 

C2 

 

 

 

C6 

 

 

C2 

 

C3 
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Evaluasi 

Nama : ………………………………. 

No. Absen : …………………………... 

 

1. Buatlah deskripsi dari bagan kata gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Daun pepaya 

Buah pepaya 

Batang 

Akar 
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2. Sebutkan manfaat dari tanaman pisang yang kamu ketahui! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Apa yang akan kamu lakukan apabila ada teman kamu yang tidak mau diajak ikut 

kerja bakti? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

Ibu mempunyai 20 pepaya. Dibagikan kepada 5 tetangga. Setiap tetangga mendapat 

sama banyak. Berapa pepaya yang diterima setiap tetangga? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Kunci jawaban evaluasi 

1. Pohon pepaya  

Pohon pepaya banyak ditanam orang. 

Bentuk buahnya bulat memanjang. 

Pepaya memiliki banyak manfaat. 

Daunnya dapat dibuat sayuran. 

Daunnya juga berguna sebagai obat. 

Obat untuk menambah nafsu makan. 

Buahnya mengandung vitamin A. 

Memiliki nutrisi tinggi. 

Daging buah muda untuk sayuran. 

(jawaban dengan kebijakan guru) 

2. Manfaat tanaman pisang : Daunnya dapat dibuat bungkus makanan, buah pisang 

dapat dimakan, pelepah pisang dapat dibuat hiasan, jantung pisang dapat dibuat 

masakan. 

3. Menegurnya agar mau ikut kerja bakti, melaporkannya pada bapak ibu guru. 

(kebijakan guru) 

4. 20 : 5 = 4 
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Media siklus III 

Bagian-bagian tanaman pisang, kelapa, dan pepaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun pisang 

Pelepah pisang 

Buah pisang 

Jantung pisang 

Tunas pisang 

Daun pepaya 

Buah pepaya 

Batang 

Akar 

Batang pisang 
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REKAPITULASI DATA HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

No Indikator 
Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 4 4 4 

2. Apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 2 3 4 

3. Menyampaikan materi pembelajaran 3 3 4 

4. 
Menampilkan bagan kata bergambar dan membimbing 

siswa mengidentifikasinya 
4 4 4 

5. 
Membimbing siswa mereview kata-kata pada bagan 

kata bergambar  
2 4 4 

6. 
Membimbing siswa menyusun kalimat-kalimat 

berdasarkan bagan kata bergambar  
2 3 3 

7. 
Membimbing siswa mereviewkalimat-kalimat yang 

dibuat dari bagan kata bergambar 
3 4 4 

8. Membimbing pelaksanaan diskusi kelompok 2 3 4 

9. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 2 3 3 

10. Memberikan reward atau penghargaan pada siswa 2 4 4 

11. Memberi pertanyaan pada siswa 1 2 4 

12. Membimbing siswa mempresentasikan hasil kerja 2 2 4 

13. 
Melaksanakan evaluasi pembelajaran, kesimpulan dan 

menutup pembelajaran  
3 4 4 

 

Jumlah 32 43 50 

Kriteria 
Cukup Baik Sangat 

Baik 

 

Semarang, 14 Maret 2015 

Observer, 

     

 

 

Novietri Puji Rahayu,S.Pd.SD.

 NIP198111112014062005 

 

 

LAMPIRAN 7  
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 Siklus I 

No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. AN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

2. AWR 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 31 

3. ARS 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 23 

4. ADR 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 35 

5. DW 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 36 

6. DPI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 37 

7. DMJS 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 44 

8. DRA - - - - - - - - - - - - - - 

9. ESE 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 27 

10. FAP 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 3 2 2 28 

11. FBKD 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 41 

12. GDSA 2 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 37 

13. HZA 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 29 

14. INF 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 35 

15. KNH 3 2 3 3 2 1 3 2 3 4 4 3 2 35 

16. LT 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 40 

17. MTS 3 3 3 3 2 4 2 1 1 3 2 3 2 32 

18. MH 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 38 

19. NH - - - - - - - - - - - - - - 

LAMPIRAN 8  
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No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20. NAPM 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 36 

21. NFZ 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 30 

22. ODS 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 34 

23. RPA 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 30 

24. RKW 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 32 

25. RPR 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 31 

26. RNP 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 33 

27. RSS 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 35 

28. RWAS 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 36 

29. DK 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 29 

30. RS 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 30 

31. II 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 27 

32. BS 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 22 

33. SH 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 41 

 Jumlah Skor 83 80 82 80 80 80 80 77 73 73 80 78 76 1022 

Rata-rata Skor 2,59 2,58 2,64 2,58 2,58 2,58 2,58 2,48 2,35 2,35 2,58 2,51 2,45 30,96 

Kriteria Cukup 

Semarang, 14 Maret 2015 

 observer  I,             Observer II, 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 Siklus II 

No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. AN 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 28 

2. AWR 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 29 

3. ARS 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 30 

4. ADR 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 39 

5. DW  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  -  

6. DPI 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 44 

7. DMJS 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 48 

8. DRA  - - - - - - - - - - - - - - 

9. ESE 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 29 

10. FAP 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 27 

11. FBKD 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 45 

12. GDSA 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 39 

13. HZA  -  - -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  -  

14. INF 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

15. KNH 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 40 

16. LT 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 45 

17. MTS 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 34 

18. MH 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 40 

19. NH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

20. NAPM 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 41 

21. NFZ 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 34 

22. ODS 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 37 
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No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23. RPA 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 31 

24. RKW 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 34 

25. RPP 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 35 

26. RNR 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 34 

27. RSS 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 38 

28. RWAS 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 37 

29. DK 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 31 

30. RS 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 34 

31. II 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 32 

32. BS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

33. SH 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 43 

 Jumlah Skor 90 85 86 91 87 85 79 80 81 82 79 80 80 1085 

Rata-rata Skor 3 2,83 2,86 3,03 2,9 2,83 2,63 2,66 2,7 2,73 2,63 2,66 2,66 35 

Kriteria Baik 

 

Semarang, 14 Maret 2015 

observer  I,             Observer II, 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus III 

No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. AN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

2. AWR 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 43 

3. ARS 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 43 

4. ADR 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 42 

5. DW 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 47 

6. DPI 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 51 

7. DMJS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 

8. DRA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 48 

9. ESE 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 43 

10. FAP 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 44 

11. FBKD 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 49 

12. GDSA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 49 

13. HZA 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 45 

14. INF 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 49 

15. KNH 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 51 

16. LT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

17. MTS 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 47 

18. MH 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 51 

19. NH 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 44 

20. NAPM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

21. NFZ 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 45 

22. ODS 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 46 
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No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23. RPA 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 45 

24. RKW 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 43 

25. RPP  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 

26. RNP 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 46 

27. RSS 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 47 

28. RWAS 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 44 

29. DK 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 43 

30. RS -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 

31. II 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 44 

32. BS 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 43 

33. SH 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 50 

 Jumlah Skor 121 112 111 124 124 103 122 109 102 104 102 103 102 1439 

Rata-rata Skor 3.90 3.61 3.58 4 4 3.32 3.93 3.51 3.29 3.35 3.29 3.32 3.29 43.51 

Kriteria Sangat Baik 

 

Semarang, 14 Maret 2015 

observer  I,             Observer II, 
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NILAI EVALUASI HASIL BELAJAR MENULIS DESKRIPSI 

Siklus I 

No Nama 
Indikator 

Nilai Keterangan 
1 2 3 4 

1. AN 45 10 10 2 67 Tidak tuntas 

2. AWR 45 15 5 2 67 Tidak tuntas 

3. ARS 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

4. ADR 45 15 5 6 71 Tuntas 

5. DW 45 20 20 2 87 Tuntas 

6. DPI 45 15 10 4 74 Tuntas 

7. DMJS 50 20 20 2 92 Tuntas 

8. DRA - - - - - - 

9. ESE 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

10. FAP 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

11. FBKD 45 15 5 6 71 Tuntas 

12. GDSA 45 15 15 2 77 Tuntas 

13. HZA 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

14. INF 45 10 10 6 71 Tuntas 

15. KNH 45 10 10 6 71 Tuntas 

16. LT 50 15 15 2 82 Tuntas 

17. MTS 45 10 10 6 71 Tuntas 

18. MH 45 15 15 2 77 Tuntas 

19. NH - - - - - - 

20. NAPM 45 15 15 2 77 Tuntas 

21. NFZ 45 15 15 2 77 Tuntas 

22. ODS 45 15 15 6 81 Tuntas 

23. RPA 45 10 15 2 72 Tuntas 

24. RKW 45 15 10 6 71 Tuntas 

25. RPR 45 10 10 6 71 Tuntas 

26. RNP 45 10 10 6 71 Tuntas 

27. RSS 45 10 10 6 71 Tuntas 

28. RWAS 45 15 15 6 81 Tuntas 

29. DK 45 5 5 4 57 Tidak tuntas 

30. RS 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

31. II 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

32 BS 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

33. SH 45 15 15 6 81 Tuntas 

            Nilai Rata-rata  70,54 

Persentase ketuntasan 67,7% 

Semarang, 14 Maret 2015 

Peneliti,  

 

 

 

Karunia Yeni Susilowaty 

NIM 1401411420 

LAMPIRAN 9  

Keterangan Indikator: 

1. Organisasi Isi 

2. Tata Kalimat 

3. Pemilihan Kata 

4. Ejaan dan Tanda Baca 



229 
 

 
 

Siklus II 

No Nama 
Indikator 

Nilai Keterangan 
1 2 3 4 

1. AN 45 10 10 4 69 Tidak tuntas 

2. AWR 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

3. ARS 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

4. ADR 45 20 20 2 87 Tuntas  

5. DW - - - - - - 

6. DPI 45 20 20 10 95 Tuntas  

7. DMJS 45 20 20 10 95 Tuntas  

8. DRA - - - - - - 

9. ESE 45 5 5 2 57 Tidak tuntas  

10. FAP 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

11. FBKD 45 15 15 2 77 Tuntas  

12. GDSA 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

13. HZA - - - - - - 

14. INF 45 20 20 10 95 Tuntas  

15. KNH 50 15 15 2 82 Tuntas  

16. LT 45 20 20 4 89 Tuntas  

17. MTS 45 10 10 6 71 Tuntas  

18. MH 45 20 20 2 87 Tuntas  

19. NH 45 10 10 6 71 Tuntas  

20. NAPM 45 15 15 4 79 Tuntas  

21. NFZ 45 15 15 6 81 Tuntas  

22. ODS 45 15 15 2 77 Tuntas  

23. RPA 45 15 15 4 79 Tuntas  

24. RKW 45 15 15 4 79 Tuntas  

25. RPR 45 15 15 2 77 Tuntas  

26. RNP 45 15 15 4 79 Tuntas  

27. RSS 45 15 20 4 84 Tuntas  

28. RWAS 45 15 20 2 77 Tuntas  

29. DK 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

30. RS 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

31. II 45 15 15 2 77 Tuntas  

32 BS 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

33. SH 45 15 15 4 79 Tuntas  

 Nilai Rata-rata 74,73 

Persentase Ketuntasan 70% 

 

Semarang, 14 Maret 2015 

Peneliti,  

 

 

Karunia Yeni Susilowaty 

NIM 1401411420 

 

Keterangan Indikator: 

1. Organisasi Isi 

2. Tata Kalimat 

3. Pemilihan Kata 

4. Ejaan dan Tanda Baca 
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Siklus III 

No Nama 
Indikator 

Nilai Keterangan 
1 2 3 4 

1. AN 45 15 15 6 81 Tuntas 

2. AWR 45 15 15 4 79 Tuntas  

3. ARS 45 10 10 4 69 Tidak tuntas 

4. ADR 45 15 15 2 77 Tuntas  

5. DW 45 20 20 6 91 Tuntas  

6. DPI 45 15 20 6 86 Tuntas  

7. DMJS 45 15 15 6 81 Tuntas  

8. DRA 45 15 20 4 84 Tuntas  

9. ESE 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

10. FAP 45 15 10 6 76 Tuntas  

11. FBKD 45 15 15 2 77 Tuntas  

12. GDSA 45 15 15 6 81 Tuntas  

13. HZA 45 15 15 2 77 Tuntas  

14. INF 45 15 15 6 81 Tuntas  

15. KNH 50 15 15 2 82 Tuntas 

16. LT 45 20 20 4 94 Tuntas  

17. MTS 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

18. MH 45 15 20 2 82 Tuntas  

19. NH 45 15 15 2 77 Tuntas  

20. NAPM 45 15 20 2 82 Tuntas  

21. NFZ 45 15 15 6 86 Tuntas  

22. ODS 45 15 15 2 77 Tuntas  

23. RPA 45 15 15 2 77 Tuntas  

24. RKW 45 10 10 4 69 Tidak tuntas  

25. RPR - - - - - - 

26. RNP 45 15 15 2 77 Tuntas  

27. RSS 45 15 20 4 84 Tuntas  

28. RWAS 45 15 15 6 81 Tuntas  

29. DK 50 15 15 4 74 Tuntas  

30. RS - - - - - - 

31. II 45 10 10 6 71 Tuntas  

32 BS 45 5 5 2 57 Tidak tuntas 

33. SH 50 15 15 2 82 Tuntas  

Nilai Rata-rata 77,61 

Persentase Ketuntasan 83,9% 

 

Semarang, 14 Maret 2015 

Peneliti,  

 

 

Karunia Yeni Susilowaty 

NIM 1401411420 

Keterangan Indikator: 

1. Organisasi Isi 

2. Tata Kalimat 

3. Pemilihan Kata 

4. Ejaan dan Tanda Baca 
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NILAI HASIL BELAJAR AWAL SISWA 

No Nama Nilai Hasil Belajar 

Awal 

Keterangan 

1. AN 42.5 Tidak Tutas 

2. AWR 77.5 Tuntas 

3. ARS 50 Tidak Tuntas 

4. ADR 37.5 Tidak Tuntas 

5. DW 60 Tidak Tutas 

6. DPI 87.5 Tuntas 

7. DMJS 95 Tuntas 

8. DRA 52.5 Tidak Tuntas 

9. ESE 55 Tidak Tuntas 

10. FAP 47.5 Tidak Tuntas 

11. FBKD 37.5 Tidak Tuntas 

12. GDSA 37.5 Tidak Tuntas 

13. HZA 50 Tidak Tuntas 

14. INF 40 Tidak Tuntas 

15. KNH 70 Tuntas 

16. LT 95 Tuntas 

17. MTS 57.5 Tidak Tuntas 

18. MH 50 Tidak Tuntas 

19. NH 80 Tuntas 

20. NAPM 65 Tidak Tuntas 

21. NFZ 62.5 Tidak Tuntas 

22. ODS 85 Tuntas 

23. RPA 50 Tidak Tuntas 

24. RKW 65 Tidak Tuntas 

25. RPR 45 Tidak Tuntas 

26. RNP 75 Tuntas 

27. RSS 37.5 Tidak Tuntas 

28. RWAS 70 Tuntas 

29. DK 80 Tuntas 

30. RS 37.5 Tidak Tuntas 

31. II 50 Tidak Tuntas 

32 BS 47,5  Tidak Tuntas 

33. SH 70 Tuntas 

Nilai Rata-rata 59,64 

Nilai Terendah 37,5 

Nilai Tertinggi 95 

Persentase Ketuntasan 33,33% 

 

 

 

LAMPIRAN 10  
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CATATAN AWAL HASIL PENGAMATAN  

Nama Sekolah   : SD Negeri Karanganyar 02 Kota Semarang 

Nama Praktikan  : Karunia Yeni Susilowaty 

Wali Kelas    : Novietri Puji Rahayu,S.Pd.SD 

Kelas/semester   : II/I 

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti pada 

kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia menulis deskripsi di kelas II SDN 

Karanganyar 02 Kota Semarang, diperoleh catatan awal sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pembelajaran bahasa Indonesia menulis deskripsi di kelas 2 

SDN Karanganyar 02 Semarang? Metode / model apa yang digunakan guru 

pada saat pembelajaran? Pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru belum 

menggunakan variasi dalam pembelajaran yang dapat membangkitkan minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Metode yang 

digunakan guru saat mengajar masih menggunakan metode ceramah. 

2. Apakah guru sudah menggunakan variasi dalam model atau media? Dan 

bagaimana sikap siswa saat pembelajaran? Guru kurang mengadakan variasi 

model pembelajaran dan belum menggunakan media yang dapat menarik 

perhatian siswa, sehingga sebagian besar siswa cepat merasa bosan saat 

mengikuti pembelajaran di kelas. 

3. Hambatan-hambatan apa yang dialami siswa dalam menulis deskripsi? 

Sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menulis deskripsi, yaitu dalam 

mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan, serta siswa masih kesulitan 

menentukan pilihan kata dalam menyusun kalimat. Ini terlihat dari banyaknya 

hasil belajar siswa yang kurang dari KKM. 

Semarang, Desember 2014 

Peneliti, 

Karunia Yeni Susilowaty 

NIM 140141420 

LAMPIRAN 11  
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HASIL CATATAN LAPANGAN  

Siklus I 

Nama Sekolah  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester  : II / 2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari,tanggal  : Kamis, 26 Februari 2015 

Kegiatan yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran diantaranya 

menyiapkan media bagan kata bergambar, lembar kerja siswa, dan lembar 

evaluasi. Kegiatan awal dengan mengondisikan kelas dan presensi tidak lupa 

dilakukan, sehingga peneliti tahu kehadiran siswa. Pada kegiatan apersepsi, 

peneliti sebagai guru memberikan pertanyaan secara klasikal pada siswa, 

sebaiknya peneliti juga memberikan pertanyaan secara individual untuk menarik 

perhatian siswa. Pada kegiatan apersepsi, peneliti mengajak siswa bernyanyi yel-

yel kelas II agar siswa lebih bersemangat sebelum belajar.  

Ketika guru menunjukkan bagan kata bergambar, beberapa siswa 

mulaifokus memperhatikan. Media yang dijadikan sebagai bagan kata bergambar 

adalah gambar ayam jantan dan ayam betina. Guru membimbing siswa 

mengidentifikasi lalu membaca bersama-sama kata-kata pada bagan kata 

bergambar tersebut, dan membimbing siswa membuat kalimat. Selama guru 

menjelaskan materi, beberapa siswa terlihat gaduh dan berbicara dengan teman. 

Tindakan guru dengan menegur sudah cukup baik, meskipun tindakan tersebut 

tidak membuat siswa jera.  

Pada kegiatan evaluasi, siswa terlihat mengerjakan dengan sungguh-

sungguh. Ada beberapa siswa yang dapat menyelesaikan evaluasi lebih cepat dari 

waktu yang telah ditentukan. Sementara yang lain menyelesaikan soal tepat waktu 

dan ada yang tidak bisa mengerjakan evaluasi tepat waktu.  

observer, 
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Catatan Lapangan 

Siklus II 

Nama Sekolah  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester  : II / 2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari,tanggal  : Sabtu, 28 Februari 2015 

Seperti halnya pada pertemuan sebelumnya, guru sudah menyiapkan hal-

hal yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian.Kegiatan awal dengan 

mengondisikan kelas dan presensi tidak lupa dilakukan, sehingga peneliti tahu 

kehadiran siswa. Pada kegiatan apersepsi, guru memberikan pertanyaan secara 

klasikal pada siswa dan mengajak siswa bernyanyi yel-yel kelas II agar siswa 

lebih bersemangat sebelum belajar.  

Ketika guru menjelaskan tentang mendeskripsikan hewan kelinci, 

beberapa siswa tidak memperhatikan dan asyik bermain dan berbicaradengan 

teman sebangkunya. Tindakan yang dilakukan guru yaitu dengan menegur siswa. 

Seperti pertemuan sebelumnya, siswa sering gaduh, tindakan guru dengan 

mengajak siswa bernyanyi yel-yel, tepuk semangat dan tepuk diam cukup efektif. 

Selain itu guru memberikan stiker bintang pada siswa yang tertib, sehingga siswa 

kembali terfokus pada guru dan pembelajaran.  

Pada saat kegiatan kelompok, anggota kelompok masih sama dengan 

kelompok pada pertemuan sebelumnya yaitu satu kelompok beranggotakan 2-3 

siswa.Setelah waktu berdiskusi selesai, guru menunjuk dua kelompok untuk 

membacakan hasil pekerjaan. Karena waktu yang terbatas, sehingga hanya dua 

kelompok yang maju meskipun banyak kelompok yang ingin membacakan hasil 

kerja mereka. Setelah presentasi siswa mengerjakan evaluasi.  

observer,  
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Catatan Lapangan 

Siklus III 

Nama Sekolah  : SDN Karanganyar 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester  : II / 2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari,tanggal  :Kamis, 5 Maret 2015 

Seperti halnya pada pertemuan sebelumnya, guru sudah menyiapkan hal-

hal yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian.Kegiatan awal dengan 

mengondisikan kelas dan presensi tidak lupa dilakukan, sehingga peneliti tahu 

kehadiran siswa. Pada kegiatan apersepsi, guru mengajak siswa bernyanyi yel-yel 

kelas II agar siswa lebih bersemangat, serta memberikan pertanyaan secara 

klasikal mengenai tumbuhan di lingkungan sekitar.  

Ketika guru menjelaskan tentang tumbuhan pisang, siswa memperhatikan 

dengan seksama penjelasan guru. Siswa antusias memperhatikan penjelasan guru, 

dan bersemangat mereview kata-kata dan kalimat yang ditunjuk oleh guru. Tidak 

seperti peremuan sebelumnya, pertemuan di siklus III ini cukup efektif meskipun 

ada sebagian kecil siswa yang tidak memperhatikan. Tindakan yang dilakukan 

guru pada siswa yang tidak tertib atau gaduh, yaitu dengan menegur. Seperti 

pertemuan sebelumnya pada siswa yang gaduh tindakan guru dengan mengajak 

siswa untuk bernyanyi yel-yel, tepuk semangat dan tepuk diam, serta memberikan 

stiker bintang pada siswa yang tertib. Guru memberikan kesempatan pada 

siswauntuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami selama pembelajaran, 

akantetapi tidak ada siswa yang bertanya sehingga dilanjutkan dengan 

kegiatanevaluasi. Siswa mengerjakan secara individual dan tertib seperti pada 

pertemuansebelumnya. 

observer,  
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HASIL BELAJAR MENULIS DESKRIPSI 

Siklus I 
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Siklus II 
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Siklus III 
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SURAT PENELITIAN 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 15  

Pengkondisian siswa sebelum memulai 

pembelajaran 

Guru melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

Siswa menyanyikaan yel-yel kelas 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran 

Guru membimbing siswa mengidentifikasi 

bagan kata bergambar 

Guru membimbing siswa mereview kata-

kata pada bagan kata bergambar 
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Guru membimbing siswa membuat 

kalimat 

Guru dan siswa mereview kalimat yang 

dibuat 

Diskusi antara dua kelompok 
Siswa berdiskusi bersama teman satu 

kelompoknya 

Guru memberikan penjelasan pada 

kelompok yang mengalami kesulitan 

Siswa memperesentasikan hasil kerja 

kelompok 
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Pemberian reward pada siswa 

Siswa mengerjakan lembar evaluasi Siswa mengumpulkan lembar evaluasi 

Menyimpulkan materi pembelajaran 




