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ABSTRAK 

Fadhlilla, Felicita. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan 

Pengamatan Melalui Model Example non Example dengan Media Audiovisual 

pada Siswa Kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang. Sarjana Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Umar Samadhy, M.Pd. 275 halaman. 

  

Berdasarkan hasil refleksi awal diperoleh data melalui observasi di kelas V 

SDN Sukorejo 02 terdapat permasalahan dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan. Guru belum menggunakan variasi dan memberikan contoh yang 

jelas dalam membuat laporan, sehingga siswa kesulitan mengemukakan gagasan 

dengan jelas, sulit menjabarkan kalimat dan menuangkan ide menjadi sebuah 

laporan. Pembelajaran juga belum menggunakan media yang mendukung dan 

menarik. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang belum optimal, 

ditunjukan dari 39 siswa terdapat 28 siswa yang mendapatkan skor di bawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 67 sedangkan 11 siswa mendapat skor 

di atas KKM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah cara 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis lapo-

ran pengamatan  melalui model example non example dengan media audiovisual 

pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang?” Tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis 

laporan pengamatan melalui model example non example dengan media 

audiovisual pada siswa kelas V SDN Sukorejoi 02 Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan peneli-

tian yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dila-

kukan sebanyak tiga siklus. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN 

sukorejo 02 Semarang. Variabel yang diselidiki adalah keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan keterampilan menulis laporan pengamatan. Teknik pengum-

pulan data yang digunakan adalah teknik tes dan nontes. Sedangkan teknik 

analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 26, pada siklus II memperoleh skor 31, dan siklus III 

memperoleh skor 35. Aktivitas siswa juga meningkat ditunjukkan pada siklus I 

memperoleh skor 24,5, pada siklus II memperoleh skor 28,6 dan pada siklus III 

memperoleh skor 33,5. Ketuntasan belajar klasikal siswa dalam menulis laporan 

pengamatan prasiklus 70%, pada siklus I menjadi 77%, kemudian meningkat 

menjadi 82% pada siklus II, dan 87% pada siklus III. 

Simpulan penelitian ini adalah model example non examples dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keteram-

pilan menulis laporan pengamatan siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang. 

Saran bagi siswa adalah siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Saran bagi guru adalah guru lebih terampil dalam menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan inovatif. 

 

 

Kata kunci: audiovisual,  example non example, laporan pengamatan, menulis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD / MI 

sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar 

isi untuk satuan pendidikan dasar bahwa standar kompetensi bahasa Indonesia 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi siswa untuk memahami dan 

merespon situasi lokal, regional, nasional dan global. Pembelajaran bahasa Indonesia 

diharapkan membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan berpartisipasi dalam masyarakat yang meng-

gunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis 

dan imaginatif yang ada dalam dirinya (BNSP, 2006: 317). 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran 

sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi (BNSP,2006:317). 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara 
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lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan 

manusia Indonesia. 

Keterampilan berbahasa meliputi empat aspek yang saling mendukung, yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis (Tarigan 2008:1). Dari keempat keterampilan tersebut, 

keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi 

tatarannya dan paling sulit penguasaannya. Hal ini disebabkan keterampilan menulis 

dapat dikuasai setelah siswa menguasai keterampilan berbahasa menyimak, berbicara 

dan membaca.  

Tujuan yang tercantum dalam KTSP tersebut sudah mencakup tujuan bahasa 

Indonesia dalam menghadapi masuknya pengetahuan-pengetahuan global di 

Indonesia. Namun pada kenyataannya, tujuan bahasa Indonesia yang tercantum dalam 

KTSP masih jauh dari yang diharapkan. Ismail (dalam Abidin 2013:190) 

menyebutkan bahwa pembelajaran menulis saat ini masih menyisakan sejumlah 

masalah serius. Salah satu masalah tersebut adalah rendahnya kemampuan menulis. 

Berbagai penelitian menunjukan bahwa kemampuan menulis sejak tingkat sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi masih memprihatinkan. Hal ini tampak dari rata-rata 

nilai siswa sekolah dasar sampai kelas enam belum mampu menulis secara mandiri 

dengan hasil yang memuaskan. 

 Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran 

Bahasa Indonesia aspek menulis pada siswa kelas V  SDN Sukorejo 02 Semarang. 

Berdasarkan hasil refleksi peneliti dan kolaborasi dengan guru kelas V, yang didu-
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kung dengan data obsevasi,dan data dokumen. Guru mengalami kesulitan dalam 

menentukan kegiatan belajar mengajar yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar, 

ditunjukkan dengan belum menggunakan model pembelajaran kooperatif. Guru 

belum memberikan contoh menulis laporan yang benar dan mengadakan 

pembelajaran yang variatif dengan menggunakan media yang mendukung 

pembelajaran, guru juga kurang memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi dalam 

kelompok. Sedangkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa cenderung 

senang bermain saat pembelajaran berlangsung, tidak mendengarkan penjelasan guru 

ditandai dengan mengganggu temannya saat proses belajar mengajar, kurang aktif 

yang ditandai dengan siswa yang tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru dan menunjuk siswa lain ketika diberi pertanyaan.  

Dampaknya pada keterampilan menulis siswa, dapat dilihat beberapa siswa 

yang belum bisa mengungkapkan sesuatu hal dengan jelas, sulit mengemukakan 

gagasan, sulit menjabarkan kalimat, kurang aktif dalam berdiskusi, dan kurang 

percaya diri dalam menyampaikan sesuatu, sehingga kurang memiliki keterampilan 

dalam menulis laporan pengamatan.  Guru  tidak memberikan umpan balik, sehingga 

siswa tidak bisa memperbaiki kesalahannya pada kegiatan menulis laporan 

pengamatan selanjutnya. Selain itu, penguasaan kosakata siswa masih rendah, hal ini 

menyebabkan siswa sulit menuangkan idenya, sulit menyusun dan merangkai kata, 

serta sulit menggunakan variasi kalimat dalam menulis sehingga laporan pengamatan 

yang dihasilkan menjadi tidak beraturan.  
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Permasalah tersebut didukung dengan data perolehan hasil belajar siswa kelas 

V SDN Sukorejo 02 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebanyak 28 siswa dari 

39 siswa kelas V SD Negeri Sukorejo 02 mendapatkan skor di bawah KKM 

sedangkan 11 siswa lainnya telah mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 

67. Dari data tersebut maka perlu dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif 

untuk meningkatkan keterampilan menulis laporan dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia. 

Permasalahan keterampilan menulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

tersebut merupakan masalah yang sangat mendesak, sehingga perlu dicari alternatif 

pemecahan masalah untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan menulis 

laporan  pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02. Peneliti bersama kolaborator 

menemukan alternatif tindakan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Dengan diterapkannya model 

kooperatif saat kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat berpikir tentang materi 

yang akan diajarkan oleh guru, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berbicara atau berdiskusi dengan temannya tentang ide yang ditemukannya 

dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliksan hasil diskusi mereka sehingga siswa dapat merefleksi hasil diskusi 

mereka. 

Melihat kenyataan tersebut, peneliti bersama tim kolaborator menetapkan 

pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui model 
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pembelajaran examples non examples dengan media audiovisual sebagai alternatif  

tindakan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan 

siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan. Pembelajaran melalui 

penerapan pendekatan saintifik melalui model examples non examples dengan media 

audiovisual diharapkan dapat mengatasi rendahnya keterampilan menulis laporan 

pengamatan siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang, karena dengan menerapkan 

model example non examples  dengan media audiovisual ini diharapkan mampu 

mendorong siswa dalam berpikir dan menggali pengetahuannya, membuat siswa 

lebih aktif dalam berdiskusi sehingga keterampilan siswa menulis pengumuman 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesia akan meningkat.  

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal dan memahami berbagai 

materi. Pendekatan ini mengarahkan siswa untuk mencari tahu dari berbagai sumber 

melalui observasi bukan hanya penjelasan dari guru. Daryanto (2014: 59) 

menyebutkan dalam proses pembelajaran pendekatan saintifik memiliki lima tahap, 

meliputi tahap mengamati (observasi), menanya (questioning), menalar (associating), 

mencoba (experimentil),  membuat jejaring (networking). 

Pada tahap mengamati (observasi), dalam pembelajaran sebagaimana di-

sampaikan dalam permendikbud Nomor 81a (Daryanto, 2014:61), seharusnya guru 

membuka secara luas dan variasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan : melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru mem-

fasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk mem-
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perhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau 

objek. Kegiatan mengamati dalam proses pembelajaran akan melibatkan siswa se-

cara langsung, oleh karena itu guru harus memahami bentuk keterlibatan siswa dalam 

kegiatan  observasi tersebut. 

Pada tahap menanya (questioning), merupakan tindak lanjut dari tahap 

mengamati (observasi). Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan 

secara luas kepada siswa untuk bertanya tentang apa yang sudah dilihat, disimak, 

dibaca atau dilihat. Kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan 

untuk membentuk pikiran kritis. Untuk menindak lanjuti kegiatan menanya dila-

kukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. 

Pada tahap menalar (associating), siswa dituntut untuk berpikir secara 

induktif serta deduktif untuk memproses informasi yang sudah dikumpulkan. 

Kemudian pada tahap mencoba (experimentil), siswa mencoba membuat percobaan 

atau meralisasikan dari proses menalarnya. Tahapan yang terakhir adalah membuat 

jejaring (networking) yaitu siswa mengkomunikasikan apa yang telah dipelajari.  

Menurut Suprijono (2014:125) model examples non examples adalah suatu 

model belajar dengan cara siswa diberi gambar untuk diamati atau dianalisis terlebih 

dahulu kemudian setiap siswa membentuk kelompok dan dari hasil diskusi kelompok 

tersebut dicatat pada kertas, kemudian setiap kelompok diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusi. Kemudian, guru menjelaskan materi kemudian siswa 

melengkapi kekurangan hasil diskusi kelompok dan kegiatan yang terakhir yaitu 
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simpulan. Sedangkan Hamdayama (2014: 101) keuntungan dari model examples non 

examples antara lain: (1) Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya 

digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan 

lebih komplek; (2) Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang 

mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman 

dari examples non examples; (3) Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk 

mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian 

non examples yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan 

suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian examples. Selain itu, 

model examples non examples juga mempunyai kebaikan antara lain: siswa lebih 

kritis dalam menganalisis gambar, siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa 

contoh gambar, dan siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

Penerapan pendekatan saintifik melalui model examples non examples akan 

lebih optimal apabila dipadukan dengan media audiovisual dalam pembelajaran 

keterampilan menulis laporan pengamatan sehingga dapat dijadikan salah satu cara 

untuk mencapai salah satu tujuan umum pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. 

Menurut Hamdani (2011: 243) media adalah komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang untuk belajar. Sedangkan menurut Arsyad (2011: 30-31) media 

audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan meng-
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gunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio 

dan visual. 

Adapun penelitian yang mendukung permasalahan tersebut yaitu penelitian 

yang dilakukan Suartinah, dkk. (2012) dalam penelitian berjudul Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Examples Non Examples. Hasil 

penelitian menunjukkan pada siklus I  memperoleh nilai 60,85 dengan persentase 

40% sedangkan siklus II  memperoleh nilai 75,42% begitu pula dengan hasil aktivitas 

siswa menunjukkan  adanya peningkatan pada keaktifan, kerjasama dan motivasi 

dengan memperoleh nilai 82, sedangakn siklus II memperoleh nilai 89. Peneliti ini 

berkesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  examples non 

examples  dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Gadog 06. Selanjutnya peneltian yang dilakukan oleh Febriati,dkk. (2012)  

Hal ini terlihat dari peningkatan persentase dari siklus I ke siklus II, yaitu persentase 

hasil belajar siswa 35,85 % meningkat menjadi 76,66 %. Hal ini berarti pelaksanaan 

pembelajaran PKn melalui Model  Pembelajaran  Examples Non Examples pada kelas 

V di SDN 02 Tarung-tarung berlangsung dengan baik.  

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang diadakan oleh 

Rahmawati (2012)  dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Siswa 

Kelas IV Melalui Model Examples Non Examples” menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar keterampilan menulis narasi siswa, yaitu pada siklus I diperoleh nilai 

rata-rata 60,15 dan ketuntasan klasikal sebesar 57,5% (19 dari 33 siswa). Pada siklus 
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II yaitu diperoleh nilai rata-rata 74,09  dan ketuntasan klasikal sebesar 72,7% (24 dari 

33 siswa). Hasil belajar siswa pada siklus III meningkat yaitu nilai rata-rata menjadi 

78,18 dan ketuntasan klasikal sebesar 84,8% (28 dari 33 siswa). 

 Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan 

Melalui Model Examples Non Examples dengan Media Audiovisual pada Siswa 

Kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang.” 

 

1.2   RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran  mata pelajaran 

bahasa Indonesia melalui model examples non examples dengan media audiovisual 

pada siswa kelas V  SDN Sukorejo 02 Semarang? 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah model examples non examples  dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan pada kelas V  SDN Sukorejo 02 Semarang? 

b. Bagaimanakah model examples non examples  dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan 

pada kelas V  SDN Sukorejo 02 Semarang? 
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c. Bagaimanakah model examples non examples  dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan pada kelas V  SDN Sukorejo 02 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang dilakukan peneliti adalah melaksanakan penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran examples non examples 

dengan media audiovisual. Adapun langkah-langkahnya: 

No Pendekatan 

Saintifik 

(permendikbud 

no.81a) 

Langkah-langkah 

penggunaan 

Model Examples 

non Example 

(Suprijono 

(2009:125) 

Langkah-

langkah 

penggunaan 

media 

audiovisual 

(Sudjana:  2010) 

langkah-langkah pendekatan saintifik 

melalui model examples non examples 

dengan media audiovisual 

 

keterampilan guru Aktivitas siswa 

1 1. Mengamati 

fakta bahwa ada 

hubungan antara 

obyek yang 

dianalisis 

dengan materi 

pembelajaran 

yang diajarkan 

oleh guru. 

 

2. Menanya, 

meningkatkan 

dan me-

ngembankan 

ranah sikap, 

keterampilan, 

dan pengeta-

huan. Mendo-

rong siswa 

menjadi 

penyimak dan 

pembelajar yang 

Guru mempersiap-

kan gambar sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran.  

 

Merumuskan 

tujuan pengajaran 

dengan 

memanfaatkan 

media 

audiovisual 

sebagai media 

pembelajaran 

Guru 

mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran. 

Siswa mempersiapkan 

diri menerima 

pelajaran. 

2  Persiapan guru. 

Pada fase ini 

memilih dan 

menetapkan yang 

akan dipakai 

guna mencapai 

tujuan. 

Guru melakukan   

apersepsi 

Siswa memperhatikan 

apersepsi dari guru 

(mengamati). 
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No Pendekatan 

Saintifik 

(permendikbud 

no.81a) 

Langkah-langkah 

penggunaan 

Model Examples 

non Example 

(Suprijono 

(2009:125) 

Langkah-

langkah 

penggunaan 

media 

audiovisual 

(Sudjana:  2010) 

langkah-langkah pendekatan saintifik 

melalui model examples non examples 

dengan media audiovisual 

 

keterampilan guru Aktivitas siswa 

3 baik. 

 

 

3. Menalar, 

proses berfikir 

logis dan 

sistematis atas 

fakta-fakta 

empiris yang 

dapat 

diobservasi 

untuk 

memperoleh 

pengetahuan 

. 

4. Mencoba, 

menggunakan 

dan meng-

aplikasikan 

metode ilmiah 

dan bersikap 

ilmiah untuk 

memecahkan 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

5. Menyajikan,m

engkomunikasik

an hasil 

temuannya 

dengan yang 

lain. 

 

  Guru 

menyampaikan 

kompetensi yang  

akan dicapai. 

Siswa memperhatikan 

penyampaian 

kompetensi dari guru 

(mengamati). 

4 Guru 

menempelkan 

gambar di papan 

atau ditayangkan 

lewat LCD.  

 

Langkah 

penyajian 

pelajaran dan 

pemanfaatan 

media. 

 

Guru memberikan 

contoh bentuk 

laporan 

pengamatan.. 

 

 

Guru menjelaskan 

materi secukupnya 

 

Guru melakukan 

tanya jawab dengan 

siswa terkait materi. 

 

Guru menayangkan 

gambar animasi 

pada LCD 

 

Siswa mengamaati 

contoh laporan 

pengamatan yang 

diberikan oleh guru 

(mengamati). 

 

Memperhatikan 

penjelasan materi dari 

guru (mengamati) 

 

Siswa bertanya jawab 

dengan guru terkait 

materi (menanya). 

 

 

Siswa mengamati dan 

memperhatikan 

tayangan 

5 Guru memberi 

petunjuk dan 

memberi 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

Langkah belajar 

kegiatan siswa. 

Pada fase ini 

siswa belajar 

dengan 

memanfaatkan 

Guru 

mengorganisasikan 

siswa menjadi 

beberapa kelompok 

secara heterogen. 

 

Siswa membentuk 

kelompok secara 

heterogen. Masing-

masing kelompok 

beranggotakan kurang 

lebih 4-5 orang. 
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No Pendekatan 

Saintifik 

(permendikbud 

no.81a) 

Langkah-langkah 

penggunaan 

Model Examples 

non Example 

(Suprijono 

(2009:125) 

Langkah-

langkah 

penggunaan 

media 

audiovisual 

(Sudjana:  2010) 

langkah-langkah pendekatan saintifik 

melalui model examples non examples 

dengan media audiovisual 

 

keterampilan guru Aktivitas siswa 

memperhatikan / 

menganalisa 

gambar 

 

Melalui diskusi 

kelompok 4-5 

orang siswa, hasil 

diskusi dari 

analisa gambar 

tersebut dicatat 

pada kertas.  

. 

media pengajaran 

yang ada. 

 

 

Guru menayangkan 

gambar animasi 

pada LCD 

 

 

Guru membimbing 

siswa berdiskusi 

dan mebgaikan 

LKK 

 

Siswa mencatat hal-hal 

penting dari tayangan 

audiovisual 

(menalar) 

 

Siswa mendata 

peristiwa yang terjadi 

dalam gambar dan 

berdiskusi dengan 

teman satu kelompok 

untuk membuat 

kerangka laporan 

 (mencoba) 

6  

 

 

 

 

Tiap kelompok 

diberi kesempatan 

membacakan hasil 

diskusinya. 

 

 Guru memberikan 

penejelasan tentang 

laporan yang dibuat 

siswa 

 

 

Guru membimbing 

siswa hasil 

laporanya 

 

Siswa menukarkan 

laporan yang sudah 

dibuat kemudian 

dengan kelompok lain 

untuk ditinjau 

 

 Tiap kelompok diberi 

kesempatan untuk 

membacakan laporan 

pengamatan hasil 

diskusi di depan kelas. 

(mengkomunikasikan 

7 Mulai dari 

komentar / hasil 

diskusi siswa, guru 

mulai menjelaskan  

materi sesuai 

tujuan yang ingin 

Langkah evaluasi 

pengajaran 

Pada fase ini 

kegiatan belajar 

Guru membimbing 

siswa untuk 

melanjutkan 

menulis laporan 

Siswa memberikan 

komentar atau hasil 

diskusi siswa, guru 

mulai menjelaskan 

materi laporan 

pengamatan.  
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No Pendekatan 

Saintifik 

(permendikbud 

no.81a) 

Langkah-langkah 

penggunaan 

Model Examples 

non Example 

(Suprijono 

(2009:125) 

Langkah-

langkah 

penggunaan 

media 

audiovisual 

(Sudjana:  2010) 

langkah-langkah pendekatan saintifik 

melalui model examples non examples 

dengan media audiovisual 

 

keterampilan guru Aktivitas siswa 

dicapai.  

 

Simpulan 

 

dievaluais sampai 

sejauh mana 

tujuan pengajaran 

yang dicapai 

 

secara individu  

Siswa secara individu 

menulis laporan 

pengamatan 

berdasarkan gambar 

animasi yang 

ditayangkan. (menalar) 

 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka peneliti 

menentukan tujuan umum yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis laporan 

pengamatan melalui model examples non examples dengan media audiovisual pada 

siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang.  

1.3.2  Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis  

melalui model examples non examples dengan media audiovisual pada siswa 

kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang; 
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b. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

laporan pengamatan melalui model examples non examples dengan  media 

audiovisual pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang; 

c.  Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis laporan 

pengamatan melalui model examples non examples dengan  media audiovisual 

pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang. 

 

1.4   MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, terdapat manfaat yang dapat diambil, baik secara teoretis 

maupun secara praktis. Manfaat yang didapat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pe-

ngembangan ilmu pengetahuan, khususnya pembelajaran dengan menerapkan model 

examples non examples, yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis 

laporan siswa, dapat dijadikan landasan empiris untuk kegiatan-kegiatan penelitian 

selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Guru 

Penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu dapat memberikan alternatif 

peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia serta wawasan baru tentang 
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tentang model pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan 

siswa akan bertambah, sehingga guru lebih kreatif dan mampu menciptakan 

pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Guru memberikan materi-materi 

dalam mata pelajaran melalui media belajar lebih menarik yang ada di luar kelas 

maupun di luar sekolah. 

b. Siswa 

Dengan menerapkan model examples non examples dengan  media audio-

visual akan tercipta suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, sehingga akan 

meningkatkan kreativitas dan memotivasi siswa untuk berpikir, mengko-

munikasikan dan menulis ide-ide yang telah mereka dapat, sehingga model 

examples non examples ini akan melatih kemampuan menulis ide-ide yang telah 

mereka komunikasikan dengan siswa lain. Dengan demikian, aktivitas serta 

antusias siswa dalam mengikuti pembelalajaran Bahasa Indonesia akan meningkat. 

c. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran sehingga pembe-

lajaran dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan mutu sekolah 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

  Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap 

lingkungan. Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu 

agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mam-

pu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya ti-

dak terampil menjadi terampil. Menurut pengertian secara psikologis, belajar meru-

pakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Suprihatiningrum, 

2012). 

  Sejalan dengan pendapat tersebut, Aqib (2013: 66) menjelaskan bahwa belajar 

menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. 

Perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi antara stimulus dan respon. Menurut 

teori behavioristik, inti belajar adalah kemampuan seseorang melakukan respon 

terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. 

  Slameto (2010: 3) mengemukakan bahwa ada enam ciri-ciri perubahan 

tingkah laku dalam pengertian belajar, diantaranya adalah (1) perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari proses pembalajaran belajar terjadi secara sadar; (2) perubahan 
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dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat 

positif dan aktif; (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; (5) perubahan 

dalam belajar bertujuan dan terarah; (6) perubahan mencakup seluruh aspek dan 

tingkah laku. 

  Berdasarkan  uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat 

diamati secara langsung sebagai pengalaman (latihan) dalam interaksinya dengan 

lingkungan. 

2.1.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2010:54) menyatakan bahwa dalam belajar terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal tersebut mencakup 

faktor fisiologis yang berhubungan dengan kondisi fisik individu dan faktor 

psikologis yang berkaitan dengan keadaan psikologis. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa dan dapat 

mempengaruhi proses belajar. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi belajar 

seseorang digolongkan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial (sekolah, 
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masyarakat, dan keluarga) dan faktor lingkungan nonsosial (lingkungan alamiah, 

instrumental, dan materi pelajaran). 

2.1.2  Hakikat Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011: 23) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah usaha 

guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Pembelajaran dalam arti sempit dapat diartikan sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup.  

Suprijono (2012: 13) “pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti 

proses, cara, perbuatan mempelajari”. Sedangkan menurut Aqib (2013:66) “pembe-

lajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses 

pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi”. Sejalan dengan kedua pendapat di atas, Suprihatiningrum 

(2012: 75) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk 

memudahkan siswa dalam belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya berupa 

tempat ketika pembelajaran itu berlangsung, tetapi juga metode, media, dan peralatan 

yang diperlukan dalam penyampaian informasi. Pembelajaran merupakan upaya yang 

dilakukan pendidik untuk membantu siswa agar dapat menerima pengetahuan yang 

diberikan dan membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses belajar yang dirancang oleh guru untuk mencapai hasil belajar dengan 

ditunjukkan adanya perubahan tingkah laku pada siswa. 
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2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran berasal dari kata kualitas dan pembelajaran. Kualitas 

lebih mengarah pada sesuatu yang baik, sedangkan pembelajaran adalah upaya 

membelajarkan siswa. Jadi kualitas pembelajaran adalah mempersoalkan bagaimana 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta 

menghasilkan luaran yang baik pula (Uno, 2012: 153). 

Kualitas  dapat  dimaknai  dengan  istilah  mutu  atau  keefektifan.  Efektivitas 

merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran 

mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasarannya atau suatu tingkatan 

terhadap tujuan yang hendak dicapai. Aspek-aspek efektivitas belajar diantaranya 

sebagai berikut (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3) 

perubahan sikap; (4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi; (7) 

peningkatan partisipasi; (8) peningkatan interaksi kultural. Hal ini penting untuk 

dimaknai bahwa keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa 

ditentukan oleh efektivitasnya dalam upaya pencapaian kompetensi belajar 

(Daryanto, 2012: 58-60).  

Menurut UNESCO efektifitas belajar dapat berjalan dengan baik maka harus 

memperhatikan empat pilar pendidikan, yaitu: a) belajar untuk menguasai ilmu pe-

ngetahuan (learning to  know),  b) belajar  untuk  menguasai  keterampilan  (learning  

to  do), c) belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together), d) belajar 

untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be). 



19 
 

 
 

Berdasarkan 4 pilar di atas, menurut Anitah (2013: 2.6) menyebutkan bahwa 

ada 4 pilar pendidikan yang harus diperhatikan yaitu learning to know, learning to 

do, learning to live together, dan learning to be. Learning to know artinya belajar 

untuk mengetahui, yang menjadi target dalam belajar adalah adanya proses 

pemahaman sehingga belajar tersebut dapat mengantarkan siswa untuk mengetahui 

dan memahami substansi materi yang dipelajarinya. Learning to do artinya belajar 

untuk berbuat, yang menjadi target dalam belajar adalah adanya proses melakukan 

atau proses berbuat. Learning to live together artinya belajar untuk hidup bersama, 

yang menjadi target dalam belajar adalah siswa memiliki kemampuan untuk hidup 

bersama atau mampu hidup dalam berkelompok. Learning to be artinya belajar untuk 

menjadi individu yang utuh sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kemampuannya. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatur 

lingkungan dan sumber belajar sebaik-baiknya agar tercipta kondisi belajar yang 

efektif sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Meningkatnya kualitas pembe-

lajaran juga didukung dengan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di 

kelas. 

Depdiknas (2004:9) menyatakan bahwa indikator kualitas pembelajaran terdiri 

dari perilaku guru dalam pembelajaran, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas media pembelajaran, 

dan sistem pembelajaran. Semua indikator tersebut saling terkait dan mempengaruhi 

kualitas pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji pada perilaku 
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guru dalam pembelajaran yaitu keterampilan guru, perilaku dan dampak belajar siswa 

disini yaitu aktivitas siswa dan hasil belajar siswa sebagai dampak dari pembelajaran 

yang berkualitas dengan memperhatikan seluruh komponen kualitas pembelajaran 

tersebut. 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Musfah (2011: 32) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian guru 

sebagai berikut. Guru merupakan organisator pertumbuhan pengalaman siswa. Guru 

harus dapat merancang pembelajaran yang tidak semata menyentuh aspek kognitif, 

tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sikap siswa. Maka guru haruslah 

individu yang kaya pengalaman dan mampu mentransformasikan pengalamannya itu 

pada para siswa dengan cara-cara yang variatif.  

   Menurut Djamarah (2010: 99) keterampilan dasar mengajar adalah 

keterampilan yang mutlak harus guru punyai dalam hal ini. Dengan pemilikan 

keterampilan dasar mengajar ini diharapkan guru dapat mengoptimalkan peranannya 

di kelas.  

Menurut Aqib (2014: 83) keterampilan yang dimiliki guru dalam mengajar 

adalah keterampilan dasar. Keterampilan dasar merupakan keterampilan standar yang 

harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan itulah yang 

sepintas dapat membedakan mana guru yang profesional dan mana yang bukan guru. 

Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan 

baik secara efektif.  
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Suatu proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif maka 

dibutuhkan guru yang efektif pula. Guru yang efektif (effective teacher) adalah yang 

dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Untuk dapat menunaikan 

tugas secara profesional, diperlukan berbagai persyaratan seperti kompetensi 

akademik, kompetensi metodologis, kematangan pribadi, sikap penuh dedikasi, 

kesejahteraan yang memadai, pengembangan karir, budaya kerja, dan suasana kerja 

yang kondusif.  

 Keterampilan dasar mengajar (teaching skill) merupakan suatu karakteristrik 

umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diwujudkan melalui tindakan.keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah 

berubah bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki 

oleh seorang guru sebagai awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya 

secara terencana dan professional (Rusman, 2014:80).  

Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat 

digambarkan melalui Sembilan keterampilan mengajar, yakni: keterampilan 

membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, 

kete-rampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan pembelajaran perseorangan, dan keterampilan menutup 

pelajaran (Rusman, 2013: 80). 

a. Keterampilan membuka pelajaran  



22 
 

 
 

Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pembelajaran. Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang 

sangat penting untuk dilakukan guru, karena dengan awal yang baik dalam 

proses belajar akan memengaruhi jalannya kegiatan belajar selanjutnya. Bila 

berhasil melakukan kegiatan pembukaan, maka sangat dimungkinan kegiatan inti 

dan penutup akan dapat berhasil pula. Usman (dalam Rusman, 2013: 81)  

menjelaskan komponen-komponen dalam membuka pelajaran sebagai berikut: 

(1) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi; (2) menimbulkan 

motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, 

mengemukakan ide yang bertentangan, dan memerhatikan minat siswa; (3) 

memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan pembe-

lajaran dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan 

dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan didiskusikan, dan 

mengajukan beberapa pertanyaan; (4) memberikan apersepsi (memberi kaitan 

antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari) sehingga materi 

yang dipelajari merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. 

b. Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir dalam setiap tahap 

pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas 

pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta didik. 
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Kegiatan 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. Dengan demikian, 

pertanyaan yang diajukan guru tidak semata-mata bertujuan mendapatkan 

informasi tentang pengetahuan siswanya tetapi yang jauh lebih penting adalah 

untuk mendorong para siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Rusman (2013: 82) dalam kegiatan pembelajaran, bertanya  

memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan 

teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa, 

yaitu: (1) meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran; (2) 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dibicarakan; (3) mengembangkan pola berfikir dan cara belajar aktif dari 

siswa sebab berfikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya; (4) menuntun 

proses berfikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar 

dapat menentukan jawaban yang baik; (5) memusatkan perhatian siswa terhadap 

masalah yang sedang didiskusikan. 

Ada beberapa macam keterampilan bertanya yang perlu dikuasai guru, 

yaitu: 

1) Keterampilan bertanya dasar 

Komponen keterampilan bertanya dasar meliputi : pertanyaan yang jelas dan 

singkat, pemberian acuan, pemusatan perhatian, pemindahan giliran, 

penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntutan. 
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2) Keterampilan bertanya lanjutan, meliputi : pengubahan tuntutan tingkat 

kognitif, pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, dan peningkatan 

terjadinya interaksi. (Anitah, dkk., 2009: 7.7) 

c. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan (reinforcement) merupakan respon terhadap suatu perilaku 

yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. 

Penguatan dapat dilakukan secara verbal, dan nonverbal dengan prinsip 

kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan dan menghindari penggunaan respon 

negatif. 

Rusman (2013: 84) penguatan memiliki pengaruh yang positif terhadap 

proses belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut: (1) meningkatkan perhatian 

peserta didik terhadap pembelajaran; (2) merangsang dan meningkatkan motivasi 

belajar; ( 3) meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa 

yang produktif; (4) menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa; (5) 

membiasakan kelas kondusif penuh penghargaan dan penguatan. 

Komponen-komponen dalam ketrampilan memberi penguatan adalah: 

1) Penguatan verbal; penguatan ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk yaitu kata 

atau kalimat pujian. 

2) Penguatan nonverbal; yaitu berupa gerak mendekati, mimik dan gerak ba-

dan, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol atau benda, 

dan penguatan tak penuh. (Anitah, dkk., 2009: 7.25) 
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d. Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi merupakan keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. 

Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam 

pembelajaran, untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias, te-

kun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam pembelajaran bertujuan: (1) meng-

hilangkan kebosanan peserta didik dalam pembelajaran; ( 2) meningkatkan moti-

vasi peserta didik terhadap materi standar yang relevan; ( 3) meningkatkan minat 

dan keingintahuan siswa;  (4) melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam; 

(5) meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. (Anitah, dkk., 

2009: 7.39) 

Guru harus mempunyai keterampilan mengadakan variasi dalam pembe-

lajaran, baik dalam bentuk variasi gaya mengajar, variasi interaksi dengan siswa, 

dan variasi penggunaan media pembelajaran. Setelah guru mempunyai keteram-

pilan bervariasi diharapkan siswa dapat mempunyai motivasi belajar yang tinggi 

sehingga pembelajaran akan berlangsung secara maksimal. 

e. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian infor-

masi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

suatu hubungan. Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus di-

miliki guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk mem-

berikan penjelasan. 
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Komponen keterampilan menjelaskan meliputi keterampilan meren-

canakan penjelasan dan keterampilan menyajikan penjelasan, secara rinci yaitu: 

1) merencanakan penjelasan meliputi: isi pesan (materi) dan penerima pesan 

(siswa); 2) menyajikan suatu penjelasan meliputi: kejelasan, penggunaan contoh 

dan ilustrasi, pemberian tekanan, penggunaan balikan. (Rusman, 2013: 87) 

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Diskusi kelompok kecil merupakan suatu proses belajar yang dilakukan 

dalam kerjasama kelompok yang bertujuan memecahkan suatu permasalahan, 

mengkaji konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan dasar mengajar yang diperlukan 

untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Beberapa hal 

yang perlu dipersiapkan guru, agar diskusi kelompok kecil dapat digunakan 

secara efektif dalam pembelajaran adalah topik yang sesuai, pembentukan 

kelompok secara tepat, pengaturan tempat duduk yang memungkinkan semua 

siswa dapat berpartisipasi aktif. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing dis-

kusi kelompok  kecil, yaitu:  (1) memusatkan perhatian;  (2) memperjelas 

masalah atau urunan pendapat; (3) menganalisa pandangan siswa; (4) 

meningkatkan urunan siswa;  (5)  menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (6) 

menutup diskusi; (7)  menghindari dalam mendominasi diskusi. (Rusman, 2013: 

89) 
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g. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru untuk men-

ciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya 

bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran demi mewujudkan dan mem-

pertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Kemampuan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi yang 

menguntungkan, menyenangkan siswa, dan penciptaan disiplin belajar secara 

sehat. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah 

kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, luwes, penekanan pada hal-

hal positif, dan penanaman disiplin diri. (Anitah, dkk., 2009: 8.43) 

Komponen-komponen dalam pengelolaan kelas adalah: (1) keterampilan 

yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang 

optimal;  (2) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi bela-

jar yang optimal;  (3) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah. (Rusman, 2013: 90) 

h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap 

peserta didik, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan 

menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun 

antara peserta didik dengan peserta didik. 
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Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan antara 

lain: (1) keterampilan untuk mengadakan pendekatan secara pribadi;  (2) 

keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran;  (3) keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar siswa;  (4) keterampilan merencanakan 

dan melaksanakan  kegiatan belajar mengajar. (Anitah, dkk., 2009: 8.56-8.62) 

i. Keterampilan menutup pelajaran 

Keterampilan menutup pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan 

dengan usaha guru dalam mengakhiri pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

Komponen menutup pelajaran sebagaimana dijelaskan Usman (dalam Rusman, 

2013: 92), yaitu: (1) meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merang-

kum atau menyimpulkan hasil pembelajaran; ( 2) melakukan evaluasi antara lain 

dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada 

situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa sendiri, dan memberikan soal-soal 

tertulis. 

Berdasarkan uraian di atas indikator keterampilan guru dalam kegiatan pem-

belajaran adalah; (1) keterampilan membuka pelajaran; (2) keterampilan bertanya;  

(3) keterampilan memberi penguatan; (4) keterampilan mengadakan variasi;  (5) 

keterampilan menjelaskan;  (6) keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil; (7) 

keterampilan mengelola kelas; (8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan; dan (9) keterampilan menutup pelajaran. 
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 Berdasarkan pemaparan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki guru 

tersebut keterampilan guru yang akan dikaji dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan melalui model examples non examples dengan media audiovisual antara 

lain:  

1) Mempersiapkan pembelajaran dengan model examples non examples dengan 

media audiovisual.  

2) Melakukan apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

4) Menggunakan media pembelajaran berupa gambar /video lewat LCD.  

5) Menjelaskan materi.  

6) Mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan media gambar/video .  

7) Membentuk kelompok diskusi.  

8) Membimbing siswa untuk menemukan konsep dari materi yang dipelajari 

dalam diskusi 

9) Memberikan penguatan kepada siswa.  

10) Menutup kegiatan pembelajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Anitah, dkk (2009:2.13) proses belajar merupakan suatu rangkaian kegiatan 

dalam belajar, esensinya adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

upaya mengubah perilaku yang dilakukan secara sadar melalui interaksi dengan 

lingkungan. Aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar 
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mengajar karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah 

tingkah laku yaitu melakukan suatu kegiatan. 

Menurut Rusman (2013:111) keaktifan siswa dalam menjalani proses belajar 

mengajar merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar 

sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi siswa. Siswa belajar sambil bekerja 

sehingga mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah 

laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di 

masyarakat (Hamalik, 2013:171).  

Dierich (dalam Sardiman, 2012:101) menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. kegiatan-kegiatan visual (visual activities) meliputi: membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati demonstrasi, pameran, atau mengamati orang lain bekerja 

atau bermain; 

b. kegiatan-kegiatan lisan (oral activities) meliputi: mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; 

c. kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities) meliputi: mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu diskusi; 



31 
 

 
 

d. kegiatan-kegiatan menulis (writing activities) meliputi: menulis cerita, laporan, 

memeriksa karangan, baham-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, 

dan mengisi angket; 

e. kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities) meliputi: menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram; 

f. kegiatan-kegiatan metrik (motor activities) meliputi: melakukan percobaan, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, 

dan berkebun; 

g. kegiatan-kegiatan mental (mental activities) meliputi: hubungan-hubungan, 

memecahkan masalah, menganalisis, mengambil keputusan; 

h. kegiatan-kegiatan emosional (emosional activities) meliputi: menaruh minat, 

gembira, merasa bosan, berani, tenang, gugup. 

Jadi aktivitas siswa merupakan serangkaian kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung guna memperoleh perubahan perilaku dan menunjang 

keberhasilan belajar yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Indikator aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian adalah:  

1) Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran 

2) Memperhatikan media gambar/ video yang ditampilkan 

3) Menjawab pertanyaan dari guru 

4) Mendengarkan penjelasan dari guru 

5) Berdiskusi dalam kelompok  

6) Menemukan hal penting dari materi yang dipelajari dalam diskusi 
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7) Mempresentasikan hasil diskusi 

8) Menanggapi hasil pekerjaan temannya 

9) Menyimpulkan materi pelajaran 

10) Melakukan refleksi pembelajaran. 

2.1.3.3 Iklim Pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2004:6-10) iklim pembelajaran merupakan keadaan atau 

suasana pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Belajar akan berlangsung 

efektif dalam situasi yang kondusif. Iklim pembelajaran yang berkualitas mencakup 

aspek-aspek yang meliputi: (a) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, 

dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan; (b) perwujudan nilai 

dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

2.1.3.4 Materi Pembelajaran 

Menurut  Poerwati (2013:255) materi pembelajaran adalah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran harus dipersiapkan agar 

pembelajaran dapat mencapai sasaran. Materi pembelajaran dipilih seoptimal 

mungkin agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

Menurut Depdiknas (2004:6-10) bahan ajar atau materi pembelajaran secara 

garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari 

siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi 
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pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (a) kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; (b) ada keseimbangan 

antara keluasaan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia; (c) materi 

pembelajaran sistematis dan kontekstual; (d) dapat mengakomodasikan partisipasi 

aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin; (e) dapat menarik manfaat yang 

optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni; (f) materi 

pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, psikopedagogis, dan praktis. 

2.1.3.5  Media Pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2004:6-10) media pembelajaran secara umum adalah alat 

bantu proses belajar mengajar. Kualitas media pembelajaran dapat dilihat dari: (a) 

dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; (b) mampu memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa lainnya; (c) 

dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; (d) mampu mengubah suasana belajar 

dari siswa pasif menjadi siswa aktif. 

  Media diartikan sebagai pengantar atau perantara, diartikan pula sebagai 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam dunia pendidikan dan 

pengajaran, media diartikan sebagai alat dan bahan yang membawa informasi atau 

bahan pelajaran yang bertujuan mempermudah mencapai tujuan pembelajaran 

(Suprihatiningrum, 2012: 319). 

  Sejalan dengan hal tersebut, Aqib (2014: 56) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

dan merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajar (siswa). Jadi dapat 
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dikatakan bahwa media pembelajaran adalah perantara yang digunakan guru untuk 

menyalurkan informasi kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

  Menurut Hamdani (2011: 243) media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang untuk belajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran. 

Dale (dalam Asyhar, 2013: 49-50) mengelompokkan media pembelajaran 

berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh siswa. Jenjang pengalaman itu 

disusun dalam suatu bagan yang dikenal dengan nama Dale’s Cone of Experiences 

(Kerucut Pengalaman Dale). Penggambaran Dale dalam kerucutnya itu, jenjang 

pengalaman belajar disusun secara berurutan menurut tingkat kekonkretan dan 

keabstrakan pengalaman. Pengalaman yang paling konkret diletakkan pada dasar 

kerucut dan semakin ke puncak pengalaman yang diperoleh semakin abstrak. 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale 
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Berdasarkan kerucut pengalaman Dale, penelitian ini menggunakan media 

kartu kata dan termasuk dalam lambang visual. Penggunaan media kartu kata dapat 

menarik perhatian siswa, sehingga pembelajaran yang diterima siswa menjadi lebih 

bermakna. Penggunaan media pembelajaran tidak harus dimulai dari pengalaman 

langsung yang bersifat konkret, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajarnya. 

  Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.3.6 Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika: (a) sekolah dapat 

menonjol ciri khas keunggulannya; memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya, 

serta responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun eksternal; (b) 

memiliki perencanaan matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana 

operasional sekolah agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis oleh 

seluruh komponen sistem pendidikan dalam tubuh lembaga; (c) ada semangat 

perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah yang mampu 

membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika melalui 

berbagai aktivitas pengembangan. 
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2.1.3.7 Hasil Belajar 

Menurut Muslich (2011: 38) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar. Sedangkan 

menurut Suprijono (2012: 7) hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil 

pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut di 

atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif. Sudjana 

(2012: 3) berpendapat bahwa tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Sudjana (2012: 22) menjelaskan bahwa tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Rincian 

dari masing-masing aspek adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif yang meliputi pengetahuan atau mencakup kecerdasan bahasa dan 

kecerdasan logika. Domain kognitif ini dibagi menjadi 6 tingkatan yang kita 

kenal dengan C1 s.d C6 yaitu: mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan 

(C3), menganalisa (C4), mengevaluasi (C5), menciptakan (C6). Berikut struktur 

dari tingkatan kognitif menurut taksonomi Bloom yang telah direvisi: 

a. Mengingat (remember) C1, yaitu mendapatkan kembali pengetahuan yang 

relevan dari memori jangka panjang. 

1) Mengenali (recognizing) 

2) Memanggilan/mengingat kembali (recalling) 
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b. Memahami (understand), yaitu menentukan makna dari pesan dalam pelajaran-

pelajaran meliputi oral, tertulis ataupun grafik. 

1) Menginterpretasi (interpreting) 

2) Mencontohkan (exemplifying) 

3) Mengklasifikasi (classifying) 

4) Merangkum (summarizing) 

5) Menyimpulkan (inferring) 

6) Membandingkan (comparing) 

7) Menjelaskan (explaining) 

c. Menerapkan (apply), yaitu mengambil atau menggunakan su-atu prosedur 

tertentu bergantung situasi yang dihadapi. 

1) Mengeksekusi (executing) 

2) Mengimplementasi (implementing) 

d. Menganalisa (analyze), yaitu memecah-mecah materi hingga ke bagian yang 

lebih kecil dan mendeteksi bagian apa yang berhubungan satu sama lain menuju 

satu struktur atau maksud tertentu. 

1) Membedakan (differentianting) 

2) Mengelola (organizing) 

3) Menghubungkan (attributing) 

e. Mengevaluasi (evaluate), yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan 

standar. 
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1) Memeriksa (checking) 

2) Mengkritisi (critiquing) 

f. Menciptakan (create), yaitu menyusun elemen-elemen untuk membentuk 

sesuatu yang berbeda atau mempuat produk original. 

1) Menghasilkan (generating ) 

2) Merencanakan (planning ) 

3) Memproduksi (producing) 

b. Aspek Afektif 

Sudjana (2013: 30) mengemukakan mengenai kategori ranah afektif 

dalam hasil belajar yang dimulai dari tingkat dasar atau sederhana sampai tingkat 

yang kompleks sebagai berikut: 

1) Reciving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan 

(stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, 

situasi, gejala, dan lain-lain. Dalam tipe ini termasuk kesadaran, keinginan 

untuk menerima stimulus, kontrol, dan seleksi gejala atau rangsangan dari 

luar. 

2) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan reaksi, 

perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang datang kepada 

dirinya. 
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3) Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala 

atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan 

menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk menerima nilai dan 

kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

4) Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, 

termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, prioritas nilai 

yang telah dimilikinya. Yang termasuk ke dalam organisasi ialah konsep 

tentang nilai, organisasi sistem nilai, dll. 

5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua sistem 

nilai yang dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 

tingkah lakunya. Ke dalamnya termasuk keseluruhan nilai dan karak-

teristiknya. 

c. Aspek Psikomotorik 

Aspek psikomotorik adalah aspek yang berorientasi pada kete-rampilan 

motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh, atau tindakan (action) yang 

memerlukan koordinasi antara saraf dan otot. (Hamdani, 2011: 153) 

Grounlund dan Linn (dalam Purwanto, 2013: 53) mengklasifikasikan hasil 

belajar psikomorik menjadi enam: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. 

1) Persepsi adalah kemampuan belajar psikomotorik yang paling rendah. 

Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala yang 

lain. 
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2) Kesiapan adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu 

gerakan. 

3) Gerakan terbimbing adalah kemampuan gerakan meniru model yang 

dicontohkan. 

4) Gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model 

contoh. Kemampuan dicapai karena dilakukan berulang-ulang sehingga 

menjadi kebiasaan. 

5) Gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan 

dengan cara, urutan dan irama yang tepat. 

6) Kreativitas adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan yang tidak ada 

sebelumnya atau mengkombinasikan gerakan-gerakan yang ada menjadi 

gerakan baru yang orisinal. 

 Kesimpulan uraian di atas bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah 

laku peserta didik setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan tingkah laku siswa 

tergantung pada sesuatu yang dipelajari oleh siswa. Perubahan tingkah laku siswa 

sebagai hasil belajar mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan 

aspek psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan mental atau 

pemahaman siswa. Aspek afektif berkaitan dengan tingkah laku atau sikap siswa. 

Sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan kegiatan motorik atau tindakan 

siswa.  

 Indikator ranah kognitif dalam penelitian ini meliputi: (1) menjelaskan 

pengertian laporan pengamatan; (2) menganalisis struktur laopran pengamatan; (3) 
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terampil dalam menulis laporan. Sedangkan indikator ranah afektif diantaranya:  (1) 

mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran; (2) memperhatikan penjelasan guru; (3) 

aktif bekerja sama dalam diskusi; (4) menghormati pendapat teman; (5) sungguh-

sungguh mengerjakan tugas dari guru; dan (6) tertib selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Selanjutnya, indikator hasil belajar keterampilan menulis laporan 

pengamatan melalui model examples non examples dengan media audiovisual adalah 

(1) kesesuaian kalimat dengan tayangan audiovisual; (2) penguasaan ejaan dan tanda 

baca; (3) kepaduan; (4) kesesuian struktur laporan; (5) kerapihan penulisan; dan (6) 

kesesuaian laporan dengan kalimat yang dibuat. 

2.1.4 Hakikat Bahasa  Indonesia 

2.1.4.1 Pengertian Bahasa Indonesia 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat yakni: 

sistematik, mana suka, ujar, manusiawi, dan komunikatif. Bahasa disebut sebagai alat 

komunikasi karena fungsi bahasa sebagai penyatu keluarga, masyarakat, dan bangsa 

dalam segala kegiatannya. Fungsi khusus bahasa Indonesia yaitu : (1) fungsi infor-

masi yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antaranggota keluarga 

ataupun anggota-anggota masyarakat; (2) fungsi ekspresi yaitu untuk menyalurkan 

perasaan, sikapp, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan pembicaraan; (3) fungsi 

adaptasi dan integrasi yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan 

anggota masyarakat; (4) fungsi kontrol sosial. (Santosa dkk, 2010:1.5-1.6) 

Keraf (dalam Faisal, 2009: 1.4) menyatakan bahwa bahasa adalah bunyi yang 

dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi. 
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Bunyi merupakan getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pen-dengaran kita. 

Arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan 

adanya reaksi. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti dapat disimpulkan bahwa 

bahasa adalah alat komunikasi yang dilambangkan dengan bunyi sehingga dapat 

menyampaikan pesan atau perasaan dan pikiran kepada orang lain. 

2.1.4.2 Ruang Lingkup Keterampilan Berbahasa 

Tarigan (dalam Doyin dan Wagiran, 2011:11)  membagi keterampilan 

berbahasa menjadi empat komponen yang saling memengaruhi. Keempat komponen 

tersebut adalah menyimak (listening skills), berbicara (speaking skills), membaca 

(reading skills) dan menulis (writing skills). Keempat keterampilan berbahasa saling 

berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi.  

a. Menyimak 

Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang 

langsung. Dengan melatih keterampilan menyimak akan melatih keterampilan 

berpikir/bernalar siswa sehingga siswa dapat menerima, memahami, mengiden-

tifikasi, dan mereaksi informasi yang diterimanya. 

b. Berbicara 

Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang prosuktif. Keterampilan 

ini sebagai implementasi dari hasil simakan. Keterampilan berbicara sangat 

berkembang pesat saat masa anak-anak, di masa ini anak-anak akan mendapatkan 

penambahan kosa kata yang didapatkan dari lingkungannya. 
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c. Membaca 

Keterampilan membaca siswa dapat menyerap berbagai pengetahuan yang 

sebagian besar disampaikan melalui tulisan. 

d. Menulis  

Menulis merupakan keterampilan yang produktif dan ekspresif karena 

menulis harus terampil menggunakan grofologi, struktur bahasa dan memiliki 

pengetahuan bahasa yang memadai. (Santosa,2010:3.18-3.21) 

2.1.4.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembahasan mengenai pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar 

membahas tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan mata 

pelajaran bahasa Indonesia agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis. 

b. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara. 

c. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan. 

d. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 
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f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. (Permendiknas No 22 Tahun 2006) 

2.1.5 Hakikat Menulis  

2.1.5.1 Pengertian Menulis 

Menurut Doyin dan Wagiran (2009:12), menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. 

Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui proses 

belajar dan berlatih. Berdasarkan sifatnya, menulis juga merupakan keterampilan 

berbahasa yang produktif dan reseptif. Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk 

manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh 

pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. 

 Lebih lanjut Suparno dan Yunus (2009:1.3) mendefinisikan menulis sebagai 

suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Senada dengan pendapat tersebut, menulis menurut 

Nurudin (2010:4) adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada orang 

lain agar mudah dipahami.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu 

bentuk kegiatan berkomunikasi secara tidak langsung untuk menyampaikan pesan 

dengan menggunakan tulisan sebagai medianya. Sekurang-kurangnya ada tiga 

komponen yang tergabung dalam keterampilan menulis yaitu: (1) pengusaan bahasa 

tulis, yang akan berfungsi sebagai media tulisan, antara lain meliputi kosakata, 
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struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan pragmatik; (2) penguasaan isi karangan sesuai 

dengan topik yang akan ditulis; dan (3) penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu 

bagaimana merangkai isi tulisan dengan menggunakan bahasa tulis sehingga 

membentuk sebuah komposisi yang diinginkan, seperti esai, artikel, cerita pendek, 

atau makalah (Doyin, 2011:12). 

2.1.5.2 Tujuan Menulis  

Setiap jenis tulisan mengandung beberapa tujuan. Maksud atau tujuan penulis 

adalah responsi atau jawaban yang diharapkan penulis akan diperolehnya dari 

pembaca, tujuan menulis yaitu: (1) memberitahukan atau mengajar disebut wacana 

informatif (informative discourse);  (2) meyakinkan atau mendesak disebut wacana 

persuasif (persuasive discourse); (3) menghibur atau menyenangkan atau yang 

mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer (literary discourse); (4) meng-

ekspresikan perasaan dan emosi yang kuat disebut wacana ekspresif (expressive 

discourse).(Tarigan,2008: 24-25)  

Hartig (dalam Tarigan, 2008: 25) merangkumkan tujuan penulisan suatu 

tulisan yaitu : (1) tujuan penugasan yaitu tulisan yang dibuat karena penulis men-

dapatkan tugas untuk menuliskan sesuatu;  (2) tujuan aluristik, yaitu mempengaruhi 

emosi pembaca; (3) tujuan persuasif, tulisan bertujuan untuk meyakinkan para 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan; (4) tujuan informasional yaitu 

tulisan yang bertujuan memberi informasiatau keterangan kepada pembaca;  (5) 

tujuan pernyataan diri, yaitu tulisan yang bertujuan memperkenalkan diri atau 

menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca;  (6) tujuan kreatif, yaitu 
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tulisan yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian; (7) 

tujuan pemecahan masalah, yaitu tulisan yang berisi tentang penjelasan dari 

pemecahan suatu masalah.  

Berdasarkan tujuan-tujuan menulis di atas, menulis yang dilakukan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menceritakan sesuatu yang dipikirkan penulis agar 

dapat memberi informasi kepada pembaca.  

2..1.5.3 Tahap-tahap Penulisan  

Sebagai sebuah proses, menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi 

dan melibatkan beberapa fase yaitu fase prapenulisan (persiapan), penulisan (pe-

ngembangan isi karangan), dan pascapenulisan (telaah dan revisi atau penyem-

purnaan tulisan) (Suparno dan Yunus, 2009:1.14).  

Masing-masing fase dari ketiga tahap penulisan di atas tidaklah dipandang 

secara kaku, selalu berurut, dan terpisah-pisah. Ketiganya harus dipahami sebagai 

komponen yang memang ada dan dilalui oleh seorang penulis dalam proses tulis-

menulis. Urutan dan batas antarfase itu sangatlah luwes, bahkan dapat tumpang 

tindih. Dengan demikian, tergambar secara menyeluruh proses menulis dari awal 

sampai akhir yakni sebagai berikut: 

a. Tahap prapenulisan  

Tahap ini merupakan fase persiapan dalam menulis. Pada fase prapenulisan 

ini terdapat aktivitas memilih topik, menetapkan tujuan dan sasaran, mengum-

pulkan bahan atau informasi yang diperlukan, serta mengorganisasikan ide atau 
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gagasan dalam bentuk kerangka karangan. Pemicu  ide untuk menulis ada dimana-

mana. Ide tidak mungkin datang begitu saja tanpa ada usaha-usaha untuk 

menjemput ide tersebut. 

b. Tahap penulisan  

Tahap ini merupakan fase untuk mulai mengembangkan butir demi butir ide 

yang terdapat dalam kerangka karangan, dengan memanfaatkan bahan atau infor-

masi yang telah dipilih dan dikumpulkan. Kerangka karangan yang telah dibuat 

dikembangkan menjadi awal karangan, isi karangan dan akhir karangan.  

c. Tahap pascapenulisan  

Tahap ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan draft karangan 

yang telah dihasilkan. Kegiatan penyuntingan dan perbaikan karangan dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1) membaca keseluruhan karangan;  

2) menandai hal-hal yang perlu diperbaiki, atau memberikan catatan bila ada hal-

hal yang harus diganti, ditambahkan, disempurnakan; serta  

3)  melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses menulis 

terdiri atas tiga tahapan, yakni tahap prapenulisan, penulisan, dan pascapenulisan. 

Keseluruhan tahapan sudah tergambar kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

membuat sebuah tulisan, yakni menentukan topik, tujuan, mengumpulkan bahan, 

menyusun dan mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan utuh 
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mulai awal sampai akhir, mengoreksi dan merevisi karangan apabila terdapat 

kesalahan. 

2.1.5.4 Hakikat Laporan 

  Laporan adalah cara penyampaian informasi kepada seseorang atau suatu 

instansi yang disusun atas dasar tanggung jawab yang diembannya. Laporan juga 

dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menyamapaikan informasi mengenai suatu 

masalah atau fakta (Kosasih,2012: 61). 

  Menurut Kosasih (2012: 74), laporan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

antara lain: 

a. Laporan Labotoris 

Laporan yang menyampaikan hasil percobaan. Laporan ini sering kali memuat 

percobaan-percobaan yang telah dilakukan. 

b. Laporan Pengamatan 

 Karangan yang memaparkan suatu kejadian berdasarkan hasil pengamatan. 

c. Laporan Perjalanan 

Jenis tulisan yang mengungkapkan hal-hal penting dari suatu perjalanan. Laporan 

perjalanan disusun dengan didasari bahwa apa yang dialami selama perjalanan 

itu penting dan bermanfaat. 

d. Laporan Peristiwa 

Laporan yang benar-benar terjadi, yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat 

dalam surat kabar. 
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e. Laporan Diskusi 

 Laporan yang bertujuan untuk menyampaikan hasil diskusi, baik kepada peserta 

diskusi maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil diskusi.  

f. Laporan Wawancara 

Laporan yang dibuat setelah menyusun laporan. 

g. Laporan Buku 

Karya ilmiah yang mendemonstrasikan pemahaman, kemampuan analisis, dan 

evaluasi terhadap isi suatu buku. 

Menurut Nurgiyantoro (dalam Iskandarwassid dan Sunendar, 2011: 250), 

penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa bersifat menyeluruh berdasarkan 

kesan yang diperoleh dari membaca karangan secara selintas. Aspek-aspek penilaian 

keterampilan menulis menurut Nurgiyantoro (dalam Saddhono dan Slamet, 2014: 

179)  meliputi: isi gagasan yang disampaikan, organisasi isi, tata bahasa, pilihan kata, 

dan ejaan. 

Adapun aspek-aspek yang dijadikan penilaian dalam penelitian ini adalah: (1) 

kesesuaian kalimat dengan tayangan audiovisual; (2) penguasaan ejaan dan tanda 

baca; (3) kepaduan; (4) kesesuian struktur laporan; (5) kerapihan penulisan; dan (6) 

kesesuaian laporan dengan kalimat yang dibuat. 

2.1.6 Pendekatan Saintifik  

2.1.6.1 Pengertian Pendekatan Saintifik 

Shoimin (2014:164) ada tujuh kriteria pendekatan pembelajaran  saintifik: (a) 

materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan 
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logika atau penalaran tertentu bukan sebatas kira-kira ,khayalan, legenda, atau 

dongeng semata; (b) penjelasan guru,respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa 

terbebas dari prasangka yang serta-merta,pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis; (c) mendorong dan menginspirasi siswa berpikir 

secara kritis, analistis dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan materi pelajaran; (d) mendorong dan menginspirasi 

siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu 

sama lain dari materi pembelajaran; (e) mendorong dan menginspirasi siswa mampu 

memahami,  menerapkan,dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespons mareri pembelajaran; (f) berbasis pada konsep, teori,dan 

fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan; (g) tujuan pembelajaran 

dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.  

2.1.6.2  Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik 

Selain memiliki tujuh kriteria tersebut, Daryanto (2014: 59) menyebutkan 

dalam proses pembelajaran pendekatan saintifik memiliki lima tahap, meliputi tahap 

mengamati (observasi), menanya (questioning), menalar (associating), mencoba 

(experimentil),  membuat jejaring (networking). 

Pada tahap mengamati (observasi), dalam pembelajaran sebagaimana di-

sampaikan dalam permendikbud Nomor 81a (Daryanto, 2014:61), seharusnya guru 

membuka secara luas dan variasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan : melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru mem-

fasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk mem-
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perhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau 

objek. Kegiatan mengamati dalam proses pembelajaran akan melibatkan siswa se-

cara langsung, oleh karena itu guru harus memahami bentuk keterlibatan siswa dalam 

kegiatan  observasi tersebut. 

Pada tahap menanya (questioning), merupakan tindak lanjut dari tahap 

mengamati (observasi). Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan 

secara luas kepada siswa untuk bertanya tentang apa yang sudah dilihat, disimak, 

dibaca atau dilihat. Kompetensi  yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan 

untuk membentuk pikiran kritis. Untuk menindak lanjuti kegiatan menanya dila-

kukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. 

Pada tahap menalar (associating), siswa dituntut untuk berpikir secara 

induktif serta deduktif untuk memproses informasi yang sudah dikumpulkan. 

Kemudian pada tahap mencoba (experimentil), siswa mencoba membuat percobaan 

atau meralisasikan dari proses menalarnya. Tahapan yang terakhir adalah membuat 

jejaring (networking) yaitu siswa mengkomunikasikan apa yang telah dipelajari.  

2.1.7  Model Examples Non Examples  

2.1.7.1 Pengertian Model Examples Non Examples  

Menurut Hamdayama (2014:97) Model pembelajaran examples non examples 

atau juga biasa disebut examples and non examples merupakan model yang 

mengajarkan pada siswa untuk belajar mengerti dan menganalisis sebuah konsep. 

Examples non examples merupakan  pembelajaran yang menggunakan gambar 
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sebagai media pembelajaran. Model pembelajaran examples non examples adalah 

model pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi 

pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan 

jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-con-

toh gambar yang disajikan.  

Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menga-

nalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat mengenai apa yang 

ada didalam gambar. Penggunaan Model pembelajaran examples non examples ini 

lebih menekankan pada konteks analisis siswa. Biasa yang lebih dominan digunakan 

di kelas tinggi, namun dapat juga digunakan di kelas rendah dengan menenkankan 

aspek psikoligis dan tingkat perkembangan siswa kelas rendah.  

  Model pembelajaran examples non examples menggunakan gambar dapat 

melalui LCD, OHP, Proyektor, ataupun yang paling sederhana adalah poster. Gambar 

yang digunakan haruslah jelas dan kelihatan dari jarak jauh, sehingga anak yang 

berada di belakang dapat juga melihat dengan jelas. Model pembelajaran examples 

non examples juga merupakan model yang mengajarkan pada siswa untuk belajar 

mengerti dan menganalisis sebuah konsep. Konsep pada umumnya dipelajari melalui 

dua cara. Paling banyak konsep yang kita pelajari di luar sekolah melalui pengamatan 

dan juga dipelajari melalui definisi konsep itu sendiri. examples non examples adalah 

taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. 

   Strategi yang diterapkan dari metode ini bertujuan untuk mempersiapkan 

siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari examples dan non-
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examples dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk meng-

klasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Examples memberikan 

gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, 

sedangkan non examples memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh 

dari suatu materi yang sedang dibahas.  

  Suprijono (2009:125), model examples non examples adalah suatu model 

belajar dengan cara siswa diberi gambar untuk diamati atau dianalisis terlebih dahulu 

kemudian setiap siswa membentuk kelompok dan dari hasil diskusi kelompok 

tersebut dicatat dalam kertas, kemudian setiap kelompok diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusi. Setelah itu, guru menjelaskan materi kemudian siswa 

melengkapi kekurangan hasil diskusi kelompok dan kegiatan yang terakhir yaitu 

simpulan. 

  Model examples non examples baik dilakukan karena suatu definisi konsep 

adalah suatu konsep yang diketahui secara primer hanya dari segi definisinya dar-

ipada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap examples dan 

non-examples diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemaha-man 

yang lebih dalam mengenai materi yang ada. 

2.1.7.2 Langkah-Langkah Model Examples Non Examples  

  Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan model examples non 

examples menurut Suprijono (2009:125) adalah sebagai berikut. 

a. Guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

b.  Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat LCD.  
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c. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperhatikan / menganalisa gambar.  

d. Melalui diskusi kelompok 4-5 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gam-bar 

tersebut dicatat pada kertas.  

e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.  

f. Mulai dari komentar / hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai 

tujuan yang ingin dicapai.  

g. Simpulan.  

 Agar pembelajaran lebih efektif dan menarik, model pembelajaran examples 

non examples diterapkan dengan menggunakan media audiovisual. Langkah-langkah 

pembelajaran setelah dipadukan dengan media audiovisual adalah sebagai berikut.  

1) Guru mempersiapkan tayangan audiovisual berupa gambar/video animasi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini guru mempersiapkan tayangan au-

diovisual yang akan ditayangkan.  

2) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 4-5 siswa. 

Pada tahap ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

4-5 siswa.  

3) Guru menayangkan contoh laporan pengamatan. 

4) Guru menayangkan audiovisual berupa gambar/video animasi melalui LCD. 

Pada tahap ini guru menayangkan yang sudah disiapkan.  

5) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memper-

hatikan atau menganalisis gambar. Pada tahap ini guru membagikan LKS pada 
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setiap kelompok dan memberikan petunjuk pada siswa untuk untuk 

memperhatikan hal dan peristiwa apa saja yang ada pada gambar/video yang 

ditayangkan. Guru juga memberikan contoh laporan pengamatan pada setiap 

kelompok  

6) Siswa mendata peristiwa yang terjadi dalam gambar dan berdiskusi dengan 

teman satu kelompok, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada 

kertas. Pada tahap ini siswa mendata peristiwa yang terjadi dan berdiskusi 

dengan teman satu kelompok kemudian mencatat hasil analisis dari gambar 

animasi yang ditayangkan dalam bentuk kerangka laporan. Setelah itu 

mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah laporan pengamatan yang 

utuh dan padu.  

7) Tiap kelompok diminta untuk menukarkan hasil laporan pengamatanya dengan 

kelompok lain untuk ditinjau. 

8)  Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusi di depan 

kelas. Pada tahap ini tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusi di depan kelas.  

9) Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini guru menyampaikan 

materi tentang laporan pengamatan. 

10) Siswa secara individu menulis laporan pengamatan berdasarkan tayangan 

audiovisual berupa gambar animasi yang ditayangkan. Pada tahap ini siswa 

secara individu menulis sebuah laporan pengamatan yang sesuai dengan gambar 
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animasi yang telah mereka lihat dengan memperhatikan contoh laporan 

pengamatan dari guru.  

11) Simpulan. Kegiatan pada tahap ini guru beserta siswa menyimpulkan seluruh 

kegiatan pembelajaran mulai dari tahap mengamati gambar sampai mencapai 

kesimpulan. 

4.1.7.3 Kelebihan Model Examples Non Examples  

Sebagai suatu model mengajar yang menjadi pilihan oleh peneliti, tentunya 

peneliti melihat adanya kelebihan dalam model examples non examples. 

Kelebihannya adalah sebagai berikut: siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar, 

siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar, dan siswa diberi 

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

 Menurut Hamdayama (2014: 101) keuntungan dari model examples non 

examples antara lain: (1) siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digu-

nakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih 

komplek; (2) siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang mendorong 

mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari examples 

non examples; (3) siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi 

karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non examples yang 

dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari 

konsep yang telah dipaparkan pada bagian examples. 

2.1.8 Media Audiovisual  

2.8.1.1 Pengertian Media Audiovisual 
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Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, 

pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pem-

belajaran tertentu (Jauhar, 2011: 95). 

Jenis media pembelajaran adalah media audiovisual. Media audiovisual 

merupakan kombinasi audio dan visual. Media audiovisual akan menjadikan 

penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini 

dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. Sebab, 

penyajian materi bisa di ganti oleh media, dan guru bisa beralih menjdi fasilitator 

belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar (Hamdani, 2010: 

249).  

Menurut Susilana (2009: 20) media audiovisual adalah media yang 

penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera peng-

lihatan. Sedangkan menurut Arsyad (2011: 30-31) media audiovisual merupakan cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin 

mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual.  

Jadi  dengan menggunakan Media pembelajaran audiovisual akan membantu 

siswa dengan contoh yang kongkrit yang berkaitan dengan materi. 

2.1.8.2 Ciri-ciri Media Audiovisual 

Ciri-ciri media audiovisual adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat linear. 
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b. Menyajikan visual yang dinamis. 

c. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancangnya. 

d. Merupakan reprensatasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 

e. Dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif. 

f. Berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. 

  Penggunaan media audiovisual berupa gambar/video animasi dapat dimple-

mentasikan sebagai model pembelajaran example non example dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan pada siswa kelas V SD karena media ini dapat 

menekankan keefektifan siswa mengalami sendiri, untuk berlatih berkegiatan mencari 

konteks yang sebenarnya. 

2.1.8.3 Langkah-langkah Penggunaan Media  

 Langkah-langkah penggunaan media gambar animasi dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan dengan model examples non examples melalui media 

audiovisual yaitu: (1) guru mempersiapkan tayangan audiovisual berupa gambar/ 

video animasi sesuai dengan tujuan belajar; (2) guru menayangkan gambar/video 

animasi; (3) guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan dan menganalisa gambar animasi; (4) siswa mendata peristiwa yang 

terjadi dan informasi yang terdapat dalam gambar animasi tersebut; (5) siswa mendis-

kusikan hasil pengamatan mereka dengan teman satu kelompok;dan (6) Siswa dalam 

kelompok menulis laporan pengamatan berdasarkan hasil data yang telah mereka 

diskusikan. 
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 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpilkan bahwa penggunaan media 

audiovisual khususnya media gambar atau video animasi mempunyai peranan yang 

penting dalam bidang pendidikan. Sehu-bungan dengan itu, audiovisual akan 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan akan membantu 

siswa lebih giat lagi atau bersemangat untuk belajar. 

2.1.10 Teori yang Mendasari Model Examples non Examples  dengan Media 

Audiovisual 

2.1..10.1 Teori Belajar Behaviorisme 

Pembelajaran menurut aliran behaviorisme adalah upaya membentuk tingkah 

lakunyang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan 

lingkungan dengan tingkah laku siswa, karena itu juga disebut pembelajaran tingkah 

laku. (Rifa‟i dan Anni, 2011:205) 

Teori belajar beavioristik mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan 

berperilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku (yang baru) 

sebagai hasil belajar, buka sebagai hasil proses pematangan atau pendewasaan 

semata.  

Prinsip penerapan pembelajaran berdasarkan teori belajar behaviorisme 

tampak dalam langkah-langkah pembelajaran berikut : 

a. Menentukan tujuan instruksional 

b. Menganalisis lingkungan kelas, termasuk identifikasi entry behavior siswa 

c. Menentukan materi pelajaran 

d. Memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil 
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e. Menyajikan materi pelajaran 

f. Memberikan stimulus yang mungkin berupa pertanyaan, latihan, dan tugas-tugas 

g. Mengamati dan mengkaji respon peserta didik 

h. Memberikan penguatan (mungkin postif atau negatif) 

i. Memberikan stimulus baru. 

Penerapan teori behaviaorisme ini dalam penelitian tindakan kelas yang 

menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan  media audio-

visual dengan membiasakan siswa lebih aktif dalam berdiskusi dan menuliskan apa 

yang telah meraka dapatkan. Dengan teori behaviorisme yang menyatakan bahwa 

perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar siswa maka penelitian ini juga akan 

mengubah perilaku pasif siswa dalam pembelajaran khusunya saat berdiskusi dan 

keterampilan siswa dalam menulispun akan meningkat. 

2.1.10.2 Teori Belajar Kognitivisme 

Teori kognitivisme memandang bahwa belajar adalah proses mental yang 

aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Menurut Bruner 

(dalam Sugiyono,2012: 24) pekembangan kognitif akan melalui tiga taha-pan, yaitu : 

a. Tahap enaktif yaitu individu melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya-nya 

memahami lingkungan sekitarnya. Memahami dunia sekitarnya dengan 

pengetahuan motorik. 

b. Tahap ikonik yaitu individu memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar 

dan visualisasi verbal. Memahami dunia sekitarnya dengan bentuk perumpamaan 

dan perbandingan. 
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c. Tahap simbolik yaitu individu telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-

gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa 

dan logika. Memahami dunia sekitarnya melalui simbol-simbol bahasa, logika, 

matematika, dan sebagainya. 

Menurut Piaget (dalam Winataputra 2008:3.40-3.41), perkemabangan kognitif 

(kecerdasan) anak dibagi menjadi empat tahap yaitu :  

1) Tahap sensory-motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 

0-2 tahun. Pada tahap ini anak mengatur sensorinya (indranya) dan tindakan-

tindakannya. Pada awal periode ini anak tidak mempunyai konsepsi tentang objek-

objek secara permanen. Artinya anak belum dapat mengenal dan menemukan 

objek, benda apa pun yang belum dapat dilihat, tidak disentuh atau tidak didengar. 

2) Tahap preoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 

2-7 tahun. Perkembangan ini bermula pada saat anak telah memahami objek-objek 

secara sempurna. Artinya anak sudah mempunyai kesadaran akan eksistensi suatu 

benda yang ada atau biasa ada walauopun benda tersebut sudah tidak dilihat atau 

didengarnya lagi. 

3) Tahap konkret opersional, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 7 

sampai 11 tahun. Dalam tahap ini anak sudah mulai melakukan operasi, mulai 

dapat berpikir rasional. Dalam tahap ini anak mampu mengambil keputusan-

keputusan secara logis. 

4) Tahap formal operasi, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 11 

sampai 15 tahun. Tahap ini dapat dikatakan terjadi pada anak yang bernjak remaja. 
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Dalam tahap ini anak sudah mampu berpikir hipotetik, dan mampu mempelajari 

materi-materi yang abstrak. 

Dalam penelitian untuk meningkatkan keterampilan menulis laporan 

pengmatan menggunakan model examples non examples media audiovisual yang 

dilakukan juga berpedoman pada tahap-tahap berpikir siswa menurut Piaget, yaitu 

pada tahap konkret operasi yang akan melatih siswa dalam memecahkan masalah 

dengan logis dan konkret. Masalah yang konkret akan memudahkan siswa dalam 

memahami dan menemukan pemecahan masalahnya. Masalah yang diberikan juga 

akan dipecahkan melalui diskusi kelompok sehingga kemampuan berpikir logis siswa 

akan meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan berpikir logis siswa, 

keterampilan menulis siswa pun akan meningkat. 

2.1.11 Penerapan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan Melalui Model 

Examples Non   Examples dengan Media Audiovisual 

Adapun langkah-langkah menulis laporan pengamatan dengan model 

examples non examples melalui media  audiovisual berupa gambar animasi terdiri 

dari tiga tahapan, yaitu; pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk tahapan selanjutnya 

akan dibahas secara menyeluruh sebagai berikut.: 

Agar pembelajaran lebih efektif dan menarik, model pembelajaran examples 

non examples diterapkan dengan menggunakan media audiovisual. Langkah-langkah 

pembelajaran setelah dipadukan dengan media audiovisual adalah sebagai berikut.  
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1) Guru mempersiapkan tayangan audiovisual berupa gambar/video animasi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini guru mempersiapkan tayangan au-

diovisual yang akan ditayangkan.  

2) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 4-5 siswa. 

Pada tahap ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

4-5 siswa.  

3) Guru menayangkan contoh laporan pengamatan. 

4) Guru menayangkan audiovisual berupa gambar/video animasi melalui LCD. 

Pada tahap ini guru menayangkan yang sudah disiapkan.  

5) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memper-

hatikan atau menganalisis gambar. Pada tahap ini guru membagikan LKS pada 

setiap kelompok dan memberikan petunjuk pada siswa untuk untuk 

memperhatikan hal dan peristiwa apa saja yang ada pada gambar/video yang 

ditayangkan. Guru juga memberikan contoh laporan pengamatan pada setiap 

kelompok  

6) Siswa mendata peristiwa yang terjadi dalam gambar dan berdiskusi dengan 

teman satu kelompok, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada 

kertas. Pada tahap ini siswa mendata peristiwa yang terjadi dan berdiskusi 

dengan teman satu kelompok kemudian mencatat hasil analisis dari gambar 

animasi yang ditayangkan dalam bentuk kerangka laporan. Setelah itu 

mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah laporan pengamatan yang 

utuh dan padu.  
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7) Tiap kelompok diminta untuk menukarkan hasil laporan pengamatanya dengan 

kelompok lain untuk ditinjau. 

8)  Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusi di depan 

kelas. Pada tahap ini tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusi di depan kelas.  

9) Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini guru menyampaikan 

materi tentang laporan pengamatan. 

10) Siswa secara individu menulis laporan pengamatan berdasarkan tayangan 

audiovisual berupa gambar animasi yang ditayangkan. Pada tahap ini siswa 

secara individu menulis sebuah laporan pengamatan yang sesuai dengan gambar 

animasi yang telah mereka lihat dengan memperhatikan contoh laporan 

pengamatan dari guru.  

11) Simpulan. Kegiatan pada tahap ini guru beserta siswa menyimpulkan seluruh 

kegiatan pembelajaran mulai dari tahap mengamati gambar sampai mencapai 

kesimpulan. 

2.2  KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan Wardika, dkk pada tahun 2014 dalam berjudul 

Pengaruh  Model  Examples Non Examples Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Kls 
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V Sd Di Gugus Iii Kecamatan Tampaksiring. Hasil analisis menunjukan bahwa 

perbedaan rata-rata  skor  hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yaitu =  21,11  >  =17,35. Dengan menggunakan uji-t  

diperoleh  hasil  thitung  =  4,302  >ttabel(α=0,05)= 2,021.  Dengan demikian,  

dapat disimpulkan bahwa terdapat  perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA 

siswa  antara kelompok siswa yang belajar dengan  model  pembelajaran  

examples non examples dan kelompok siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran konvensional. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Krissawitri pada tahun 2014 dengan judul  

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas II SDN Alun-Alun Contong I/87 

Surabaya melalui Pembelajaran Kooperatif STAD dengan Menggunakan Media 

Audiovisual” didapatkan data hasil penelitian persentase peningkatan ketuntasan 

belajar siswa yaitu sebesar 24%, yaitu 70% pada siklus I menjadi 94,5% pada 

siklus II. Selain itu perkembangan hasil belajar siswa pada aspek afektif, dan 

psikomotor juga mengalami peningkatan 25% yaitu 70% pada siklus I menjadi 

95% pada siklus II, jadi lebih dari 85% siswa dalam satu kelas memperoleh hasil 

belajar yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk mata 

pelajaran IPA, yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu 75. Jadi dapat 

disimpulkan rata-rata kelas pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. 

c. Penelitian eksperimen yang dilakukan Suryanata pada tahun 2014 dengan judul 

pengaruh model pembelajaran synectics berbantuan media audiovisual terhadap 

hasil belajar ips kelas v sd gugus ii kecamatan karangasem menunjukan 
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Kelompok eksperimen memperoleh nilai rata-rata 71,51 dan untuk kelompok 

kontrol memperoleh nilai rata-rata 59,38. Teknik analisis menggunakan taraf 

signifikansi 5%. Dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 65 

diperoleh ttabel= 2,000, sedangkan hasil pengujian  diperoleh thitung= 5,18. 

Dengan membandingkan hasil thitungdan ttabel maka dapat disimpulkan bahwa 

thitung > ttabel(5,18 > 2,000). Dari hasil perbandingan tersebut maka dapat 

disimpulkan model pembelajaran synectics berbantuan media audio visual 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS. 

d. Penelitian oleh Andhika  pada tahun 2014 dengan penelitian berjudul pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe inside Outside circle berbasis media audio 

visual animation Terhadap hasil belajar ips menunjukan hasil uji hipotesis yang 

dilakukan berarti terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Inside Outside Circle 

berbasis media audio visual Animation dengan pembelajaran Konvensional, 

maka dapat direkomendasikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Inside 

Outside Circle berbasis media audiovisual Animation dapat digunakan sebagai 

alternative model pembelajaran pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

e. Penelitian oleh Negari mengemukakan dalam International Journal of English 

Linguistics  pada tahun 2011  yang berjudul A Study on Strategy Instruction and 

EFL Learners’ Writing Skil bahwa menulis merupaan proses meningkatkan 

aktivitas kognitif dan metakognitif pada siswa.  
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f. Penelitian oleh Fazio dan ghallager mengemukakan dalam Electronic Journal of 

Literacy Through Science, pada tahun 2009 bahwa untuk membantu kemampuan 

menulis seorang siswa, guru harus menggunakan strategi yang tepat. 

g. Penelitian yang dilakukan oleh Lan pada tahun 2011 dengan judul Effects Of 

Guided Writing Strategies On Students’ Writing Attitudes Based On Media 

Richness Theory mengemukakan bahwa degan menggunakan media yang baik 

dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam keterampilan menulis dan 

menumbuhkansikap positif sebagai penulis. 

2.3  KERANGKA BERPIKIR 

Menulis laporan dengan model examples non examples dengan media 

audiovisual yaitu menulis sebuah laporan dengan masing-masing siswa mengem-

bangkan idenya untuk menyusun kalimat berdasarkan media audiovisual yang telah 

disediakan. Setelah semua mengamati media audiovisual yang telah ditayangkan 

kemudian menyusunnya sesuai dengan topik gambar animasi, sehingga terbentuklah 

sebuah laporan pengamatan yang utuh dan padu. Secara individu, siswa menulis 

laporan pengamatan. 

Pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan ide ke dalam 

bentuk tulisan. Oleh karena itu, agar kesulitan tersebut dapat diatasi perlu diterapkan 

model dan media pembelajaran yang tepat serta menarik perhatian siswa. Salah satu 

model yang digunakan adalah model examples non examples dan didukung dengan 

media audiovisual. Model examples non examples digunakan di dalam kegiatan 
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laporan, karena model examples non examples dapat membangkitkan semangat siswa 

dalam mengungkapkan perasaan. Sedangkan media audivisual digunakan agar siswa  

lebih mudah dalam mengembangkan kalimat dan menemukan ide. Berdasarkan 

uraian di atas akan diperjelas pada skema berikut: 
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bagan 4.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 
 

Kondisi 

Akhir 

1. Guru mengkondisikan kelas, dan membuka pelajaran 

2. Guru menyiapkan gambar yang akan ditayangkan  

3. Siswa berkelompok 4-5 orang siswa  

4. Guru menayangkan contoh laporan pengamatan. 

5 Guru menayangkan media audiovisual melalui LCD.  

6 Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada 

siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar.  

7 Siswa mendata peristiwa yang terjadi dalam gambar dan 

berdiskusi dengan teman satu kelompok, hasil diskusi 

dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas.  

8 Tiap kelompok diminta untuk menukarkan hasil laporan 

pengamatanya dengan kelompok lain untuk ditinjau. 

9 Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan 

hasil diskusi di depan kelas.  

10 Tiap kelompok memberikan komentar atau hasil diskusi 

siswa, 

11 Siswa secara individu menulis laporan pengamatan 

berdasarkan gambar animasi yang ditayangkan.  

12 Simpulan. 

1. Keterampilan guru meningkat 

2. Aktivitas siswa meningkat 

3. Hasil belajar pembelajaran menulis laporan meningkat 

Kondis

i Awal 
 

Guru : 

1. Belum memberikan contoh menulis laporan yang 

benar 

2. Belum menggunakan model pembelajaran kooperatif 

yang mendukung pembelajaran. 
3.  belum memfasilitasi siswa untuk mengadakan diskusi 

kelas 

   Siswa: 

1. Sulit mengemukakan gagasan dan menjabarkan 

kalimat 

2. Kosakata masih terbatassehingga sulit menuangkan 

ide 

3. Rendahnya aktivitas siswa dalam berdiskusi dengan 

anggota  kelompoknnya 

KBM: 

1. Fasilitas belum memadai 

2. Belum menggunakan media yang sesuai 

3. Sebanyak 28 dari 39 siswa tidak tuntas KKM yang 

ditetapkan yaitu 67. 

 

Tindak

an 
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2.4  HIPOTESIS TINDAKAN 

 Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, kajian empiris, dan kerangka berfikir 

di atas maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: Melalui model 

pembelajaran Examples Non Examples dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam 

keterampilan menulis laporan pengamatan pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02 

Semarang. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan 

penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil 

pembelajaran, mengatasi masalah pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan 

menumbuhkan budaya akademik. Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas empat 

tahapan yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengamatan atau observasi; dan 

(4) refleksi. Berikut ini langkah PTK menurut Arikunto (2009:16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Langkah-langkah PTK 
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3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dimana peneliti menentukan fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung. Perencanaan merupakan serangkaian 

rencana tindakan sistematis untuk meningkatkan apa yang hendak terjadi. Tahap 

perencanaan menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan tersebut dilakukan. (Arikunto, 2014:17) 

Perencanaan dalam penelitian diawali dengan pembuatan rencana penelitian. 

Pembuatan rencana penelitian meliputi tahap: 

a. Menelaah indikator serta materi pelajaran bahasa Indonesia tentang materi me-

nulis laporan pengamatan. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran 

dengan menggunakan model examples non examples. 

c. Menyiapkan sumber belajar, yang digunakan dalam penelitian sesuai KD 8.2 

Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan (catatan, konsep 

awal,perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa video contoh laporan pengamatan 

e. Menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan LKS. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan (observasi) untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa.  
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2008:18) pelaksanaan tindakan merupakan implementasi 

atau penerapan rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan di kelas.  

Dalam pelaksanaan tindakan peneliti berperan sebagai guru dan pengumpul data, baik 

melalui pengamatan langsung maupun melalui telaah dokumen. Peneliti juga 

meminta guru mitra untuk melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan tindakan yang mengacu pada 

skenario tindakan yang telah direncanakan yaitu menerapkan menerapkan model 

pembelajaran examples non examples  dengan media audiovisual pada pembelajaran 

menulis laporan siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang.  Pelaksanaan PTK ini 

dilaksanakan dalam 3 siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 1 kali 

pertemuan. Dalam setiap pertemuan dilakukan tindakan yang diwujudkan dalam 

skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan, menyiapkan fasilitas atau sarana 

pendukung yang diperlukan, menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang 

berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. 

3.1.3 Pengamatan 

Aqib, dkk (2014:10) tahap pengamatan dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Agar tahap pengamatan dapat berjalan secara efektif, maka 

hubungan guru dan pengamat harus didasari saling mempercayai. Kegiatan 

pengamatan dalam penelitian dilaksanakan dengan guru mitra untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa menerapkan model 
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pembelajaran examples non examples  dengan media audiovisual pada pembelajaran 

menulis laporan siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang. Peneliti menggunakan 

lembar pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi dalam pengambilan data-data 

di lapangan. 

3.1.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Setelah pelaksanaan tindakan selesai dilaksanakan, guru pelaksana, 

peneliti, dan subyek peneliti mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Hal 

ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan rancangan maupun 

hal-hal yang perlu diperbaiki (Arikunto, 2008:19). 

Refleksi dilakukan setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dengan menerapkan menerapkan model pembelajaran 

examples non examples  dengan media audiovisual pada pembelajaran menulis 

laporan siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang. Proses pembelajaran tersebut 

dievaluasi keefektifannya dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada 

siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dalam pelaksanaan siklus pertama, 

kemudian bersama guru mitra membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus 

berikutnya.  
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3.2 PERENCANAAN TAHAPAN PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas dilaksakan untuk 3 (tiga) siklus penelitian. Setiap 

siklus dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan. Setiap 1 siklus dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Rincian aktivitas tiap siklus sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus I 

Rancangan siklus pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Membuat perangkat pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan 

dilaksanakan, mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran sesuai melaui model examples non examples  

dengan media audiovisual. 

 

Kelas/ Semester IV/2  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia  

Standar 

Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara 

tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman dan pantun 

anak.  

Kompetensi 

Dasar 

8.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan 

berdasarkan tahapan (catatan, konsep awal,perbaikan, 

final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

 

Indikator 8.2.1 Menjelaskan pengertian laporan pengamatan. 

8.2.2 Menganalisis contoh laporan pengamatan suatu 

peristiwa 

8.2.3 Membuat kerangka laporan pengamatan tentang 

metamorfosis 

8.2.4 Membuat laporan pengamatan tentang 

metamorfosis sesuai dengan ejaan yang benar 
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b.  Menyiapkan media pembelajaran atau alat peraga. 

c.  Menyiapkan lembar kegiatan siswa dan LKS ( Lembar Kerja Siswa )  

d.  Menyusun dan menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas    

siswa.  

e. menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus pertama terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 menit. 

Prosedur pelaksanaannya adalah: 

a. Pra Kegiatan ( ± 5 menit) 

1) guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

2) salam, doa, dan presensi. 

b. Kegiatan Awal ( ± 5 menit) 

1) Apersepsi. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “menulis laporan‟  

dengan nada lagu “ anak kambing saya” 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai “siapa yang pernah 

mengamati kupu-kupu?apakah kalian mengetahui metamorphosis kupu-

kupu? 

2) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis laporan 

pengamatan. 

3) Guru memberikan contoh laporan pengamatan 
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4) Siswa mengamati tayangan audiovisual tersebut. (Mengamati) 

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

6) Siswa menganalisis contoh laporan pengamatan yang diberikan oleh guru. 

7) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa. 

8) Siswa mengamati gambar animasi pada LCD yang telah disiapkan oleh 

guru. (Mengamati) 

9) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS)  

10) Siswa berdiskusi melengkapi catatan pengamatan (Menalar) 

11) Tiap kelompok menyusun menjadi laporan pengamatan yang padu. 

(Mencoba) 

12) Kelompok menukarkan hasil diskusinya untuk ditinjau kelompok lain. 

13) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya 

mengenai laporan pengamatan yang telah dibuat.(Membuat Jejaring) 

14) Kelompok lain memberikan tanggapan.( Mengkomunikasikan) 

15) Secara individu siswa membuat laporan pengamatan dari hasil diskusi. 

16) Guru memberikan penguatan konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir ( ± 20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  

2) Guru memberikan tindak lanjut. 

3) Guru menutup kegiatan pembelajaran  
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3.2.1.3 Pengamatan  

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. mengkaji pelaksanaan pembelajaran menulis laporan pada siklus I. 

b. mengevaluasi proses pembelajaran menulis laporan yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada siklus I. 

c. menganalisis hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar  menulis laporan. 

d. membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus I mengenai keterampilan 

guru dan aktivitas siswa, diantaranya: (1) Guru belum mengkondisikan siswa 

dengan baik; (2) guru belum membimbing siswa untuk mencatat  hal-hal penting; 

(3) siswa belum mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran dengan baik; (4) 

masih terdapat siswa yang pasif dan ada siswa yang mendominasi saat kegiatan 

diskusi kelompok. 

e. merencanakan pelaksanaan perbaikan dan tindak lanjut untuk siklus II tentang 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis laporan. 

Diantarnya: (1) dalam mengkondisikan siswa, sebelum pelajaran dimulai guru 
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harus memperhatikan keadaan sekitar, guru harus mengendalikan kegaduhan 

baik di dalam maupun diluar kelas; (2) sebelum menayangkan media audiovisual 

guru menjelaskan pada siswa untuk mencatat kata-kata yang mereka dapat pada 

saat menonton video; (3) iswa dikondisikan terlebih dahulu agar berfokus pada 

pembelajaran di kelas; (4) membangkitkan keaktifan siswa dalam diskusi dengan 

pemberian penguatan pada siswa yang pasif. 

3.2.2  Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan  pada siklus I. Dalam tahap 

perencanaan meliputi: 

a. Membuat perangkat pembelajaran yang ke-2 beserta skenario pembelajaran.  

Kelas/ Semester IV/2  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia  

Standar 

Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara 

tertu-lis dalam bentuk karangan, pengumuman dan pantun 

anak.  

Kompetensi 

Dasar 

8.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan 

berdasarkan tahapan (catatan, konsep awal,perbaikan, 

final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

 

Indikator 8.2.1 Menganalisis contoh laporan pengamatan suatu 

peristiwa 

8.2.2 Membuat kerangka laporan pengamatan tentang 

perkecambahan 

8.2.3 Membuat laporan pengamatan tentang 

perkecambahan sesuai dengan ejaan yang benar 

 

b. Menyiapkan media pembelajaran.  
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c. Menyiapkan LKS ( Lembar Kerja Siswa ).  

d. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi siswa dan guru.  

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus kedua terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 menit. 

Prosedur pelaksanaannya adalah: 

a. Pra Kegiatan ( ± 5 menit) 

1) guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

2) salam, doa, dan presensi. 

b. Kegiatan Awal ( ± 5 menit) 

1) Apersepsi. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “tahap menulis” dengan 

nada lagu pelangi-pelangi. 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan inti (40 menit) 

1) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai “siapa yang masih ingat 

pelajaran kemarin? Siapa pernah mengamati perkecambahan” 

2) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis laporan pengamatan. 

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

4) Siswa menganalisis contoh laporan pengamatan yang diberikan oleh guru. 

5) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa. 
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6) Guru menjelaskan untuk mencatat hal-hal penting pada gambar/video yang 

ditayangkan. 

7) Siswa mengamati gambar animasi pada LCD yang telah disiapkan oleh guru. 

(Mengamati) 

8) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS)  

9) Siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal penting dalam tayangan gambar 

animasi 

10) Siswa berdiskusi melengkapi catatan pengamatan (Menalar) 

11) Tiap kelompok menyusun menjadi laporan pengamatan yang padu. 

(Mencoba) 

12)  Guru  berkeliling untuk membantu kelompok diskusi yang mengalami 

kesulitan. 

13) Kelompok menukarkan hasil diskusinya untuk ditinjau kelompok lain. 

14) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya mengenai 

laporan pengamatan yang telah dibuat.(Membuat Jejaring) 

15) Kelompok lain memberikan tanggapan.(Mengkomunikasikan) 

16) Secara individu siswa membuat laporan pengamatan dari hasil diskusi. 

17) Guru memberikan penguatan dan penghargaan pada masing-masing 

kelompok.(konfirmasi) 

18) Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang kurang 

paham.(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir ( ± 20 menit) 
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1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  

2) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa tugas untuk mempelajari 

kembali materi yang telah dipelajari tadi. 

3) Guru menutup kegiatan pembelajaran  

3.2.2.3 Pengamatan  

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran menulis laporan pada siklus II. 

b. Mengevaluasi proses pembelajaran menulis laporan yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada siklus II. 

c. Menganalisis hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar  menulis laporan. 

d. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus II mengenai 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. Diantaranya: (1) dalam indikator 

menggunakan media audiovisual guru belum sepenuhnya menguasai media 

audiovisual yang digunakan; (2) pada indikator keterampilan membimbing 

diskusi kelompok, guru kurang dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam 
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diskusi; (3) Pada indikator memperhatikan tayangan audiovisual masih ada 

beberapa siswa yang bercerita dengan teman atau bermain sendiri; (4) pada 

indikator mendengarkan penjelasan dari guru masih ada beberapa siswa yang 

ramai dengan temannya dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru; (5) Siswa 

masih perlu latihan dalam menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. 

e. Merencanakan pelaksanaan perbaikan dan tindak lanjut untuk siklus III tentang 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis laporan. 

Diantarnya: (1) dalam indikator menggunakan media audiovisual guru 

hendaknya lebih menyiapkan dan menguasai menguasai media audiovisual yang 

digunakan; (2) pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok, guru 

hendaknya meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi; (3) siswa dibimbing 

untuk mencatat materi yang disampaikan guru; (4) meminta siswa yang pasif dan 

ribut sendiri untuk mewakili kelompoknya memberikan tanggapan pada hasil 

pekerjaan kelompok lain; (5) Guru memperbanyak memberikan contoh dan 

latihan pada siswa agar mereka lebih terampil dalam menggunakan tanda baca 

dan ejaan yang tepa.t 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus III adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus II yang meliputi: 

a. Merancang perbaikan III berdasarkan refleksi siklus II. 
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b. Menyusun perangkat pembelajaran dengan model examples non examples  dengan 

media audiovisual. 

Kelas/ Semester IV/2  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia  

Standar 

Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara 

tertu-lis dalam bentuk karangan, pengumuman dan pantun 

anak.  

Kompetensi 

Dasar 

8.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan 

berdasarkan tahapan (catatan, konsep awal,perbaikan, 

final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

 

Indikator 8.2.1 Membuat kerangka laporan pengamatan tentang 

proses pembuatan mie 

8.2.2 Membuat laporan pengamatan tentang proses 

pembuatan mie  sesuai dengan ejaan yang benar 

 

c. Menyiapkan media pembelajaran atau alat peraga. 

d.  Menyiapkan lembar kegiatan siswa dan LKS ( Lembar Kerja Siswa )  

e.  Menyusun dan menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas    

siswa.  

f. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus III dilakukan selama 1 kali pertemuan, 

meliputi:  pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Pra Kegiatan ( ± 5 menit) 

1) Guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

2) Salam, doa, dan presensi. 

b. Kegiatan Awal ( ± 5 menit) 
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1) Apersepsi. Guru mengajak  seluruh siswa menyanyikan lagu “tahap menulis” 

dengan nada lagu pelangi-pelangi bersama-sama  

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa dengan memeprhatikan 

gambar/video animasi siswa dapat membuat laporan pengamatan dengan 

ejaan yang tepat. 

c. Kegiatan inti (40 menit) 

1) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai “siapa yang suka makan mie?  

pernahkah kalian melihat cara pembuatan mie? Pernahkah kalian 

menyusunya menjadi sebuah laporan” 

2) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis laporan 

pengamatan 

3) Guru menyiapkan gambar/video proses pembuatan mie.  

4) Guru memberikan contoh laporan pengamatan. 

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

6) Siswa diberi kesempatan untuk berpikir sejenak untuk menjawab pertanyaan 

dari guru tentang contoh laporan pengamatan yang sudah ditampilkan. 

(menalar) 

7) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen.  Guru menjelaskan aturan 

didskusi setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  

8) Siswa mengamati gambar animasi pada LCD yang telah disiapkan oleh guru. 

(Mengamati) 

9) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS)  
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10) Siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal penting dalam tayangan 

gambar/video animasi. 

11) Siswa berdiskusi melengkapi catatan pengamatan (Menalar) 

12) Guru berkeliling untuk membantu kelompok yang kesulitan dan 

meningkatkan partipasi kelompok dengan menegur siswa yang pasif. 

13) Tiap kelompok menyusun menjadi laporan pengamatan yang padu. 

(Mencoba) 

14) Kelompok menukarkan hasil diskusinya untuk ditinjau kelompok lain. 

15) Siswa yang pasif diminta melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi 

kelompoknya mengenai laporan pengamatan yang telah dibuat.(Membuat 

Jejaring) 

16) Kelompok lain memberikan tanggapan. (mengkomunikasikan) 

17) Secara individu siswa membuat laporan pengamatan dari hasil diskusi. 

18) Guru memberikan penguatan berupa tepukan tangan, sentuhan dan 

penghargaan pada siswa yang aktif.(konfirmasi) 

19) Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang kurang 

paham.(konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir ( ± 20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan melakukan 

refleksi dengan menanyakan “apakah pembelajaran hari menyenangkan?” 

2) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa tugas untuk mempelajari 

kembali materi yang telah dipelajari tadi. 
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3) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

3.2.3.3 Pengamatan  

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

3.2.3.4   Refleksi 

a. Mengevaluasi proses pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil pembelajaran menulis laporan. Ditunjukkan dengan Kegiatan 

pembelajaran pada siklus III sudah baik karena sudah dapat mencapai indikator 

keberhasilan hasil belajar keterampilan menulis laporan pengamatan dan mencapai 

ketuntasan klasikal yang ditentukan sekurang-kurangnya 75% atau dapat mencapai 

ketuntasan individual ≥ 67. 

b. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan maka perlu 

dilakukan usaha perbaikan meliputi: (1) guru harus meningkatkan kemampuan 

mengelola kelas, agar suasana kelas tetap kondusif; (2) memberikan contoh dan 

latihan lebih banyak agar siswa lebih terampil dalam menulis laporan pengamatan; 

(3) kegiatan diskusi perlu ditingkatkan agar tidak lagi didominasi oleh siswa-siswa 

yang pintar; (4) keterampilan menulis aspek kerapihan perlu dilatih terus-menerus. 
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3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah guru dan siswa 

kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 39 

siswa, dengan rincian 20 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. 

 

3.4 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui 

model examples non examples  dengan media audiovisual 

2. Aktivitas siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang dalam pembelajaran menulis 

laporan pengamatan melalui model examples non examples dengan media audio-

visual. 

3. Hasil belajar siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang dalam keterampilan 

menulis laporan pengamatan melalui model examples non examples dengan media 

audiovisual. 

 

3.5 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang yang 

beralamat di Jalan Dewi Sartika Barat 4-a, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 
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3.6   DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1  Siswa 

Sumber data siswa dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi secara 

sistematik selama siklus pertama sampai siklus ketiga yang berupa lembar 

pengamatan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

3.6.1.2  Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dan catatan 

lapangan dalam pembelajaran dengan menggunakan model examples non examples  

dengan media audiovisual selama siklus I sampai III. 

3.6.1.3  Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes (pra siklus) sebelum 

dilakukan tindakan, nilai hasil belajar siswa dalam mata pelajaran menulis laporan 

melalui penerapan model examples non examples  dengan media audiovisual dan 

hasil foto dan video dalam proses pembelajaran. 

3.6.1.4  Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran siswa berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru, dan keterampilan 

siswa dalam keterampilan menulisa laporan pengamatan melalui model examples non 

examples  dengan  media audiovisual. 
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3.6.2 Jenis Data 

Menurut Herrhyanto dan Hamid (2011:1.3) data merupakan keterangan yang 

diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Jenis data dalam penelitian 

menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. 

3.6.2.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa deskripsi pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh dari 

hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa, ketrampilan 

guru, serta catatan lapangan dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui 

model examples non examples  dengan media audiovisual. 

3.6.2.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ini berupa data hasil belajar bahasa indonesia pada siswa 

kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang yang diperoleh dari nilai tes pada setiap akhir 

siklus selama proses pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui model 

examples non examples  dengan media audiovisual. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik nontes dan 

teknik tes. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan-

pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan 

oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes 



91 
 

 
 

(Poerwanti, dkk., 2008:4.3). Menurut Uno, dkk (2012:104) tes adalah seperangkat 

rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban yang dijadikan penetapan skor angka. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan tes merupakan alat yang diberikan 

kepada seseorang yang digunakan untuk mengukur atau memberi angka terhadap 

pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan 

terhadap materi yang diajarkan. 

3.6.3.2 Teknik Nontes 

Poerwanti, dkk (2008:3.19) menjelaskan bahwa teknik nontes adalah evaluasi 

proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa melainkan dengan 

melakukan pengamatan atau pengamatan, melakukan wawancara, menyebar angket, 

dan lain-lain. Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan tes 

(Hamdani, 2011:316). 

Adapun teknik nontes yang digunakan dalam penelitian meliputi teknik 

pengamatan,  catatan lapangan, dan dokumentasi. 

3.6.3.2.1 Pengamatan 

Pengamatan adalah proses pengambilan data dalam penelitian ketika peneliti 

atau pengamat melihat situasi peneliti. Observasi sangat sesuai digunakan dalam 

penelitian yang berhubungan dengan kondisi atau interaksi belajar mengajar, tingkah 

laku, dan interaksi kelompok (Uno, dkk., 2012:90). Hamdani (2011:317) 

menyebutkan bahwa pengamatan adalah salah satu bentuk teknik nontes yang 
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digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara 

langsung, seksama, dan sistematis. Pengamatan dalam penelitian ini berisi catatan 

atau kumpulan data yang menggambarkan bagaimana aktivitas siswa dan kete-

rampilan guru selama proses pembelajaran keterampilan menulis dalam mata pela-

jaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model examples non examples dengan 

media audiovisual. 

3.6.3.2.2 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti 

yang melakukan pengamatan atau pengamatan terhadap subyek penelitian tindakan 

kelas. Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, 

pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan 

beberapa aspek lainnya dapat dicatat sebagai catatan lapangan. 

Catatan lapangan dalam penelitian digunakan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran menulis laporan  melalui model examples non examples  dengan media 

audiovisual. Catatan lapangan dalam penelitian bertujuan untuk melihat tindakan, 

membantu peneliti apabila menemui kesulitan, dan sebagai solusi untuk memecahkan 

masalah agar dapat melakukan refleksi. 

3.6.3.2.3 Dokumentasi 

Menurut Arikunto, dkk (2010:274) metode dokumentasi adalah mencari data 

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

video, gambar, dan lain-lain.  
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Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui 

pengamatan. Dalam penelitian, dokumentasi berupa data sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya penelitian pada pembelajaran menulis laporan pada siswa kelas V 

SDN Sukorejo 02 Semarang. Dokumentasi setelah dilakukan penelitian berupa foto 

pada saat pelaksanaan penelitian, data hasil pengamatan dan nilai siswa setelah dilak-

sanakannya penelitian. 

 

3.7  TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik data kualitatif dan 

data kuantitatif.  

3.7.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar dan catatan lapangan dalam pem-

belajaran menulis laporan pengamatan melalui model Examples non examples  

dengan media audiovisual, Dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Dengan 

mengorganisasikan, mengklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus 

analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam mengolah data skor 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat dilakukan langkah sebagai berikut:  

a. Menentukan skor tertinggi dan terendah 

b. Menentukan jarak interval 
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c. Membagi rentang nilai menjadi empat kriteria. (sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang) 

 Menurut Widoyoko (2014: 110) rumus untuk menentukan jarak interval 

sebagai berikut: 

Jarak interval (i) = 
                            

                     
 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan ke dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 

Tabel 3.5 Kriteria Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Dalam instrumen observasi keterampilan guru terdapat 10 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, sehingga skor terendah 10 dan skor 

tertinggi adalah 40. 

i = 
     

 
 = 

  

 
 = 7,5 

 

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel kriteria ketuntasan pada 

observasi keterampilan guru sebagai berikut: 

 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

R + 3i ≥ s/d ≤ T Sangat Baik (SB) Tuntas 

R + 2i ≥ s/d < R + 3i Baik (B) Tuntas 

R + i ≥ s/d <  R + 2i Cukup (C) Tidak Tuntas 

R ≥ s/d < R + i Kurang (K) Tidak Tuntas 
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Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Kriteria 

Skor 

Kriteria Nilai 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 32,5 Baik Tuntas 

17,5 ≤ skor < 25 Cukup Tidak Tuntas 

10 ≤ skor < 17,5 Kurang Tidak Tuntas 

Tabel 3.6 Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Dalam instrumen observasi aktivitas siswa terdapat 10 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, sehingga skor terendah 10 dan skor 

tertinggi adalah 40. 

i = 
     

 
 = 

  

 
 = 7,5 

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel kriteria ketuntasan pada 

observasi aktivitas siswa sebagai berikut. 

Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

 

 Tabel 3.7 Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

 

 

Kriteria 

Skor 

Kriteria Nilai 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 32,5 Baik Tuntas 

17,5 ≤ skor < 25 Cukup Tidak Tuntas 

10 ≤ skor < 17,5 Kurang Tidak Tuntas 
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3.7.2 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif  di analisis dengan meng-

gunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, median, modus, 

dan ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal dan ditampilkan dalam 

bentuk persentase. 

Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses  

belajar mengajar berlangsung  pada  setiap siklusnya. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut:  

a. Menghitung skor keterampilan menulis puisi bebas 

 

 (Poerwanti dkk, 2008:6.15-6.16) 

Keterangan: 

N : Skor 

B : Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal  

St : Skor teoritis (jumlah skor keseluruhan) 

b. Menghitung mean atau rata-rata kelas 

  (Herrhyanto dkk, 2008:4.2)   

 

 

Keterangan : 

x     = nilai rata-rata 

∑ x = jumlah semua nilai siswa 

∑ n = jumlah siswa  

N = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100  

x = 
 𝑥

 𝑛
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c. Menghitung median atau nilai tengah 

(Herrhyyanto dkk, 2008:4.21) 

 

 

Keterangan :  

Me = median 

Bp = batas bawah kelas interval yang mengandung Me 

fm =frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung Me.  

p  = panjang kelas interval 

F =frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung Me. 

n  = jumlah siswa 

d. Menghitung modus atau nilai yang sering muncul 

(Herrhyyanto dkk, 2008:4.19) 

 

Keterangan : 

Mo = modus 

Bp  = batas bawah kelas interval yang mengandung modus atau dapat  juga  

dikatakan bahwa kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. 

b1  = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelum. 

b2 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudah. 

P = panjang kelas interval 

e. Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal 

Me = Bp + p 

𝑛

2
 𝐹

𝑓𝑚
 

Mo = Bp + p
𝑏 

𝑏 +𝑏2
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(Aqib 2009:41) 

Hasil perhitungan dikolaborasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

peserta didik yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu tuntas dan tidak 

tuntas sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 

 

 

 

 

 

3.8  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model examples non examples dengan media audio visual dapat mening-

katkan keterampilan menulis laporan pengamatan pada siswa kelas V SDN Sukorejo 

02 Semarang dengan tiga indikator keberhasilan, yaitu: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui 

model examples non examples dengan media audiovisual pada siswa kelas V SDN 

Sukorejo 02 Semarang meningkat dengan kriteria minimal baik; 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kualifikasi 

Individu Klasikal 

>67 >75 % Tuntas 

<67 <75 % Tidak Tuntas 

% ketuntasan belajar =  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
 × 100% 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui model 

examples non examples dengan media audiovisual pada siswa kelas V SDN 

Sukorejo 02 Semarang meningkat dengan kriteria minimal baik; 

c. Sebanyak 75% siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar klasikal dengan KKM sebesar ≥ 67 dalam keterampilan menulis laporan 

pengamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan keterampilan menulis 

laporan pengamatan melalui model example non example dengan media 

audiovisual pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

a. Penerapan model example non example dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis laporan 

pengamatan pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh data peningkatan keterampilan guru pada tiap siklusnya. 

Pada siklus I keterampilan guru mencapai kategori cukup. Pada siklus II 

meningkat menjadi kategori baik, kemudian pada siklus III keterampilan 

guru mencapai kategori sangat baik. Ditunjukkan dalam melaksanakan 

pembelajaran, guru berhasil mengelola kelas dengan baik. Guru sudah 

berhasil menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan keterampilan guru telah mencapai 

indikator keberhasilan dengan kriteria minimal baik;  

b. Penerapan model example non example dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis laporan penga-

matan pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02 Semarang. Hal tersebut ditun-

jukkan oleh data peningkatan aktivitas siswa pada tiap siklusnya. Aktivitas 

siswa pada siklus I mencapai kategori baik. Kemudian, pada siklus II dan III 
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meningkat menjadi kategori baik. Selama mengikuti proses pembelajaran 

siswa berhasil mengikuti kegiatan dengan baik. Penggunaan media 

pembelajaran berupa video animasi berhasil menarik perhatian siswa dan 

mempermudah siswa dalam menulis laporan pengamatan. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan 

dengan kriteria minimal baik; 

c. Penerapan model examples non examples dengan media audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan menulis laporan pengamatan pada siswa kelas 

V SDN Sukorejo 02 Semarang. pada siklus I, nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh adalah 75 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 77%. 

Pada siklus II, nilai rata-rata kelas yang diperoleh meningkat menjadi 76 

dengan persentase keberhasilan sebesar 82%. Kemudian pada siklus III, 

nilai rata-rata kelas yang diperoleh berhasil mencapai 78 dengan persentase 

keberhasilan sebesar 87%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kete-

rampilan siswa  dalam menulis laporan pengamatan telah mencapai indika-

tor keberhasilan yaitu minimal sebanyak 75% (siswa mendapat skor 

individual ≥ 67). 

 

5.2 SARAN  

Dalam melaksanakan pembelajaran menulis laporan pengamatan melalui 

model examples non examples dengan media audiovisual perlu direncanakan 

dengan baik diantaranya:  

a. Guru harus merencanakan pembelajaran dengan baik; guru harus lebih 

memahami karakteristik dan lingkungan siswa karena model examples non 
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examples melibatkan siswa secara aktif yang bertujuan mendorong siswa untuk 

belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan yang terkandung 

dalam contoh-contoh gambar yang disajikan; guru hendaknya dapat 

meningkatkan keterampilan bertanya karena bertanya merupakan salah satu 

komponen penting dalam pembelajaran; dan guru harus meningkatkan 

keterampilan mengelola kelas agar kondisi kelas tetap kondusif. 

a. Siswa hendaknya menyiapkan diri dengan lebih baik dan aktif berpartisipasi 

pada setiap kegiatan belajar; siswa hendaknya memilih memfokuskan perhatian 

pada pembelajaran agar siswa lebih mudah menulis laporan pengamatan 

dengan memperhatikan aspek-aspek dalam rubrik penilaian; dan siswa harus 

terus berlatih menulis dengan meng-gunakan ejaan dan tanda baca yang tepat.  

b.  Untuk meningkatkanketerampilan menulis siswa secara berkelanjutan, diper-

lukan usaha diantaranya: memberikan latihan secara terus menerus pada sisa 

agar siswa lebih terampil lagi dalam menulis, menambah penguasaan kosakata 

siswa dengan memberikan contoh-contoh laporan. Sebaiknya guru, siswa dan 

sekolah perlu bekerjasama untuk memgembangkan model pembelajaran yang 

kooperatif. Sekolah hendaknya dapat mendukung guru dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan fasilitas dan sarana 

belajar dengan baik. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN PENGAMATAN 

MELALUI MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES DENGAN MEDIA 

AUDIOVISUAL PADA SISWA KELAS V SDN SUKOREJO 02 SEMARANG 

No

. 
Variabel Indikator 

Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

keterampilan 

menulis 

laporan 

pengamatan 

melalui model 

Examples non 

examples 

dengan media 

audiovisual 

1. Mempersiapkan pembelajaran 

dengan model examples non 

examples dengan media 

gambar/ video . 

2. Melakukan apersepsi. 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

4. Menggunakan media 

pembelajaran berupa media 

gambar/video.  

5. Menjelaskan materi.  

6. Mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan media 

gambar/video.  

7. Membentuk kelompok diskusi.  

8. Membimbing siswa untuk 

menemukan konsep dari materi 

yang dipelajari dalam diskusi 

9. Memberikan penguatan kepada 

siswa. 

10. Menutup kegiatan 

pembelajaran.  

1. Guru 

2. Foto 

3. Catatan 

lapangan 

1. Catatan 

lapangan 

2. wawancara 

2. Aktivitas siswa 1. Mempersiapkan diri dalam 1. Siswa 1. Catatan 

Lampiran 1. Kisi-kisi Instrumen  
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No

. 
Variabel Indikator 

Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

dalam 

keterampilan 

menulis 

laporan 

pengamatan 

melalui model 

Examples non 

examples 

dengan media 

audiovisual 

menerima pelajaran 

2. Memperhatikan tayangan 

audiovisual 

3. Menjawab pertanyaan dari guru 

4. Mendengarkan penjelasan dari 

guru 

5. Berdiskusi dalam kelompok  

6. Menemukan suatu konsep dari 

materi yang dipelajari dalam 

diskusi 

7. Mempresentasikan hasil diskusi 

8. Menanggapi hasil pekerjaan 

temannya 

9. Menyimpulkan materi pelajaran 

10. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

 

2. Foto 

3. Catatan 

lapangan 

Lapangan 

2. Angket 

 

3. Hasil 

keterampilan 

menulis 

laporan 

pengamatan 

melalui model 

Examples non 

examples 

dengan media 

audiovisual 

1. Kesesuaian Kalimat dengan 

Tayangan audiovisual  

2. Penguasaan ejaan dan tanda 

baca 

3. Kepaduan 

4. Kesesuain struktur laporan 

5. Kerapihan Penulisan 

6. Kesesuaian laporan dengan 

kalimat yang dibuat 

 1. Tes unjuk 

kerja 

2. Rubrik 

penilaian 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan melalui Model Examples non 

Examples  dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas V SDN Sukorejoi 02 Semarang 

Siklus ke . . . . 

 

Nama guru  : Felicita Fadhlilla 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 Semarang 

Kelas/semester : V/2 

Kompetensi dasar : Keterampilan menulis Laporan pengamatan 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Petunjuk  :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan hasil 

pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

1. Mempersiapkan 

pembelajaran 

dengan model 

examples non 

examples dengan 

media 

agambar/video.   

1. mempersiapkan sumber 

belajar 

2. menyiapkan media 

gambar/video 

3. mengondisikan siswa 

4. mengecek kehadiran siswa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Instrumen Penelitian 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

2. Melakukan 

apersepsi 

1. memberikan apersepsi 

yang dapat 

membangkitkan semangat 

siswa. 

2. apersepsi berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

3. mengaitkan dengan 

pembelajaran sebelumnya 

4. apersepsi dapat melibatkan 

seluruh anggota kelas. 

  

 

 

 

 

   

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

1. menjelaskan kompetensi 

yang akan dikuasai siswa 

setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

2. mengkondisikan siswa 

3. memotivasi siswa agar 

dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diharapkan. 

4. menyampaikan harapan 

setelah kegiatan 

pembelajaran 

dilaksanakan. 

  

 

 

 

 

   

4. Menggunakan 

media 

pembelajaran 

berupa media 

gambar/video. 

1. menggunakan media 

gambar/video yang dapat 

dilihat oleh semua siswa. 

2. menggunakan media 

gambar/video yang dapat 

didengar oleh semua siswa. 

3. media audiovisual berupa 

gambar/video sesuai 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

dengan materi yang 

diajarkan 

4. media audiovisual berupa 

gambar/video dapat 

menarik perhatian siswa 

  

 

 

 

 

5. Menjelaskan 

materi. 

1. menjelaskan materi 

dengan bantuan media 

audiovisual 

2. menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami oleh 

siswa 

3. menjelaskan dengan suara 

yang dapat didengar oleh 

seluruh siswa di dalam 

kelas. 

4. menyisipkan nilai-nilai 

karakter pada siswa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Mengajukan 

pertanyaan yang 

berhubungan 

dengan media 

audiovisual 

berupa 

gambar/video. 

1. pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

2. pertanyaan jelas dan 

mudah dipahami siswa 

3. memberi kesempatan pada 

siswa untuk berfikir 

4. memberi konfirmasi 

jawaban pertanyaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Membentuk 

kelompok diskusi  

 

1. membentuk kelompok 

secara heterogen 

2. menjelaskan aturan diskusi 

3. mengatur posisi tempat 

duduk kelompok diskusi 

4. membagikan lkk untuk 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

dikerjakan oleh anggota 

kelompok 

  

 

 

8. Membimbing 

siswa untuk 

menemukan 

konsep dari materi 

yang dipelajari 

dalam diskusi 

1. membimbing siswa saat 

berdiskusi 

2. memberikan strategi 

dalam menemukan konsep 

3. memberi kesempatan pada 

siswa untuk bertanya 

4. mengecek hasil diskusi 

siswa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa. 

 

1. memberi penguatan 

verbal. 

2. memberi penguatan 

gestural. 

3. memberi penguatan 

dengan sentuhan. 

4. memberi penguatan 

berupa benda. 

     

10. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

1. melakukan refleksi 

2. menyimpulkan materi.. 

3. mengadakan evaluasi. 

4. meberikan umpan balik 

dan tindak lanjut. 

  

 

 

 

 

  

Jumlah skor = ............ kategori = .......... 

Kriteria penilaian: 

a. Skor maksimal = 10 x 4 = 40 

b. Skor minimal = 10 x 1= 10 

c. Jumlah kelas (n) = 4 
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d. Median = 
            +           

2
 

 = 
  +  

2
  

 = 25 

e. R = skor maksimal- skor minimal 

 = 40-10 

 = 30 

f. Lebar interval  = 
  

 
 

 = 7,5  

 

Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru 

Skor Keterampilan Guru Kriteria Kualifikasi 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 32,5 Baik Tuntas 

17,5 ≤ skor < 25 Cukup Tidak tuntas 

10 ≤ skor < 17,5 Kurang Tidak tuntas 

 

 

Semarang,  April 2015 

Observer, 

 

……………………. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan melalui Model Examples non 

Examples  dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas V SDN Sukorejoi 02 Semarang 

Siklus ke . . . . 

 

Nama siswa  : ………………………. 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 Semarang 

Kelas/semester : V/2 

Kompetensi dasar : Keterampilan menulis Laporan pengamatan 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Petunjuk  :  

5. Cermatilah indikator aktivitas siswa! 

6. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan hasil 

pengamatan! 

7. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

8. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

1. Mempersiapkan 

diri dalam 

menerima 

pelajaran 

1. berdoa sebelum memulai 

pelajaran 

2. duduk di bangku dengan 

tertib dan tenang 

3. menyiapkan alat tulis 

4. menyiapkan buku-buku 

pelajaran 

     

2. Memperhatikan 1. memperhatikan media      
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

tayangan 

audiovisual 

berupa 

gambar/video 

gambar/video dengan 

tenang 

2. fokus saat meyaksikan 

media gambar/video 

3. bersikap tenang 

4. mencatat hal-hal penting 

3. Menjawab 

pertanyaan dari 

guru 

1. mengangkat tangan ketika 

akan menjawab pertanyaan. 

2. antusias memberikan 

jawaban. 

3. jawaban yang disampaikan 

sesuai dengan pertanyaan. 

4. memberikan jawaban 

secara jelas dan mudah 

dipahami oleh guru dan 

siswa lain. 

     

4. Mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

1. sikap tenang. 

2. fokus pada penjelasan guru. 

3. memperhatikan penjelasan. 

4. mencatat hal yang penting 

     

5. Berdiskusi dalam 

kelompok 

1. bekerjasama dengan 

anggota kelompok untuk 

menyelesaikan tugas 

2. aktif dalam diskusi 

kelompok 

3. bertanggungjawab pada 

tugas yang diberikan oleh 

guru 

4. menyatakan gagasan atau 

pendapat saat berdiskusi 

     

6. Menemukan hal 

penting dari 

1. siswa termotivasi untuk 

menemukan konsep 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

materi yang 

dipelajari dalam 

diskusi 

2. menganalisis konsep dari 

materi yang dipelajari 

3. membuat peta pikiran dari 

konsep yang ditemukan 

4. mencatat hasil diskusi 

7. Mempresentasi-

kan hasil diskusi 

1. menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas 

2. menyampaikan hasil 

diskusi dengan suara 

lantang dan jelas. 

3. bertanya pada kelompok 

lain 

4. menanggapi jawaban 

kelompok lain 

     

8 Menanggapi hasil 

pekerjaan 

temannya 

1. keberanian berpendapat 

2. memberi pendapat 

membangun 

3. mengangkat tangan 

4. ketepatan tanggapan 

     

9 Menyimpulkan 

materi pelajaran 

1. menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama 

dengan guru. 

2. mencatat hal-hal yang 

penting. 

3. menanyakan hal yang 

belum dipahami kepada 

guru. 

4. mengemukakan pendapat 

saat menarik kesimpulan 

     

10. Melakukan 

refleksi 

pembelajaran 

1. siswa melakukan refleksi 

pembelajaran. 

2. siswa mengerjakan soal 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

dengan cermat. 

3. siswa tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi. 

4. mengerjakan evaluasi tepat 

waktu 

Jumlah skor = ............ kategori = .......... 

Kriteria penilaian: 

a. Skor maksimal = 10 x 4 = 40 

b. Skor minimal = 10 x 1= 10 

c. Jumlah kelas (n) = 4 

Median = 
            +           

2
= 

  +  

2
 = 25 

d. R = skor maksimal- skor minimal 

 = 40-10 = 30 

e. Lebar interval  = 
  

 
 

 = 7,5  

Klasifikasi Skor Keterampilan Guru 

Skor Keterampilan Guru Kriteria Kualifikasi 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik Tuntas 

25 ≤ skor < 32,5 Baik Tuntas 

17,5 ≤ skor < 25 Cukup Tidak tuntas 

10 ≤ skor < 17,5 Kurang Tidak tuntas 

 

Semarang,  April 2015 

Observer, 

 

…………………… 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN 

PENGAMATAN MELALUI MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES 

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 Semarang 

Kelas/ semester : V/ 2 

Nama guru  : 

Siklus  : 

Hari/ tanggal : 

Petunjuk: 

Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

No Indikator Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1 Kesesuaian Kalimat dengan Tayangan 

audiovisual 

    

2 Penguasaan ejaan dan tanda baca     

3 Kepaduan     

4 Kesesuain struktur laporan     

5 Kerapihan Penulisan     

6 Kesesuaian laporan dengan kalimat yang 

dibuat 

    

        ( Wahyuni, 2012:37) 

Penskoran: 

 

 

Keterangan: 

N : Nilai 

B  : Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal  

St : Skor teoritis (jumlah skor keseluruhan) 

Semarang, ……………….. 2015 

Penilai, 

 

N = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100  
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RUBRIK  PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN 

PENGAMATAN MELALUI MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES 

DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 

 4 3 2 1 

Kesesuaian 

Kalimat 

dengan 

Tayangan 

audiovisual 

Sesuai dengan tayangan 

audiovisual dan kalimat 

memiliki makna 

Sesuai dengan 

tayangan audiovisual 

dan kalimat cukup 

memilki makna 

Sudah sesuai dengan 

tayangan audiovisual 

namun kalimat 

kurang memiliki 

makna 

Kurang sesuai dengan 

tayangan audiovisual dan 

kalimat kurang memiliki 

makna 

Penguasaan 

ejaan dan 

tanda baca 

Terdapat maksimal 2 

kesalahan dalam 

penggunaan huruf 

kapital, tanda koma, 

tanda titik, dan huruf 

kapital. 

Terdapat 3-4 

kesalahan dalam 

penggunaan huruf 

kapital, tanda koma, 

tanda titik, dan huruf 

kapital. 

Terdapat 5-6 

kesalahan dalam 

penggunaan huruf 

kapital, tanda koma, 

tanda titik, dan huruf 

kapital 

Terdapat lebih dari 6 

kesalahan dalam 

penggunaan huruf kapital, 

tanda koma, tanda titik, 

dan huruf kapital 

Kepaduan Sesuai antar kata, 

kalimat, dan antar 

alinea.  

Kesesuaian antar 

kata, kalimat, dan 

antar alinea terdapat 

2 kesalahan 

Kesesuaian antar 

kata, kalimat, dan 

antar alinea terdapat 

2-4 kesalahan 

Kesesuaian antar kata, 

kalimat, dan antar alinea 

terdapat lebih dari 4 

kesalahan 

Kesesuain 

struktur 

laporan 

Sesuai dengan struktur 

laporan 

Terdapat 2 kesalahan Terdapat 3-4 

kesalahan 

Terdapat lebih dari 4 

kesalahan 

Kerapihan 

Penulisan 

Tulisan rapi, terbaca 

jelas, tidak ada coretan 

dan tipe-x  

Tulisan rapi, terbaca 

jelas, terdapat 

maksimal 3 coretan 

dan tipe-x 

Tulisan rapi, terbaca 

jelas, terdapat 3-5 

coretan dan tipe-x  

Tulisan kurang rapi, 

kurang jelas terbaca, serta 

terdapat lebih dari 5 

coretan dan tipe-x 

Kesesuaian 

laporan 

dengan 

kalimat yang 

dibuat 

Pengembangan sesuai 

dengan kalimat, kreatif, 

dan fakta dan terdapat 

kurang dari 6-8 atau 

lebih kalimat dalam 

laporan. 

Pengembangan sesuai 

dengan tema, kreatif, 

dan fakta dan 

terdapat 4-6 kalimat 

dalam laporan. 

Pengembangan 

laporan sesuai dengan 

kalimat, kreatif, dan 

fakta dan terdapat 3-4 

kalimat dalam 

laporan. 

Pengembangan laporan 

sesuai dengan kalimat, 

kreatif, dan fakta dan 

terdapat lebih dari 2 

kalimat dalam karangan.  

 

 

 



201 
 

  

Catatan Lapangan Dalam Keterampilan Menulis Laporan 

Pengamatan Melalui Model Examples Non Examples Dengan 

Media Audiovisual 

Ruang kelas : V 

Nama guru : . . .  

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Semarang,  April 2015 

Observer, 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Hari/Tanggal  : 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

 

I. Standar Kompetensi  

  8.Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam 

bentuk ringkasan, laporan dan puisi bebas. 

 

II. Kompetensi Dasar  

8.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan 

(catatan, konsep awal,perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan 

ejaan). 

 

III. Indikator 

8.2.1 Menjelaskan pengertian laporan pengamatan. 

8.2.2 Menganalisis contoh laporan pengamatan suatu peristiwa 

8.2.3 Membuat kerangka laporan pengamatan tentang metamorfosis 

8.2.4 Membuat laporan pengamatan tentang metamorfosis sesuai dengan 

ejaan yang benar 

 

 

 

Lampiran 3. Perangkat pembelajaran 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui  kegiatan mengamati tayangan gambar animasi tentang suatu 

peristiwa siswa dapat menjelaskan pengertian laporan pengamatan. 

2. Melalui contoh laporan pengamatan tentang suatu peristiwa siswa dapat 

menganalisis contoh laporan pengamatan dengan benar. 

3. Melalui  kegiatan mengamati tayangan gambar animasi siswa dapat 

membuat kerangka laporan pengamatan tentang fotosintesis dengan tepat. 

4. Melalui tayangan gambar animasi siswa dapat membuat laporan 

pengamatan tentang fotosintesis sesuai dengan ejaan yang benar 

 

Karakter yang Diharapkan : 1. Bekerja sama 

2. Ketelitian  

     3. Berani 

V. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific 

2. Model Pembelajaran : Examples non examples 

3. Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian laporan pengamatan 

2. Metamorphosis kupu-kupu 

3. Langkah-langkah membuat laporan pengamatan 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

I. Pra Kegiatan (5 menit ) 

1) Mengkondisikan kelas 

2) Salam dan doa 

3) Presensi siswa 
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II. Kegiatan Awal (5 menit) 

1) Apersepsi  

Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “menulis laporan‟  

dengan nada lagu “ anak kambing saya” 

Ayo belajar, belajar menulis  

Menulis laporan, laporan pengamatan 

Aku siap belajar menulis laporan 

 Tegakkan badan siapkan alat tulis 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

III. Kegiatan Inti (40 menit) 

17) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai “siapa yang pernah 

mengamati kupu-kupu?apakah kalian mengetahui metamorphosis 

kupu-kupu? 

18) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis laporan 

pengamatan. 

19) Guru memberikan contoh laporan pengamatan melalui tanyangan 

audiovisual 

20) Siswa mengamati tayangan audiovisual tersebut. (Mengamati) 

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

22) Siswa menganalisis contoh laporan pengamatan yang diberikan oleh 

guru. 

23) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

24) Siswa mengamati gambar animasi pada LCD yang telah disiapkan 

oleh guru. (Mengamati) 

25) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS)  

26) Siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal penting dalam tayangan 

gambar animasi. 

27) Siswa berdiskusi melengkapi catatan pengamatan (Menalar) 
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28) Tiap kelompok menyusun menjadi laporan pengamatan yang padu. 

(Mencoba) 

29) Kelompok menukarkan hasil diskusinya untuk ditinjau kelompok 

lain. 

30) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya 

mengenai laporan pengamatan yang telah dibuat.(Membuat Jejaring) 

31) Kelompok lain memberikan tanggapan.( Mengkomunikasikan) 

32) Secara individu siswa membuat laporan pengamatan dari hasil 

diskusi. 

33) Guru memberikan penguatan dan penghargaan pada masing-masing 

kelompok.(konfirmasi) 

34) Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang kurang 

paham.(konfirmasi) 

 

IV. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  

2) Guru memberikan soal evaluasi secara individu. 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 

4) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru. 

5) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa tugas untuk 

mempelajari kembali materi yang telah dipelajari tadi. 

6) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : gambar animasi (audiovisual) 

2. Sumber  :  

- Standar isi bahasa Indonesia kelas 5 

- Silabus bahasa Indonesia kelas 5 

- Buku bahasa Indonesia kelas 5 
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Warsidi, Edi. 2008.Bahasa Indonesia membuatku cerdas 5: untuk kelas 

V Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta:Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Internet 

 

IX. Evaluasi 

1. Tes awal  : pada apersepsi 

2. Dalam proses : pada diskusi   

3. Tes akhir : pada akhir pembelajaran 

4. Jenis tes  : tes unjuk kerja 

5.  Bentuk Instrumen : Rubrik penilaian 

 

Semarang,           2015 

Kolaborator,   guru kelas, 

 

 

 

 

Wahyu Widayatno, A.Ma.Pd   Felicita Fadhlilla   

NIP.19670812 198806 1002     NIM 1401411206 

 

     

Mengetahui, 

Kepala Sekolah    

  

 

 

Mintarsih, M. Pd     

NIP. 19630928 198201 2002 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 
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Warsidi, Edi. 2008.Bahasa Indonesia membuatku cerdas 5: untuk kelas V Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional. 
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Metamorfosis kupu-kupu 

 

Metamorfosis adalah proses dari ulat menjadi hewan baru (fase sempurna) yaitu 

kupu-kupu. Pada prosesnya terjadi cukup panjang dan lama namum sederhana. 

Pertama-tama mulai dari telur yang diletakkan oleh kupu-kupu pada daun (biasanya 

daun pohon jeruk atau dapat juga pohon yang lain) yang bertujuan nantinya daun 

tersebut bisa menjadi bahan makanan ulat tersebut hingga mencapai dewasa setelah 

tiba waktunya menjadipupa/ kepompong dan dalam beberapa hari akan menjadi 

kupu-kupu baru. 

► TELUR 

Telur akan menetas antara 3 – 5 hari, larva akan berjalan ke pinggir daun tumbuhan 

inang dan memulai memakannya. Sebagian larva mengkonsumsi cangkang telur yang 

kosong sebagai makanan pertamanya. Kulit luar dari larva tidak meregang mengikuti 

pertumbuhannya, tetapi ketika menjadi sangat ketat larva akan berganti kulit. 

LARVA (ULAT) 

► Setelah menetas larva akan mencari makan Sebagian larva mengkonsumsi 

cangkang telur yang kosong sebagai makanan pertamanya. Kulit luar dari larva tidak 

meregang mengikuti pertumbuhannya, tetapi ketika menjadi sangat ketat larva akan 

berganti kulit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prose
http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_%28rank%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Pupa
http://en.wikipedia.org/wiki/Larva
https://anugrahjuni.files.wordpress.com/2010/01/kupu_metamorph2.gif
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► Jumlah pergantian kulit selama hidup larva umumnya 4 – 6 kali, dan periode 

antara pergantian kulit (molting) disebut instar. 

► Larva kupu-kupu bervariasi dalam bentuk, tetapi pada sebagian besar berbentuk 

silindris, dan terkadang memepunyai rambut, duri, tuberkel atau filamen. 

► Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan, 

berjalan mencari tempat berlindung terdekat, melekatkan diri pada ranting atau daun 

dengan anyaman benang. Larva telah memasuki fase prepupa dan melepaskan kulit 

terakhir kali untuk membentuk pupa. 

PUPA (KEPOMPONG) 

► Fase pupa kalau dilihat dari luar seperti periode istirahat, padahal dalam pupa 

terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pupa pada umumnya keras, 

halus dan berupa suatu struktur tanpa anggota tubuh. Umumnya pupa berwarna hijau, 

coklat atau warna sesuai dengan sekitarnya (berkamuflase) Pembentukan kupu-kupu 

dalam pupa biasanya berlangsung selama 7 – 20 hari tergantung spesiesnya. 

KUPU-KUPU 

► Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas sehingga sayapnya 

yang lemah, kusut dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang 

secara normal. Segera setelah sayap mengering,mengembang dan kuat, sayap akan 

membuka dan menutup beberapa kali dan percobaan terbang. 

► Fase imago atau kupu-kupu adalah fase dewasa 

PERILAKU KUPU-KUPU: 

Kupu-kupu merupakan serangga yang melakukan aktivitas pada siang hari, pada 

malam hari kupu-kupu akan istirahat dan terlindungan daun pepohonan. 

siang kupu-kupu makin aktif terbang dan melakukan aktivitas mencari makan dan 

berproduksi. Kegiatan mencari makan dilakukan sendiri-sendiri tetapi sering tampak 

kupu-kupu jantan dan batina terbang berpasangan dan pada saatnya akan melakukan 

kopulasi. 

Selanjutnya induk kupu-kupu akan meletakkan telurnya pada tumbuhan 

inangnya. kupu-kupu yang rentang sayapnya kecil akan terbamg rendah antara 10cm- 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colotomy
http://maps.google.com/maps?ll=21.3230555556,-157.681388889&spn=0.01,0.01&q=21.3230555556,-157.681388889%20(KUPU)&t=h
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2m. Sedangkan kupu-kupu yang rentang sayap lebih besar terbang lebih tinggi 

sampai ± 10 m. Pada kegiatan mencari makan, kupu-kupu akan hinggap pada bunga-

bunga dan menjulurkan probosisnya. 
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Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok: .... 

1. .......................................... 4. .......................................... 

2. ..........................................  5. .......................................... 

3. ..........................................  6. .......................................... 

 

Perhatikan gambar animasi yang ditayangkan! 

Buatlah catatan penting tentang pengamatan yang kamu lakukan, diskusikan dengan 

kelompokmu, kemudian susunlah menjadi sebuah laporan pengamatan yang padu! 

 

1. .............................................................................................................................................

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

2. .............................................................................................................................................

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

3. .............................................................................................................................................

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

4. .............................................................................................................................................

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

5. .............................................................................................................................................

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

6. .............................................................................................................................................

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

7. .............................................................................................................................................

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

8. .............................................................................................................................................

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

................................................................................................................ 
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Laporan Pengamatan 

Judul  : 

Hari / tanggal  : 

Lokasi   : 

Hasil Pengamatan: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
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KISI-KISI  EVALUASI 

Sekolah   : SDN Sukorejo 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonessia 

Kelas/Semester : V/II 

Standar Kompetensi : 8.Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan dan puisibebas. 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator  

Penilaian  Ranah  Sumber 

Belajar 
Nomor 

soal 
Teknik 

penilaian  

Bentuk 

Instrumen 

Jenis 

instrumen 

8.1Menulis 

     urutan cara 

     membuat      

     sesuatu 

secara  

     sederhana 

 

 

Membuat 

laporan 

pengamat

an 

8.2.1 Menjelaskan pengertian 

laporan pengamtan. 

8.2.2 Menganalisis contoh 

laporan pengamatan suatu 

peristiwa 

8.2.3 Membuat kerangka 

laporan pengamatan tentang 

metamorfosis 

8.2.4 Membuat laporan 

pengamatan tentang 

metamorfosis sesuai dengan 

ejaan yang benar 

 

 

tes 

 

 

 

 

Nontes  

 

uraian 

 

 

 

 

Rubrik 

penilaian 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

 

 

 

psikomotorik 

- Lingkun

gan 

- internet 

1 
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Soal Evaluasi  

   

 

 

Tulislah laporan pengamatan sesuai gambar animasi yang ditayangkan! 

 

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Nama Siswa : 

No. Absen : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Hari/Tanggal  : 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

 

I. Standar Kompetensi  

 8.Menulis 

 Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam 

bentuk ringkasan, laporan dan puisi bebas. 

 

II. Kompetensi Dasar  

8.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan (catatan, 

konsep awal,perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan) 

 

III. Indikator 

8.2.1 Menganalisis contoh laporan pengamatan suatu peristiwa 

8.2.2 Membuat kerangka laporan pengamatan tentang perkecambahan 

8.2.3 Membuat laporan pengamatan tentang perkecambahan sesuai dengan ejaan 

yang benar 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. melalui contoh laporan pengamatan tentang suatu peristiwa siswa dapat 

menganalisis contoh laporan pengamatan dengan benar. 

2. Melalui tayangan gambar animasi siswa dapat membuat kerangka laporan 

pengamatan tentang perkecambahan dengan tepat. 
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3. Melalui tayangan gambar animasi siswa dapat membuat laporan pengamatan 

tentang perkecambahan sesuai dengan ejaan yang benar 

 

Karakter yang Diharapkan : 1. Bekerja sama 

2. Percaya diri 

     3. Terampil 

V. Strategi Pembelajaran 

 Pendekatan  : Scientific 

Model Pembelajaran : Examples non examples 

Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Perkecambahan  

2. Langkah-langkah membuat laporan pengamatan 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit ) 

1) Mengkondisikan kelas 

2) Salam dan doa 

3) Presensi siswa 

 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1) Apersepsi  

 Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “tahap menulis” dengan nada 

lagu pelangi-pelangi 

Menulis laporan ada lima tahap 

Menentukan judul dan juga tujuan 

 Berikutnya ada kerangka pemgamatan 

Hasil pengamatan serta kesimpulan 
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2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai “siapa yang masih 

ingat pelajaran kemarin? Siapa pernah mengamati 

perkecambahan” 

2) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis laporan 

pengamatan. 

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

4) Siswa menganalisis contoh laporan pengamatan yang diberikan oleh 

guru. 

5) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen. setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

6) Guru menjelaskan untuk mencatat hal-hal penting pada 

gambar/video yang ditayangkan 

7) Siswa mengamati gambar animasi pada LCD yang telah disiapkan 

oleh guru. (Mengamati) 

8) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS)  

9) Siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal penting dalam tayangan 

gambar animasi 

10) Siswa berdiskusi melengkapi catatan pengamatan (Menalar) 

11) Tiap kelompok menyusun menjadi laporan pengamatan yang padu. 

(Mencoba) 

12)  Guru  berkeliling untuk membantu kelompok diskusi yang 

mengalami kesulitan. 

13) Kelompok menukarkan hasil diskusinya untuk ditinjau kelompok 

lain. 

14) Siswa melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya 

mengenai laporan pengamatan yang telah dibuat.(Membuat 

Jejaring) 
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15) Kelompok lain memberikan tanggapan.(Mengkomunikasikan) 

16) Secara individu siswa membuat laporan pengamatan dari hasil 

diskusi. 

17) Guru memberikan penguatan dan penghargaan pada masing-

masing kelompok.(konfirmasi) 

18) Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang 

kurang paham.(konfirmasi) 

 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  

2) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa tugas 

untuk mempelajari kembali materi yang telah dipelajari tadi. 

3) Guru menutup kegiatan pembelajaran  

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media  : audiovisual berupa gambar aimasi 

 Sumber  :  

1. Standar isi bahasa Indonesia kelas 5 

2. Silabus bahasa Indonesia kelas 5 

3. Buku bahasa Indonesia kelas 5 

4. Internet 

 

IX. Evaluasi 

1. Tes awal  : pada apersepsi 

2. Dalam proses : pada diskusi   

3. Tes akhir : pada akhir pembelajaran 

4. Jenis tes  : tes unjuk kerja 

5.  Bentuk Instrumen : Rubrik penilaian 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

 A. RumusanMasalah 

Bagaimana pengaruh cahaya terhadap perkecambahan? 

B. Hipotesis 

Hipotesis alternative : ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman biji 

kacang hijau. 

Hipotesis nol :tidak ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman biji kacang 

hijau. 

C. Variabel 

Variabel bebas : intensitas cahaya. 

Variabel terikat : pertumbuhan biji kacang hijau. 

Variabel control : gelas, air mineral, kapas, dan air 

D. Alat dan Bahan 

• Du buah gelas air mineral 

• Kapas secukupnya 

• Biji kacang hijau 20 biji 

• Air secukupnya 

• Penggaris dan kertas 

E. Cara Kerja 

 Persiapkan biji kacang hijau 

 Berilah tabel pada gelas air mineral (misalnya A & B) 

 Letakkan kapas pada gelas air mineral A & B, kemudian basahi dengan air 

secukupnyas ampai merata. 

 Rendamlah 20 biji kacang hijau selama kurang lebih 2 jam. Kemudian, masukkan 

10 biji kacang hijau ke dalam gelas air mineral Adan 10 biji ke dalam gelas air 

mineral B. 

 Letakkan gelas air mineral A di tempat yang terkena cahaya matahari dan gelas air 
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mineral B di tempat gelap. Agar kelembapan tetap terjaga, beri air secukupnya setiap 

hari. 

 Amati setiap hari, bagaimana kondisi kecambah dan ukurlah panjang kecambah di 

kedua gelas air mineral tersebut. Kemudian, cata thasilnya kedalam tabel pengamatan 

dan buatlah grafiknya setelah 7 hari berkecambah. Bandingkan panjang kecambah, 

warna, dan ketegaran kecambah pada kedua gelas air mineral. 

 Buatlah kesimpulan tentang perbedaan panjang dan kondisi kecambah karena 

pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. 

F. Hasil Pengamatan 

Harike- Gelap (cm) Terang (cm) 

1 0,5 0,3 

2 0,8 0,6 

3 1 0,8 

4 3 1,5 

5 6 4 

6 12 8 

7 17,5 12 

G. Analisa Data 

Pada hari pertama, biji kacang hijau mulai tumbuh, tinggi di tempat gelap 0,5 cm 

sedangkan di tempatterang 0,3 cm. 

Pada hari kedua, biji kacang hijau tingginya mulai bertambah, di tempat gelap 

menjadi 0,8 cm sedangkan di tempat terang menjadi 0,6 cm. 

Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang di tempatkan di tempat gela pmulai tumbuh 

kuncup daun dan berwarna kuning tingginya menjadi 1 cm sedangkan di tempat 

terang mulai tumbuh kuncup daun dan berwarna hijau pupus tingginya menjadi 0,8 

cm. 

Pada hari keempat, biji kacang hijau yang di tempatkan di tempat gelap mulai tumbuh 

daun berjumlah dua helai dan berwarna kuning tingginya 3 cm sedangkan di tempatt 
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erang mulai tumbuh daun berjumlah dua helai dan berwarna hijau pupus tingginya 

1,5 cm. 

Pada hari kelima, biji kacang hijau yang di tempatkan di tempat gelap keadaan daun 

tetap sama dan berwarna kuning tingginya menjadi 6 cm sedangkan di tempat terang 

daun mulai mekar dan berwarna hijau tingginya menjadi 4 cm. 

Pada hari keenam, biji kacang hijau yang di tempatkan di tempat gelap keadaan daun 

tetap sama dan berwarna kuning tingginya menjadi 12 cm sedangkan di tempat terang 

daun sudah mekar dan berwarna hijau tingginya menjadi 8 cm. 

Pada hari ketujuh, biji kacang hijau yang di tempatkan di tempat gelap keadaan daun 

tetap sama dan berwarna kuning tingginya menjadi 17,5 cm sedangkan di tempat 

terang daun sudah mekar dan berwarna hijau tua tingginy amenjadi 12 cm. 

H. Kesimpulan 

Darin percobaan d iatas, dapat disimpulkan bahwa tanaman yang hidup di tempat 

gelap akan lebih cepat pertumbuhannya akar karena hormone auksin akan bekerja 

jauh lebih hebatdibandingkan dengan anaman yang hidup di tempat terang yang 

terkena cahaya matahari. Tetapi dapat disimpulkan juga bahwa tanaman yang hidup 

di tempat gelap daunnya akan bewarna pucat karena tidak dapat melakukan 

fotosintesis. 
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Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok: .... 

4. .......................................... 4. .......................................... 

5. ..........................................  5. .......................................... 

6. ..........................................  6. .......................................... 

 

Perhatikan gambar animasi yang ditayangkan! 

Buatlah catatan penting tentang pengamatan yang kamu lakukan, diskusikan dengan 

kelompokmu, kemudian susunlah menjadi sebuah laporan pengamatan yang padu! 

 

1. ..............................................................................................................................................

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

2. ..............................................................................................................................................

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

3. ..............................................................................................................................................

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

4. ..............................................................................................................................................

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

5. ..............................................................................................................................................

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

6. ..............................................................................................................................................

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

7. ..............................................................................................................................................

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

8. .............................................................................................................................................

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

................................................................................................................. 
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Laporan Pengamatan 

Judul  : 

Hari / tanggal  : 

Lokasi   : 

Hasil Pengamatan: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
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KISI-KISI  EVALUASI 

Sekolah   : SDN Sukorejo 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonessia 

Kelas/Semester : V/II 

Standar Kompetensi : 8.Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan dan puisi bebas. 

Kompetesnsi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator  

Penilaian   Ranah  Sumber Belajar 
Nomor 

soal 
Teknik 

penilaian  

Bentuk 

Instrumen 

Jenis 

instrumen 

8.2 Menulis 

laporan 

pengamatan 

atau kunjungan 

berdasarkan 

tahapan 

(catatan, 

konsep 

awal,perbaikan, 

final) dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan 

Membuat 

laporan 

pengamat

an 

8.2.1 Menganalisis contoh 

laporan pengamatan 

suatu peristiwa 

8.2.2 Membuat kerangka 

laporan pengamatan 

tentang 

perkecambahan 

8.2.3 Membuat laporan 

pengamatan tentang 

perkecambahan sesuai 

dengan ejaan yang 

benar 

 

Non tes 

 

 

 

 

 

Rubrik 

penilaian 

 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja  

 

psikomotorik 

 

 

 

 

 

 

 

- Lingkungan 

- internet 

 

 

 

 

 

 

1 
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Soal Evaluasi  

   

 

 

Tulislah laporan pengamatan sesuai gambar animasi yang ditayangkan! 

 

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Nama Siswa : 

No. Absen : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Hari/Tanggal  : 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  

 

I. Standar Kompetensi  

  8.Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam 

bentuk ringkasan, laporan dan puisi bebas. 

 

II. Kompetensi Dasar  

8.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan 

(catatan, konsep awal,perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan 

ejaan). 

 

III. Indikator 

8.2.1 Membuat kerangka laporan pengamatan tentang proses pembuatan mie 

8.2.2 Membuat laporan pengamatan tentang proses pembuatan mie 

 sesuai dengan ejaan yang benar 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

I. Melalui tayangan gambar animasi siswa dapat membuat kerangka laporan 

pengamatan tentang proses pembuatan mie dengan tepat. 
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II. Melalui tayangan gambar animasi siswa dapat membuat laporan pengamatan 

tentang proses pembuatan mie sesuai dengan ejaan yang benar 

 

Karakter yang Diharapkan : 1. Bekerja sama 

2. Percaya diri 

     3. Terampil 

III. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific 

2. Model Pembelajaran : Examples non examples 

3. Metode pembelajaran : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

IV. Materi Pembelajaran 

1. proses pembuatan mie  

2. Langkah-langkah membuat laporan pengamatan 

V. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit ) 

1. Mengkondisikan kelas 

2. Salam dan doa 

3. Presensi siswa 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1) Apersepsi. Guru mengajak  seluruh siswa menyanyikan lagu 

“tahap menulis” dengan nada lagu pelangi-pelangi bersama-

sama  

 Menulis laporan ada lima tahap 

Menentukan judul dan juga tujuan 

 Berikutnya ada kerangka pemgamatan 

Hasil pengamatan serta kesimpulan 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran pembelajaran bahwa 

dengan memeprhatikan gambar/video animasi siswa dapat 

membuat laporan pengamatan dengan ejaan yang tepat. 
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c. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai “siapa yang suka makan 

mie?  pernahkah kalian melihat cara pembuatan mie? Pernahkah 

kalian menyusunya menjadi sebuah laporan” 

2) Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis laporan 

pengamatan 

3) Guru menyiapkan gambar/video proses pembuatan mie  

4) Guru memberikan contoh laporan pengamatan. 

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

6) Siswa diberi kesempatan untuk berpikir sejenak untuk menjawab 

pertanyaan dari guru tentang contoh laporan pengamatan yang 

sudah ditampilkan. (menalar) 

7) Guru membentuk beberapa kelompok heterogen.  Guru menjelaskan 

aturan didskusi setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  

8) Siswa mengamati gambar animasi pada LCD yang telah disiapkan oleh 

guru. (Mengamati) 

9) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS)  

10) Siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal penting dalam tayangan 

gambar/video animasi. 

11) Siswa berdiskusi melengkapi catatan pengamatan (Menalar) 

12) Guru berkeliling untuk membantu kelompok yang kesulitan 

dan meningkatkan partipasi kelompok dengan menegur siswa 

yang pasif 

13) Tiap kelompok menyusun menjadi laporan pengamatan yang padu. 

(Mencoba) 

14) Kelompok menukarkan hasil diskusinya untuk ditinjau kelompok 

lain. 
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15) Siswa yang pasif diminta melakukan presentasi berdasarkan hasil 

diskusi kelompoknya mengenai laporan pengamatan yang telah 

dibuat.(Membuat Jejaring) 

16) Kelompok lain memberikan tanggapan. (mengkomunikasikan) 

17) Secara individu siswa membuat laporan pengamatan dari hasil 

diskusi. 

18) Guru memberikan penguatan berupa tepukan tangan, 

sentuhan dan penghargaan pada siswa yang aktif.(konfirmasi) 

19) Guru memberikan kesempatan bertanya jika ada siswa yang 

kurang paham.(konfirmasi) 

d.  Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan 

melakukan refleksi dengan menanyakan “apakah 

pembelajaran hari menyenang-kan?” 

2) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa tugas untuk 

mempelajari kembali materi yang telah dipelajari tadi. 

3) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

VI.  Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : gambar animasi 

2. Sumber  :  

a. Standar isi bahasa Indonesia kelas 5 

b. Silabus bahasa Indonesia kelas 5 

c. Buku bahasa Indonesia kelas 5 

d. Internet 

 

VII. Evaluasi 

1. Tes awal  : pada apersepsi 

2.  Dalam proses : pada diskusi kelompok  
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3. Tes akhir : pada akhir pembelajaran 

4. Jenis tes  : tes unjuk kerja 

5.  Bentuk Instrumen : Rubrik penilaian 

 

 

Semarang,           2015 

Kolaborator,   guru kelas, 

 

 

 

 

Wahyu Widayatno, A.Ma.Pd   Felicita Fadhlilla   

NIP.19670812 198806 1002     NIM 1401411206 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah    

  

 

Mintarsih, M. Pd     

NIP. 19630928 198201 2002 
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LAMPIRAN .      

 

 

Lembar Kerja Kelompok 

Kelompok: .... 

7. .......................................... 4. .......................................... 

8. ..........................................  5. .......................................... 

9. ..........................................  6. .......................................... 

 

Perhatikan gambar animasi yang ditayangkan! 

Buatlah catatan penting tentang pengamatan yang kamu lakukan, diskusikan dengan 

kelompokmu, kemudian susunlah menjadi sebuah laporan pengamatan yang padu! 

 

1. .............................................................................................................................................

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

2. .............................................................................................................................................

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

3. .............................................................................................................................................

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

4. .............................................................................................................................................

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

5. .............................................................................................................................................

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

6. .............................................................................................................................................

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

7. .............................................................................................................................................

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

8. .............................................................................................................................................

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

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

 

 

 

 



220 
 

  

Laporan Pengamatan 

Judul  : 

Hari / tanggal  : 

Lokasi   : 

Hasil Pengamatan: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
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KISI-KISI  EVALUASI 

Sekolah   : SDN Sukorejo 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonessia 

Kelas/Semester : V/II 

Standar Kompetensi : 8.Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan dan puisi 

bebas. 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetesnsi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator  

Penilaian  Ranah  Sumber 

Belajar Nomor soal Teknik 

penilaian  

Bentuk 

Instrumen 

8.2 Menulis 

laporan 

pengamatan 

atau kunjungan 

berdasarkan 

tahapan  

 

 

Membuat 

laporan 

pengamat

an 

8.2.1 Membuat kerangka 

laporan pengamatan 

tentang  proses 

pembuatan mie 

8.2.2 Membuat laporan 

pengamatan tentang   
proses pembuatan mie   

sesuai dengan ejaan yang 

benar 

 

Non tes 

 

 

 

 

 

Rubric 

penilaian 

 

 

 

 

 

  

psiko

motor 

 

 

 

 

- Lingkungan 

- internet 

 

 

 

 

        1 
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Soal Evaluasi  

   

 

 

Tulislah laporan pengamatan sesuai gambar animasi yang ditayangkan! 

 

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Nama Siswa : 

No. Absen : 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

Nama guru  : Felicita Fadhlilla 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 Semarang 

Kelas/semester : V/2 

Kompetensi dasar : Keterampilan menulis Laporan pengamatan 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Petunjuk  :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan hasil 

pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

1. Mempersiapkan 

pembelajaran 

dengan model 

examples non 

examples dengan 

media 

agambar/video.   

1. mempersiapkan sumber 

belajar 

2. menyiapkan media 

gambar/video 

3. mengondisikan siswa 

4. mengecek kehadiran siswa 

√  

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

3 

Lampiran 4. Hasil Penelitian 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

2. Melakukan 

apersepsi 

1. memberikan apersepsi 

yang dapat 

membangkitkan semangat 

siswa. 

2. apersepsi berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

3. mengaitkan dengan 

pembelajaran sebelumnya 

4. apersepsi dapat melibatkan 

seluruh anggota kelas. 

√  

 

 

 

√ 

  2 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

1. menjelaskan kompetensi 

yang akan dikuasai siswa 

setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

2. mengkondisikan siswa 

3. memotivasi siswa agar 

dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diharapkan. 

4. menyampaikan harapan 

setelah kegiatan 

pembelajaran 

dilaksanakan. 

√  

 

 

 

√ 

  2 

4. Menggunakan 

media 

pembelajaran 

berupa media 

gambar/video. 

1. menggunakan media 

gambar/video yang dapat 

dilihat oleh semua siswa. 

2. menggunakan media 

gambar/video yang dapat 

didengar oleh semua siswa. 

3. media audiovisual berupa 

gambar/video sesuai 

dengan materi yang 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

diajarkan 

4. media audiovisual berupa 

gambar/video dapat 

menarik perhatian siswa 

 

 

√ 

5. Menjelaskan 

materi. 

1. menjelaskan materi 

dengan bantuan media 

audiovisual 

2. menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami oleh 

siswa 

3. menjelaskan dengan suara 

yang dapat didengar oleh 

seluruh siswa di dalam 

kelas. 

4. menyisipkan nilai-nilai 

karakter pada siswa 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 3 

6. Mengajukan 

pertanyaan yang 

berhubungan 

dengan media 

audiovisual 

berupa 

gambar/video. 

1. pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

2. pertanyaan jelas dan 

mudah dipahami siswa 

3. memberi kesempatan pada 

siswa untuk berfikir 

4. memberi konfirmasi 

jawaban pertanyaan 

√  

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 3 

7. Membentuk 

kelompok diskusi  

 

1. membentuk kelompok 

secara heterogen 

2. menjelaskan aturan diskusi 

3. mengatur posisi tempat 

duduk kelompok diskusi 

4. membagikan lkk untuk 

dikerjakan oleh anggota 

kelompok 

√   

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

3 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

8. Membimbing 

siswa untuk 

menemukan 

konsep dari materi 

yang dipelajari 

dalam diskusi 

1. membimbing siswa saat 

berdiskusi 

2. memberikan strategi 

dalam menemukan konsep 

3. memberi kesempatan pada 

siswa untuk bertanya 

4. mengecek hasil diskusi 

siswa 

√   

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

3 

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa. 

 

1. memberi penguatan 

verbal. 

2. memberi penguatan 

gestural. 

3. memberi penguatan 

dengan sentuhan. 

4. memberi penguatan 

berupa benda. 

√    1 

10. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

1. melakukan refleksi 

2. menyimpulkan materi.. 

3. mengadakan evaluasi. 

4. meberikan umpan balik 

dan tindak lanjut. 

  

√ 

 

 

√ 

 2 

Jumlah skor 26 

Rata-rata skor 2,6 

Kriteria Cukup  

Persentase keberhasilan 62,75% 

Semarang,  April 2015 

Observer, 

        

       Wahyu Widayatno, A.Ma.Pd 

NIP.19670812 198806 1002   
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

Nama guru  : Felicita Fadhlilla 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 Semarang 

Kelas/semester : V/2 

Kompetensi dasar : Keterampilan menulis Laporan pengamatan 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Petunjuk  :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan hasil 

pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

1. Mempersiapkan 

pembelajaran 

dengan model 

examples non 

examples dengan 

media gambar/ 

video.   

1. mempersiapkan sumber 

belajar 

2. menyiapkan media 

gambar/video 

3. mengondisikan siswa 

4. mengecek kehadiran siswa 

√  

 

√ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

√ 

3 

2. Melakukan 1. memberikan apersepsi 

yang dapat 

√    2 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

apersepsi membangkitkan semangat 

siswa. 

2. apersepsi berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

3. mengaitkan dengan 

pembelajaran sebelumnya 

4. apersepsi dapat melibatkan 

seluruh anggota kelas. 

 

 

 

√ 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

1. menjelaskan kompetensi 

yang akan dikuasai siswa 

setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

2. mengkondisikan siswa 

3. memotivasi siswa agar 

dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diharapkan. 

4. menyampaikan harapan 

setelah kegiatan 

pembelajaran 

dilaksanakan. 

√  

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 3 

4. Menggunakan 

media 

pembelajaran 

berupa media 

gambar/video. 

1. menggunakan media 

gambar/video yang dapat 

dilihat oleh semua siswa. 

2. menggunakan media 

gambar/video yang dapat 

didengar oleh semua siswa. 

3. media audiovisual berupa 

gambar/video sesuai 

dengan materi yang 

diajarkan 

4. media audiovisual berupa 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

gambar/video dapat 

menarik perhatian siswa 

 

 

√ 

5. Menjelaskan 

materi. 

1. menjelaskan materi 

dengan bantuan media 

audiovisual 

2. menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami oleh 

siswa 

3. menjelaskan dengan suara 

yang dapat didengar oleh 

seluruh siswa di dalam 

kelas. 

4. menyisipkan nilai-nilai 

karakter pada siswa 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

4 

6. Mengajukan 

pertanyaan yang 

berhubungan 

dengan media 

audiovisual 

berupa 

gambar/video. 

1. pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

2. pertanyaan jelas dan 

mudah dipahami siswa 

3. memberi kesempatan pada 

siswa untuk berfikir 

4. memberi konfirmasi 

jawaban pertanyaan 

√  

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 3 

7. Membentuk 

kelompok diskusi  

 

1. membentuk kelompok 

secara heterogen 

2. menjelaskan aturan diskusi 

3. mengatur posisi tempat 

duduk kelompok diskusi 

4. membagikan lkk untuk 

dikerjakan oleh anggota 

kelompok 

√  

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

4 



231 
 

  

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

8. Membimbing 

siswa untuk 

menemukan 

konsep dari materi 

yang dipelajari 

dalam diskusi 

1. membimbing siswa saat 

berdiskusi 

2. memberikan strategi 

dalam menemukan konsep 

3. memberi kesempatan pada 

siswa untuk bertanya 

4. mengecek hasil diskusi 

siswa 

√   

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

3 

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa. 

 

1. memberi penguatan 

verbal. 

2. memberi penguatan 

gestural. 

3. memberi penguatan 

dengan sentuhan. 

4. memberi penguatan 

berupa benda. 

√  

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

3 

10. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

1. melakukan refleksi 

2. menyimpulkan materi.. 

3. mengadakan evaluasi. 

4. meberikan umpan balik 

dan tindak lanjut. 

  

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

3 

Jumlah skor 31 

Rata-rata skor 3,1 

Kategori  baik  

Persentase keberhasilan 77,5 % 

Semarang,  April 2015 

Observer, 

        

       Wahyu Widayatno, A.Ma.Pd 

NIP.19670812 198806 1002   
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 

Nama guru  : Felicita Fadhlilla 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 Semarang 

Kelas/semester : V/2 

Kompetensi dasar : Keterampilan menulis Laporan pengamatan 

Hari/Tanggal  : . . . . 

Petunjuk  :  

1. Cermatilah indikator keterampilan guru! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan hasil 

pengamatan! 

3. Skor penilaian: 

 Nilai 4: jika semua deskriptor tampak 

 Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak 

 Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak 

 Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

1. Mempersiapkan 

pembelajaran 

dengan model 

examples non 

examples dengan 

media  gambar/ 

video.   

1. mempersiapkan sumber 

belajar 

2. menyiapkan media 

gambar/video 

3. mengondisikan siswa 

4. mengecek kehadiran siswa 

√  

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

4 

2. Melakukan 1. memberikan apersepsi 

yang dapat 

√    3 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

apersepsi membangkitkan semangat 

siswa. 

2. apersepsi berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

3. mengaitkan dengan 

pembelajaran sebelumnya 

4. apersepsi dapat melibatkan 

seluruh anggota kelas. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

1. menjelaskan kompetensi 

yang akan dikuasai siswa 

setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

2. mengkondisikan siswa 

3. memotivasi siswa agar 

dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang 

diharapkan. 

4. menyampaikan harapan 

setelah kegiatan 

pembelajaran 

dilaksanakan. 

√  

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 3 

4. Menggunakan 

media 

pembelajaran 

berupa media 

gambar/video. 

1. menggunakan media 

gambar/video yang dapat 

dilihat oleh semua siswa. 

2. menggunakan media 

gambar/video yang dapat 

didengar oleh semua siswa. 

3. media audiovisual berupa 

gambar/video sesuai 

dengan materi yang 

diajarkan 

4. media audiovisual berupa 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

gambar/video dapat 

menarik perhatian siswa 

√ 

5. Menjelaskan 

materi. 

1. menjelaskan materi 

dengan bantuan media 

audiovisual 

2. menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami 

oleh siswa 

3. menjelaskan dengan suara 

yang dapat didengar oleh 

seluruh siswa di dalam 

kelas. 

4. menyisipkan nilai-nilai 

karakter pada siswa 

√  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

4 

6. Mengajukan 

pertanyaan yang 

berhubungan 

dengan media 

audiovisual 

berupa 

gambar/video. 

1. pertanyaan berhubungan 

dengan materi 

2. pertanyaan jelas dan 

mudah dipahami siswa 

3. memberi kesempatan pada 

siswa untuk berfikir 

4. memberi konfirmasi 

jawaban pertanyaan 

√  

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 3 

7. Membentuk 

kelompok diskusi  

 

1. membentuk kelompok 

secara heterogen 

2. menjelaskan aturan diskusi 

3. mengatur posisi tempat 

duduk kelompok diskusi 

4. membagikan lkk untuk 

dikerjakan oleh anggota 

kelompok 

√  

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

4 

8. Membimbing 1. membimbing siswa saat 

berdiskusi 

√    4 
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No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

4 3 2 1  

siswa untuk 

menemukan 

konsep dari materi 

yang dipelajari 

dalam diskusi 

2. memberikan strategi 

dalam menemukan konsep 

3. memberi kesempatan pada 

siswa untuk bertanya 

4. mengecek hasil diskusi 

siswa 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa. 

 

1. memberi penguatan 

verbal. 

2. memberi penguatan 

gestural. 

3. memberi penguatan 

dengan sentuhan. 

4. memberi penguatan 

berupa benda. 

√  

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

3 

10. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

1. melakukan refleksi 

2. menyimpulkan materi.. 

3. mengadakan evaluasi. 

4. meberikan umpan balik 

dan tindak lanjut. 

 

  

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

3 

Jumlah skor 35 

Rata-rata skor 3,5 

Kriteria  Sangat baik  

Persentase keberhasilan 87,5 % 

Semarang,  April 2015 

Observer, 

        

       Wahyu Widayatno, A.Ma.Pd 

NIP.19670812 198806 1002  
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

 

No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AS 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 29 2,9 

2 AY B K 2 1 2 2 3 2 1 3 1 1 18 1,8 

3 DAS 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 26 2,6 

4 AP 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 29 2,9 

5 APW 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 15 1,5 

6 AN 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 26 2,6 

7 BPR 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2,2 

8 CBS 2 3 1 3 1 2 1 2 2 1 18 1,8 

9 CSC 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 18 1,8 

10 DFA 4 3 3 4 1 3 3 2 3 2 28 2,8 

11 ESL 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 17 1,7 

12 IP 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 35 3,5 

13 IDA 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 33 3,3 

14 LNF 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 21 2,1 

15 LPDY 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 29 2,9 

16 MHA 3 3 2 4 1 2 2 2 2 1 22 2,2 

17 MS 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 24 2,4 

18 MAA 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 15 1,5 
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No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 MW M Y 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 33 3,3 

20 NKS 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 21 2,1 

21 NAP 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 29 2,9 

22 NAZ 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 1,3 

23 OA 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 26 2,6 

24 PWA 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 20 2,0 

25 SZH 4 2 2 3 2 3 3 2 2 1 24 2,4 

26 SRAA 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 23 2,3 

27 SAS 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 18 1,8 

28 TISN 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 24 2,4 

29 VAS 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 27 2,7 

30 VDR 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 20 2,0 

31 WAR 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 23 2,3 

32 NA 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 22 2,2 

33 ZA 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 29 2,9 

34 RF 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 30 3,0 

35 RFZ 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 27 2,7 

36 MS 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 25 2,5 

37 YS 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 25 2,5 

38 RYS 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 27 2,7 

39 FNS 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 29 2,9 

Jumalah Skor 119 105 92 122 88 96 103 94 98 78 940   
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No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rata-rata 2,9 2.6 2.3 3.05 2.2 2.4 2,5 2.3 2.45 1.95 24   

Persentase 

Keberhasilan 72,5 % 65% 57,5% 75% 52,77% 5,5% 62,5% 57,5% 5,75% 48,75% BAIK   

 

 

Semarang,           2015 

 Kolaborator,       Peneliti, 

 

          
 

Nur Aini Zamchariro     Felicita Fadhlilla   

NIM 1401411091     NIM 1401411206 

 

 

 

 

 

 



239 
 

  

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

 

No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AS 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 34 3,4 

2 AY B K 3 1 2 2 3 2 1 3 3 4 24 2.4 

3 DAS 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 28 2,8 

4 AP 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 34 3,4 

5 APW 2 1 4 2 1 2 1 3 4 2 22 2,2 

6 AN 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 29 2,9 

7 BPR 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 27 2,7 

8 CBS 2 3 1 3 1 4 1 2 2 3 22 2,2 

9 CSC 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 22 2,2 

10 DFA 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 33 3,3 

11 ESL 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 20 20 

12 IP 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 35 3,5 

13 IDA 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 34 3,4 

14 LNF 4 3 3 3 1 2 3 2 3 4 28 2,8 

15 LPDY 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 35 3,5 

16 MHA 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 24 2,4 

17 MS 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 29 2,9 

18 MAA 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 19 1,9 

19 MW M Y 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 35 3,5 

20 NKS 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 25 2,5 
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No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 NAP 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 32 3,2 

22 NAZ 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 18 1,8 

23 OA 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 2,8 

24 PWA 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 24 2,4 

25 SZH 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 27 2,7 

26 SRAA 4 3 3 3 1 3 4 3 2 4 30 30 

27 SAS 3 2 2 3 4 1 2 2 1 3 23 2,3 

28 TISN 3 3 4 3 1 3 3 2 2 2 26 2,6 

29 VAS 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 31 3,1 

30 VDR 3 3 4 2 3 4 2 2 1 2 26 2,6 

31 WAR 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 32 3,2 

32 NA 3 3 4 3 2 3 2 1 2 1 24 24 

33 ZA 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 29 2,9 

34 RF 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 33 3,3 

35 RFZ 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 33 3,3 

36 MS 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 28 2,8 

37 YS 4 4 2 3 4 2 3 1 3 4 30 30 

38 RYS 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 32 3,2 

39 FNS 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 30 30 

Jumalah Skor 125 114 109 119 113 114 114 106 114 122 1095   

Rata-rata 3.1 2.8 2.7 3 2.8 2.8 2.85 2.6 2.8 3 28.07692   

Persentase 77.50% 70% 67,5% 75% 70% 70% 72% 65% 70% 75% BAIK   
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No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Keberhasilan 

 

 

Semarang,           2015 

 Kolaborator,       Peneliti, 

 

          
 

Nur Aini Zamchariro     Felicita Fadhlilla   

NIM 1401411091     NIM 1401411206 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AS 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 36 3,6 

2 AY B K 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 31 3,1 

3 DAS 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 33 3,3 

4 AP 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 38 3,8 

5 APW 2 3 2 3 2 2 3 1 2 1 21 2,1 

6 AN 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 34 3,4 

7 BPR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 2,8 

8 CBS 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 22 2,2 

9 CSC 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 28 2,8 

10 DFA 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 3,8 

11 ESL 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 27 2,7 

12 IP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 40 

13 IDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3,9 

14 LNF 3 3 3 3 2 4 4 2 4 2 30 3,0 

15 LPDY 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,9 

16 MHA 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 35 3,5 

17 MS 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 34 3,4 

18 MAA 3 2 4 3 2 2 1 3 3 1 24 2,4 

19 MW M Y 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3,9 

20 NKS 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 32 3,2 
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No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 NAP 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 3,8 

22 NAZ 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 19 1,9 

23 OA 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3,6 

24 PWA 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 2,8 

25 SZH 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 35 3,5 

26 SRAA 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 34 3,4 

27 SAS 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 34 3,4 

28 TISN 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 38 3,8 

29 VAS 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37 3,7 

30 VDR 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 26 2,6 

31 WAR 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3,8 

32 NA 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 35 3, 

33 ZA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 2,9 

34 RF 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3.9 

35 RFZ 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 36 3,6 

36 MS 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 34 3,4 

37 YS 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 34 3,4 

38 RYS 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 33 3,3 

39 FNS 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 33 3,3 

Jumalah Skor 138 129 131 142 137 136 132 126 146 133 1295   

Rata-rata 3.45 3.225 3.275 3.55 3.425 3.4 3.3 3.15 3.65 3.325 33.2051   
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No 

Nama 

Siswa 

Indikator 

Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persentase 

Keberhasilan 86.25% 80,5% 81,75% 88,75% 86,75% 85% 82,5% 78,75% 91,25% 83% SANGAT BAIK 

 

 

Semarang,           2015 

 Kolaborator,       Peneliti, 

 

          
 

Nur Aini Zamchariro     Felicita Fadhlilla   

NIM 1401411091     NIM 1401411206 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN 

PENGAMATAN 

SIKLUS I 

No 

 Nama 

Siswa  

Kemunculan 

Indikator Jumla

h skor Nilai Kategori 1 2 3 4 5 6 

1 AS 2 3 3 3 3 3 17 70 Tuntas 

2 AY B K 2 2 3 3 2 3 15 62.5 

TidakTunta

s 

3 DAS 4 4 2 4 2 3 19 79 Tuntas 

4 AP 3 2 3 4 2 4 18 75 Tuntas 

5 APW 4 2 1 3 3 3 16 66 

TidakTunta

s 

6 AN 3 4 3 3 3 4 20 83 Tuntas 

7 BPR 4 3 3 4 3 3 20 83 Tuntas 

8 CBS 3 1 2 2 3 2 13 54 

TidakTunta

s 

9 CSC 4 3 3 3 3 4 20 83 Tuntas 

10 DFA 3 2 2 3 3 3 16 66 

TidakTunta

s 

11 ESL 4 4 2 4 2 4 20 83 Tuntas 

12 IP 4 4 4 3 2 4 21 87.5 Tuntas 

13 IDA 4 4 4 3 3 3 21 87.5 Tuntas 

14 LNF 4 3 3 3 3 3 19 79 Tuntas 

15 LPDY 3 4 4 3 3 3 20 83 Tuntas 

16 MHA 4 3 3 4 4 3 21 87.5 Tuntas 

17 MS 4 2 2 3 2 2 15 62.5 

TidakTunta

s 

18 MAA 4 3 2 3 2 3 17 70 Tuntas 

19 MW M Y 4 3 3 4 2 2 18 75 Tuntas 

20 NKS 4 3 3 3 2 2 17 70 Tuntas 

21 NAP 4 3 3 4 2 3 19 79 Tuntas 

22 NAZ 2 1 2 4 3 3 15 62.5 

TidakTunta

s 

23 OA 4 4 3 4 3 3 21 87.5 Tuntas 

24 PWA 3 3 2 2 2 2 14 58 

TidakTunta

s 

25 SZH 4 3 3 3 3 3 19 79 Tuntas 

26 SRAA 4 4 3 3 3 3 20 83 Tuntas 
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No 

 Nama 

Siswa  

Kemunculan 

Indikator Jumla

h skor Nilai Kategori 1 2 3 4 5 6 

27 SAS 4 3 2 4 3 4 20 83 Tuntas 

28 TISN 3 3 4 4 2 3 19 79 Tuntas 

29 VAS 4 4 3 4 2 3 20 83 Tuntas 

30 VDR 4 1 3 4 2 4 18 75 Tuntas 

31 WAR 3 3 2 3 2 4 17 70 Tuntas 

32 NA 4 4 2 4 2 4 20 83 Tuntas 

33 ZA 2 2 3 2 3 3 15 62.5 

TidakTunta

s 

34 RF 4 1 3 4 3 4 19 79 Tuntas 

35 RFZ 4 3 3 4 3 4 21 87.5 Tuntas 

36 MS 2 4 3 4 3 2 18 75 Tuntas 

37 YS 3 3 2 3 3 3 17 70 Tuntas 

38 RYS 2 1 2 2 3 3 13 54 

TidakTunta

s 

39 FNS 3 3 2 3 3 3 17 70 Tuntas 

Rata-rata   18 75 Tuntas 

Ketuntasan Klasikal     76,92% 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN 

PENGAMATAN 

SIKLUS II 

 

No 

 Nama 

Siswa  

Kemunculan Indikator Jumlah 

skor Nilai Kategori 1 2 3 4 5 6 

1 AS 3 3 3 3 3 4 19 79 Tuntas 

2 AY B K 2 1 2 3 2 3 13 54 TidakTuntas 

3 DAS 4 4 2 4 2 3 19 79 Tuntas 

4 AP 3 2 3 2 2 4 16 66 TidakTuntas 

5 APW 4 2 2 3 3 3 17 70 Tuntas 

6 AN 3 4 3 3 3 4 20 83 Tuntas 

7 BPR 4 3 3 4 3 3 20 83 Tuntas 

8 CBS 3 2 3 2 3 4 17 70. Tuntas 

9 CSC 4 3 3 3 3 4 20 83 Tuntas 

10 DFA 3 2 2 3 2 3 15 62.5 TidakTuntas 

11 ESL 4 4 2 4 2 4 20 83 Tuntas 

12 IP 4 3 4 3 2 4 20 83 Tuntas 

13 IDA 4 4 4 3 3 3 21 87.5 Tuntas 

14 LNF 4 3 3 3 3 3 19 79 Tuntas 

15 LPDY 3 4 4 4 4 3 22 91 Tuntas 

16 MHA 4 3 3 4 4 3 21 87.5 Tuntas 

17 MS 4 2 2 3 2 2 15 62.5 TidakTuntas 

18 MAA 3 3 3 4 2 3 18 75 Tuntas 

19 MWM Y 4 3 3 4 2 2 18 75 Tuntas 

20 NKS 4 2 2 3 2 2 15 62.5 TidakTuntas 

21 NAP 4 3 3 4 2 3 19 79 Tuntas 

22 NAZ 3 3 2 2 2 3 15 62.5 TidakTuntas 

23 OA 4 4 3 4 3 3 21 87.5 Tuntas 

24 PWA 4 3 3 2 3 2 17 70 Tuntas 

25 SZH 3 3 3 3 3 3 18 75 Tuntas 

26 SRAA 4 4 3 3 3 4 21 87.5 Tuntas 

27 SAS 4 3 2 4 3 4 20 833 Tuntas 

28 TISN 3 3 4 4 2 3 19 79 Tuntas 

29 VAS 4 4 3 4 2 3 20 83. Tuntas 

30 VDR 4 2 3 4 2 4 19 79 Tuntas 
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No 

 Nama 

Siswa  

Kemunculan Indikator Jumlah 

skor Nilai Kategori 1 2 3 4 5 6 

31 WAR 3 3 2 2 3 4 17 70 Tuntas 

32 NA 4 4 2 4 2 4 20 83 Tuntas 

33 ZA 2 3 3 3 3 3 17 70 Tuntas 

34 RF 4 4 3 4 3 4 22 91 Tuntas 

35 RFZ 4 3 3 4 3 4 21 87.5 Tuntas 

36 MS 2 4 3 4 3 2 18 75 Tuntas 

37 YS 4 3 2 3 3 3 18 75 Tuntas 

38 RYS 2 1 2 2 3 3 13 54 TidakTuntas 

39 FNS 2 3 3 2 3 4 17 70 Tuntas 

Rata-rata   18.3846 76.6026 Tuntas 

Ketuntasan Klasikal     82,05 % 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN 

PENGAMATAN 

SIKLUS III 

No 

 Nama 

Siswa  

Kemunculan Indikator Jumlah 

skor Nilai Kategori 1 2 3 4 5 6 

1 AS 2 2 3 4 4 3 18 75 Tuntas 

2 AY B K 3 2 2 3 2 2 14 58.3 TidakTuntas 

3 DAS 3 3 2 4 2 3 17 70.8 Tuntas 

4 AP 3 2 3 2 2 4 16 66.7 TidakTuntas 

5 APW 4 2 2 3 3 3 17 70.8 Tuntas 

6 AN 3 3 3 4 4 4 21 87.5 Tuntas 

7 BPR 4 3 3 4 4 3 21 87.5 Tuntas 

8 CBS 3 2 3 2 4 4 18 75 Tuntas 

9 CSC 3 4 3 3 3 4 20 83.3 Tuntas 

10 DFA 4 2 3 3 2 3 17 70.8 Tuntas 

11 ESL 4 4 2 4 2 4 20 83.3 Tuntas 

12 IP 4 4 4 3 4 4 23 95.8 Tuntas 

13 IDA 4 4 4 3 4 3 22 91.7 Tuntas 

14 LNF 4 2 3 3 2 4 18 75 Tuntas 

15 LPDY 3 4 4 3 4 3 21 87.5 Tuntas 

16 MHA 3 3 3 4 4 3 20 83.3 Tuntas 

17 MS 3 3 3 2 2 2 15 62.5 TidakTuntas 

18 MAA 3 3 3 4 2 3 18 75 Tuntas 

19 MW M Y 4 3 3 4 3 2 19 79.2 Tuntas 

20 NKS 4 3 4 3 4 3 21 87.5 Tuntas 

21 NAP 4 3 3 4 2 3 19 79.2 Tuntas 

22 NAZ 3 3 2 2 2 3 15 62.5 TidakTuntas 

23 OA 4 4 3 4 3 3 21 87.5 Tuntas 

24 PWA 4 3 3 2 3 3 18 75 Tuntas 

25 SZH 3 3 3 3 3 3 18 75 Tuntas 

26 SRAA 4 4 3 3 3 4 21 87.5 Tuntas 

27 SAS 4 3 2 4 3 4 20 83.3 Tuntas 

28 TISN 3 3 4 4 2 3 19 79.2 Tuntas 

29 VAS 4 4 3 4 2 3 20 83.3 Tuntas 

30 VDR 4 2 3 4 2 4 19 79.2 Tuntas 

31 WAR 3 3 2 2 3 4 17 70.8 Tuntas 
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No 

 Nama 

Siswa  

Kemunculan Indikator Jumlah 

skor Nilai Kategori 1 2 3 4 5 6 

32 NA 3 3 3 4 3 4 20 83.3 Tuntas 

33 ZA 2 3 3 3 3 3 17 70.8 Tuntas 

34 RF 4 4 3 4 3 4 22 91.7 Tuntas 

35 RFZ 4 3 3 4 3 4 21 87.5 Tuntas 

36 MS 2 4 3 4 3 2 18 75 Tuntas 

37 YS 4 3 2 3 3 3 18 75 Tuntas 

38 RYS 2 2 2 2 3 3 14 58.3 TidakTuntas 

39 FNS 2 3 3 2 3 4 17 70.8 Tuntas 

Rata-rata   18.7 78 Tuntas 

Ketuntasan Klasikal     87,17% 
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Catatan Lapangan Dalam Keterampilan Menulis Laporan 

Pengamatan Melalui Model Examples Non Examples Dengan 

Media Audiovisual 

Siklus I 

Nama guru : Felicita Fadhllila  

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran! 

Awal Pembelajaran   : Pada saat pembelajaran dimulai,ketika guru menyiapankan  

sumber media pembelajaran terdapat beberapa anak yang 

masih belum siap mengikuti pelajaran dan mengganggu 

teman yang lain, saat berdoa ada yang berbicara dengan 

temannya sebangkunya.  

Inti Pembelajaran : Pada saat penyampaian materi dengan media audio visual 

suasananya ramai terganggu dengan kelas lain, karena 

antara kelas IV dan kelas V hanya disekat dengan 

papan/kayu. Setelah pemutaran audiovisual selesai siswa 

protes karena pemutarannya terlalu cepat dan materinya 

terlalu luas. Kegiatan diskusi, guru kurang menandu 

jalanya diskusi dengan baik ditemui beberapa siswa yang 

bermain sendiri, tidak ikut mengerjakan tugas kelompok, 

pengerjaan lebih didominasi oleh satu orang anggota 

kelompok saja.  

Akhir Pembelajaran : Pada kegiatan mengerjakan evaluasi juga ditemui ada 

beberapa siswa yang mencontek/bekerja sama, dan pada 

kegiatan menyimpulkan ada 2 siswa yang tidak ikut 

menyimpulkan tetapi mereka bermain sendiri. 

Semarang,  April 2015 

Observer, 

         

       Wahyu Widayatno, A.Ma.Pd 

NIP.19670812 198806 1002   
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

Berdasarkan catatan lapangan pada siklus I, dapat dipaparkan analisis sebagai 

berikut: 

1. Guru kurang dalam mempersiapkan sarana pembelajaran (LCD) dengan 

baik, pengkondisian siswa kurang teratur sehingga berdampak 

pembelajaran. 

2. siswa terganggu dengan kekacauan diluar kelas pembelajaran menulis 

laporan karena menganggap bahwa materi yang diajarkan menbosankan, 

tetapi ketika guru mengajak siswa melihat media audiovisual berupa video 

siswa mulai terlihat tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. 

3. Suasana kelas cukup kondusif, meskipun masih ada beberapa siswa yang 

belum fokus pada guru. 

4. Kegiatan diskusi didominasi anggota kelompok yang pintar saja 

menyebabkan kurangnya partisipasi ddari anggota lain. 

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada 

siklus I sudah berlangsung dengan cukup baik. Guru sudah melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks model examples non 

examples dengan media audiovisual meskipun masih ada beberapa masalah 

seperti terkendalanya LCD. Penggunaan media pembelajaran video juga menarik 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, meskipun dalam menayangkanya terlalu 

cepat dan perlu diulang-ulang. Berdasarkan refleksi dan masukan dari tim 

kolaborator, proses pembelajaran pada siklus I sudah cukup baik tetapi perlu 

ditingkatkan dan diperbaiki pada siklus berikutnya. 
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Catatan Lapangan Aktivitas Siswa Dalam Keterampilan 

Menulis Laporan Pengamatan Melalui Model Examples Non 

Examples Dengan Media Audiovisual 

Siklus II 

Ruang kelas : V 

Nama guru : Felicita Fadhllila  

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran! 

 

Awal Pembelajaran : Pada saat kegiatan awal, guru mengucapkan salam, namun 

terdapat beberapa anak yang tidak memperhatikan seperti 

bermain karet, balon. Masih banyak siswa yang belum 

siap belajar, hal ini ditunjukkan masih ada siswa yang 

kipas-kipas karena iklim/suasananya panas. Apersepsi 

yang dilakulakan guru dapat menarik perhatian siswa 

kembali.  

Inti Pembelajaran : Pembelajaran sudah cukup baik. Pada saat kegiatan 

diskusi, ditemui beberapa siswa yang bermain sendiri, 

tidak ikut mengerjakan tugas kelompok, pengerjaan lebih 

didominasi oleh siswa dengan tingkat kemampuan tinggi 

saja. 

Akhir Pembelajaran : Pada kegiatan mengerjakan evaluasi juga ditemui ada 

beberapa siswa yang mencontek/bekerja sama. Beberapa 

terlalu tergesa-gesa mengerjakan karena ingin istirahat. 

Semarang,  April 2015 

Observer, 

         

       Wahyu Widayatno, A.Ma.Pd 

      NIP.19670812 198806 1002  
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

Berdasarkan catatan lapangan pada siklus II, dapat dipaparkan analisis 

sebagai berikut: 

1. Siswa mulai paham dengan jalannya pembelajaran yang dilakukan guru, hal 

ini terlihat ketika guru menampilka media audiovisual berupa video mereka 

terlihat lebih memperhatikan.. 

2. Siswa terlihat sangat tertarik dengan media yang guru tayangkan, siswa 

tidak lagi meminta menyangkan berulang-ulang. 

3. Pada saat melakukan diskusi siswa lebih dapat bekerjasama walaupun ada 

kelompok yang anggotanya kurang aktif. siswa semakin berani dan aktif 

ditunjjukan dengan banyak  yang ingin  maju ke depan untuk membacakan 

hasil diskusinya. 

4. Suasana kelas cukup kondusif, tidak ada gannguan dari kelas lain. 

Berdasarkan catatan lapangan pada siklus II, dapat dianalisis bahwa 

pembelajaran siklus II sudah lebih baik dari siklus I. Secara keseluruhan 

pembelajaran menulis laporan melalui mode examples non examples dengan 

media audiovisual sudah berjalan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan dan 

diperbaiki pada siklus berikutnya untuk bisa mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. 
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Catatan Lapangan Aktivitas Siswa Dalam Keterampilan 

Menulis Laporan Pengamatan Melalui Model Examples Non 

Examples Dengan Media Audiovisual 

Siklus III 

Ruang kelas : V 

Nama guru : Felicita Fadhllila  

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran! 

Awal Pembelajaran : Pada saat kegiatan awal, berdoa bersama, terdapat 

beberapa anak yang tidak ikut berdoa, kemudian saat 

bernyanyi ada 3 siswa yang tidak semangat bernyanyi. 

Guru sudah terampil mengkondisikan kelas, media yang 

digunakan lebih variatif, siswa menonton dengan antusias.  

Inti Pembelajaran : Pada saat guru menyampaikan materi pelajaran, ditemui 

beberapa siswa yang bermain sendiri, dan kurang 

memperhatikan penjelasan guru. Jalanya diskusi sudah 

tertib siswa sudah paham dengan alur pembelajaran. Siswa 

sangat antusias untuk membacakan hasil diskusi didepan 

kelas. 

Akhir Pembelajaran : Pada kegiatan akhir pembelajaran ada 2 anak yang tidak 

ikut menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

Semarang,  April 2015 

Observer, 

         

       Wahyu Widayatno, A.Ma.Pd 

      NIP.19670812 198806 1002   
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HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

 

Berdasarkan catatan lapangan pada siklus II, dapat dipaparkan analisis 

sebagai berikut: 

1. Guru sudah terampil mengkondisikan kelas. Tidak terjadi kegaduhan, kelas 

cukup kondusif. 

2. Media lebih menarik, guru menampilkan video unyil membuat siswa lebih 

antusias.  

3. Keaktifan siswa semakin baik karena siswa sudah mulai terbiasa dengan 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

Berdasarkan catatan lapangan pada siklus III, dapat dianalisis bahwa 

pembelajaran siklus III sudah lebih baik dari siklus II. Secara keseluruhan 

pembelajaran menulis laporan dengan model examples non examples dengan 

media audiovisual sudah berjalan dengan baik dan berhasil mencapai indikator 

keberhasilan. Meskipun masih ada beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan 

agar kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia bisa lebih baik lagi. 
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DATA PRA SIKLUS 

 

No 

 Nama 

Siswa  Nilai Kategori 

1 AS 59 
TidakTuntas 

2 AY B K 61 
TidakTuntas 

3 DAS 63 
TidakTuntas 

4 AP 66 
TidakTuntas 

5 APW 79 Tuntas 

6 AN 73 Tuntas 

7 BPR 57 TidakTuntas 

8 CBS 61 TidakTuntas 

9 CSC 81 Tuntas 

10 DFA 59 
TidakTuntas 

11 ESL 57 
TidakTuntas 

12 IP 61 
TidakTuntas 

13 IDA 66 
TidakTuntas 

14 LNF 59 
TidakTuntas 

15 LPDY 59 
TidakTuntas 

16 MHA 73 Tuntas 

17 MS 59 TidakTuntas 

18 MAA 63 TidakTuntas 

19 MWM Y 76 Tuntas 

20 NKS 81 Tuntas 

21 NAP 79 Tuntas 

22 NAZ 81 Tuntas 

23 OA 63 TidakTuntas 

24 PWA 73 Tuntas 

25 SZH 76 Tuntas 

26 SRAA 81 Tuntas 

27 SAS 57 TidakTuntas 
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No 

 Nama 

Siswa  Nilai Kategori 

28 TISN 63 TidakTuntas 

29 VAS 59 
TidakTuntas 

30 VDR 59 
TidakTuntas 

31 WAR 73 Tuntas 

32 NA 63 
TidakTuntas 

33 ZA 79 
TidakTuntas 

34 RF 59 
TidakTuntas 

35 RFZ 76 Tuntas 

36 MS 57 TidakTuntas 

37 YS 61 TidakTuntas 

38 RYS 69 Tuntas 

39 FNS 73 Tuntas 

 KKM = 67  

 

Semarang,  April 2015
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Siklus I 

 

 

Foto 1. Siswa memperhatikan media audiovisual 

 

Foto 2. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru  

 

Lampiran 5. Foto-Foto 
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Foto 3. Guru mengajukan pertanyaan 

 

 

Siklus II 

 

Foto 4. Menyiapkan media pembelajaran 
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Foto 5. Guru membimbing siswa berdiskusi 

 

 

Foto 6. Menutup Kegiatan Pembelajaran 

Siklus III 

 

 

Foto 7. Guru menjelaskan materi 
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Foto 8. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya  

 

Foto 9. Mempresentasikan hasil diskusi 
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Lampiran 7. Hasil Menulis Siswa 
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Lampiran 7. Surat-surat Penelitian 
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