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ABSTRAK 
 

Fitria Sri Sadono. 2015. Penerapan Model Concept Sentence dengan Media 

Kartu Kata untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa 

Kelas IV-A SDN Tawangamas 01 Semarang. Sarjana Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Umar Samadhy, M.Pd.  

 

Berdasarkan hasil refleksi awal di kelas IV-A SDN Tawangmas 01 

Semarang, ditemukan permasalahan tentang pembelajaran menulis narasi. Perma-

salahan tersebut disebabkan karena guru belum optimal dalam memberikan pem-

belajaran yang dapat meningkatkan perbendaharaan kata siswa, akibatnya siswa 

kurang terampil dalam memilih kata dikarenakan perbendaharaan kata siswa yang 

terbatas. Guru juga belum optimal dalam memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berdiskusi, sehingga aktivitas siswa dalam berdiskusi masih rendah. Perma-

salahan ini didukung oleh hasil ketuntasan belajar klasikal siswa bahwa, 64% sis-

wa belum terampil menulis narasi. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran keterampilan menulis narasi melalui model Concept Sen-

tence dengan Media kartu Kata pada siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 

Semarang? Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan peningkatan keterampilan menulis narasi siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tahapan peren-

canaan, pelaksanaan, observasi,dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam ti-

ga siklus, masing-masing siklus terdiri atas satu kali pertemuan. Subjek penelitian 

adalah guru dan siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes.Teknik analisis data meng-

gunakan analisis deskriptif kualitiatif dan kuantitatif. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, keterampilan guru mencapai kate-

gori sangatbaik dan dinyatakan tuntas. Siklus I keterampilan guru mencapai skor 

25, meningkat pada siklus II menjadi 31, dan meningkat lagi menjadi 37 pada 

siklus III. Aktivitas siswa juga dapat mencapai kategori baik dandinyatakan 

tuntas. Ketuntasan belajar klasikal siswa dalam menulis narasi siklus I62%, 

meningkat pada siklus IImenjadi 72%, dan pada siklus III mencapai 87%. 

Simpulan penelitian ini adalah model concept sentence dengan media 

kartu kata dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keteram-

pilanmenulis narasi siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01Semarang. Saran untuk 

perbaikan pembelajaran, guru perlu meningkatkan kemampuan mengelola kelas 

dan pemberian variasi penguatan untuk mengembangkan keberanian siswa dalam 

bertanya, menjawab pertanyaan, maupun menyampaikan pendapat. Saran bagi 

siswa agar rajin berlatih menulis.  

 

Kata kunci: concept sentence;  kartu kata; keterampilan menulis; narasi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD atau MI tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya ke-

sastraan manusia Indonesia. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu siswa 

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

dan perasaan, serta berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa 

tersebut.  

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Standar Isi Kurikulum Ting-

kat Satuan Pendidikan Tahun 2006 adalah berkomunikasi secara efektif dan efi-

sien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis; menghar-

gai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan ba-

hasa Negara; memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan; menggunakan bahasa Indonesia untuk mening-

katkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; menik-

mati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus 

budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; meng-
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hargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelek-

tual manusia Indonesia (Permendiknas No 22. Tahun 2006). 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam standar isi KTSP 

mencakup aspek mendengarkan, berbicara, menulis dan membaca (Permendiknas 

No. 22 tahun 2006). Keterampilan berbahasa sangat diperlukan, karena sebagai 

makhluk sosial, manusia membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi dan berinter-

aksi dengan orang lain, baik berkomunikasi secara langsung maupun tidak lang-

sung.Keterampilan berbahasa yang digunakan dalam komunikasi tidak langsung 

adalah menulis. Keterampilan menulis dapat berkembang melalui proses belajar 

dan berlatih. Penulis diharuskan untuk terampil memanfaatkan grafologi, 

kosakata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa dalam 

kegiatan menulis (Doyin dan Wagiran, 2011:12). Menurut Tarigan (2008: 3-4) 

keterampilan menulis yaitu keterampilan yang produktif dan ekspresif. Seseorang 

dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang dimiliki melalui menulis.Pengem-

bangan keterampilan menulis perlu mendapatkan perhatian yang lebih, karena ke-

terampilan menulis tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan melalui proses 

belajar dan berlatih. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang tertuang dalam standar kompetensi 

KTSP memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaan di sekolah kerap kali tidak 

sesuai dengan tujuan tersebut. Ismail (dalam Abidin, 2012: 190) menjelaskan bah-

wa kemampuan menulis sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi ma-

sih memprihatinkan. Rata-rata siswa sekolah dasar sampai kelas enam belum 

mampu menulis secara mandiri dengan hasil yang memuaskan. Permasalahan ter-
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sebut disebabkan karena rendahnya peran guru dalam membina siswa agar ter-

ampil menulis dan kurangnya sentuhan guru dalam hal memberikan berbagai stra-

tegi menulis yang tepat.   

Permasalahan tersebut merupakan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang belum sesuai dengan KTSP. Peneliti bersama tim kolaborasi melakukan re-

fleksi melalui data dokumen dan wawancara, ditemukan masalah mengenai ku-

rangnya keterampilan menulis narasi siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 

Semarang. Permasalahan yang muncul yaitu, guru belum optimal dalam membe-

rikan pembelajaran yang dapat meningkatkan perbendaharaan kata siswa, akibat-

nya siswa kurang terampil dalam memilih kata dikarenakan perbendaharaan kata 

siswa yang terbatas. Guru juga belum optimal dalam memberikan kesempatan ke-

pada siswa untuk berdiskusi, sehingga aktivitas siswa dalam berdiskusi masih 

rendah. 

Permasalahan tersebut juga didukung dengan data pencapaian hasil belajar 

siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang, pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dalam pembelajaran menulis narasi. Hasil penilaian menulis narasi 

siswa diperoleh skor tertinggi adalah 80; skor terendah adalah 40; rata-rata kelas 

60,51. Hasil penilaian menunjukkan bahwa, 25 dari 39 siswa atau 64% siswa 

belum terampil menulis narasi. 

Permasalahan siswa kurang terampil menulis narasi merupakan masalah 

yang sangat penting, sehingga perlu dicari alternatif pemecahan masalah untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis narasi.Peneliti bersama tim ko- 
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laborasi menetapkan pendekatan saintifik dengan model concept sentence (CS)dan 

media kartu kata sebagai alternatif tindakan untuk meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis narasi. 

Penerapan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran CSdan media kartu 

kata ini, guru dapat melatih kreativitas siswa dalam mengembangkan ide dari 

sebuah kata, menambah perbendaharaan kata siswa sehingga siswa tidak kesulitan 

dalam menuangkan ide ke dalam bahasa tulis, melatih keterampilan siswa dalam 

memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam menyusun kalimat secara baik 

dan benar dan dikembangkan menjadi paragraf. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sain-

tifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian 

rupa agar siswa aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan (Kemendikbud 

2013). Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran menuntut adanya per-

ubahan setting dan bentuk pembelajaran yang berbeda dengan pendekatan kon-

vensional. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah bahwa informasi dapat diperoleh dari mana saja, kapan saja, tidak ter-

gantung pada informasi searah dari guru (Daryanto, 2014: 51). Oleh karena itu 

pendekatan saintifik dipilih untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam me-

nulis narasi. Model pembelajaran yang digunakan untuk mendukung penerapan 

pendekatan saintifik adalah model CS. 
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Menurut Suprijono (2012: 46), pembelajaran dengan menggunakan model 

CS dilakukan dengan mengorganisasikan siswa menjadi beberapa kelompok he-

terogen, kemudian guru menyajiakan beberapa kata kunci sesuai dengan materi 

yang telah disampaikan sebelumnya. Kata kunci tersebut nantinya digunakan oleh 

siswa untuk menyusun kalimat dan dikembangkan menjadi paragraf dengan di-

diskusikan bersama anggota kelompok. Kelebihan model CS antara lain: mening-

katkan semangat belajar siswa, membantu terciptanya suasana belajar yang kon-

dusif, mengembangkan proses berpikir kreatif, lebih memahami kata kunci dari 

materi pokok pelajaran (Huda, 2014: 317). 

Penerapan pendekatan saintifik dengan model CS akan lebih optimal 

apabila didukung dengan penggunaan media dalam proses 

pembelajaran.Fathurrohman (2014: 65) mendefinisikan media sebagai sesuatu 

yang dapat mem-bawa informasi dan pengetahuan, dalam interaksi yang 

berlangsung antara guru dengan siswa. Media pembelajaran yang digunakan 

adalah media kartu kata. Kar-tu kata merupakan media yang dapat digunakan 

dalam kegiatan menyusun ka-limat. Media kartu kata berukuran 5x5 cm dan 

masing-masing kartu berisikan enam kata kunci. Siswa memilih dua kata kunci 

yang akan digunakan untuk mem-buat satu kalimat (Dananjaya, 2013: 169). 

Media kartu kata memiliki beberapa kelebihan, antara lain pembelajaran menjadi 

aktif karena siswa terlibat langsung dalam penggunaan media kartu kata, selain itu 

dapat mengembangkan daya kreativitas siswa (Damayanti, 2012). 

Adapun penelitian yang mendukung pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh  Febriasari (2014) dengan judul, “Peningkatan 
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Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Model Concept Sentence 

Berbantuan Media Visual”, menemukan adanya peningkatan keterampilan 

menulis narasi. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 22,5 dan 

mencapai kategori baik, meningkat pada siklus II dengan perolehan skor 31,5 dan 

mencapai kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 

20,8 dan mencapai kategori baik, meningkat pada siklus II dengan perolehan skor 

29,34 dan mencapai kategori sangat baik. Persentase ketuntasan klasikal pada 

siklus I mencapai 67,5%, pada siklus II mencapai 87,5%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2014) dengan judul, “Penggunaan 

Media Kartu Kata dalam Menyusun Kalimat Sederhana Siswa Kelas II SDN 

Sidodadi II/ 154 Surabaya”, menemukan bahwa penggunaan media kartu kata 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun kalimat. Aktivitas guru 

pada siklus I memperoleh skor 68,14, mengalami peningkatan pada siklus II 

dengan perolehan skor 86,25. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 60,8, 

meningkat pada siklus II dengan perolehan skor 85,07. Hasil belajar siswa pada 

siklus I mencapai 72%, pada siklus II mencapai 92%. 

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti akan mengaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi 

Siswa Kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang”. 
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1.2 RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan per-

masalahan sebagai berikut:  

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran keterampilan me-

nulis narasi melalui penerapan model CS dengan media kartu kata pada siswa 

kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang? 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis narasi melalui penerapan model CS dengan media kartu kata pada 

siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang? 

2. Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran me-

nulis narasi melalui penerapan model CS dengan media kartu kata pada siswa 

kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang? 

3. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa melalui 

penerapan model CS dengan media kartu kata pada siswa kelas IV-A SDN 

Tawangmas 01 Semarang? 

 

1.2.2 Pemecahan masalah 

Alternatif pemecahan masalah yang dipilih oleh peneliti bersama kolabo-

rator untuk meningkatkan kualitas pembelajaran keterampilan menulis narasi ya-

itu melalui penerapan model CS dengan media kartu kata.  
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Tabel 1.1 

Langkah-langkah Pembelajaran ModelCS dengan Media Kartu Kata 

 

Langkah-

langkah Saintifik 

* 

Langkah-

langkah Concept 

Sentence 

(CS) 

** 

Langkah-

langkah Media 

Kartu Kata 

 

*** 

Langkah-langkah 

Model CS dengan 

Media Kartu Kata  

(aktivitas guru) 

Lankah-langkah 

Model CS dengan 

Media Kartu Kata 

(aktivitas siswa)  

 

1. Mengamati 

2. Menanya 

3. Menalar 

4. Mencoba 

5. Mengkomuni-

kasikan 

 

 Guru 

mempersiapkan 

media kartu kata. 

Guru 

mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran. 

 

Siswa 

mempersiapkan diri 

menerima pelajaran. 

  Guru melakukan 

apersepsi. 

Siswa 

memperhatikan 

apersepsi dari guru. 

 

Guru 

menyampaikan 

kompetensi yang 

akan dicapai. 

 Guru 

menyampaikan 

kompetensi yang 

akan dicapai. 

Siswa 

memperhatikan 

penyampaian 

kompetensi dari 

guru. 

Guru menyajikan 

materi terkait 

dengan 

pembelajaran 

secukupnya. 

 

 

 

 

 Guru menjelaskan 

materi dan 

memberikan contoh 

menyusunnarasi 

menggunakan 

media kartu kata. 

 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan materi 

dan cara menyusun 

narasi menggunakan 

media kartu kata. 

  Guru mengajukan 

pertanyaankepada 

siswa terkait materi. 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari 

guru terkait materi. 

Guru membentuk 

kelompok yang 

anggotanya 

kurang lebih 

empat orang 

secara heterogen. 

 

 

 

 Guru 

mengorganisasikan 

siswa menjadi 

beberapa kelompok 

secara 

heterogen.Masing-

masing kelompok 

beranggotakan 

kurang lebih 4 

orang. 

Siswa membentuk 

kelompok secara 

heterogen. Masing-

masing kelompok 

beranggotakan 

kurang lebih 4 

orang. 

Guru menyajikan 

kata kunci sesuai 

dengan materi 

yang disajikan. 

 

Guru 

membagikan 

kartu kata yang 

berisi kata kunci 

yang telah 

disiapkan 

sebelumnya. 

Guru menentukan 

tema dan  

membagikan media  

kartu kata kepada 

siswa. 

Setiap kelompok 

memperhatikan 

penentuan tema dan 

menerima media 

kartu kata yang 

dibagikan oleh guru. 

 

Setiap kelompok 

diminta untuk 

membuat 

beberapa kalimat 

dengan 

menggunakan 

minimal empat 

kata kunci setiap 

kalimat. 

Siswa membuat 

kalimat dari kartu 

kata yang telah 

dibagikan. 

Guru membimbing 

siswa  menulis 

narasi menggunakan 

media kartu kata 

secara 

berkelompok.  

Setiap kelompok 

menulis narasi 

menggunakan 

media kartu kata. 
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Langkah-

langkah Saintifik 

* 

Langkah-

langkah Concept 

Sentence 

(CS) 

** 

Langkah-

langkah Media 

Kartu Kata 

 

*** 

Langkah-langkah 

Model CS dengan 

Media Kartu Kata  

(aktivitas guru) 

Lankah-langkah 

Model CS dengan 

Media Kartu Kata 

(aktivitas siswa)  

1. Mengamati 

2. Menanya 

3. Menalar 

4. Mencoba 

5. Mengkomuni-

kasikan 

 

 Banyaknya kata 

yang dibuat dalam 

kalimat, sesuai 

dengan instruksi 

guru. 

Guru meminta 

siswa membuat 

karangan  

menggunakan 

minimal satu kata 

kunci pada setiap 

kalimat. 

Setiap kelompok 

membuat karangan 

menggunakan 

minimal satu kata 

kunci pada setiap 

kalimat. Setiap 

anggota menuliskan 

hasil karangan pada 

lks yang telah 

disediakan 

  Guru meminta 

siswa menukarkan 

karangan dan 

mengoreksi 

karangan kelompok 

lain. 

Setiap  kelompok 

menukarkan 

karangan dan 

mengoreksi 

karangan kelompok 

lain. 

  Guru meminta 

siswa merevisi hasil 

karangan. 

Setiap kelompok 

merevisi hasil 

karangan. 

Hasil diskusi 

kelompok 

didiskusikan 

kembali secara 

pleno yang 

dipandu oleh 

guru. 

 

 Guru membimbing 

siswa 

mempresentasikan 

hasil karangan. 

 

 

 

Perwakilan setiap 

kelompok untuk 

membacakan hasil 

karangan. 

  Guru memberikan 

penguatan terhadap 

hasil karangan 

siswa. 

Siswa diberikan 

penguatan oleh 

guru. 

  Guru meminta 

siswa menulis 

narasi menggunakan 

media kartu kata 

secara individu. 

Secara individu, 

siswa menulis 

narasi menggunakan 

media kartu kata 

Siswa dibantu 

oleh guru 

memberikan 

kesimpulan. 

 Guru membimbing 

siswa membuat 

kesimpulan. 

Siswa dibimbing 

oleh guru untuk 

membuat 

kesimpulan. 

 

Keterangan: 

* Langkah-langkah pendekatan saintifik menurut Daryanto (2014: 59) 

** Langkah-langkah CS menurut Miftahul Huda (2013: 316) 

*** Langkah-langkah media kartu kata menurut Utomo Dananjaya (2013: 170) 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembel-

ajaran keterampilan menulis narasi melalui model CS dengan media kartu kata 

pada siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang. Adapun tujuan khusus pe-

nelitian ini adalah. 

1. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi 

melalui penerapan model CS dengan media kartu kata. 

2. Mendekripsikan aktivitas dalam pembelajaran menulis narasi melalui 

penerapan model CS dengan media kartu kata. 

3. Meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa melalui penerapan model CS 

dengan media kartu kata.  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya 

tentang peningkatan keterampilan menulis narasi di sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan guru melalui 

penerapan model CS dengan media kartu kata, sehingga menciptakan kegiatan 
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belajar yang menarik dan mengaktifkan siswa, serta sebagai pengalaman guru da-

lam merancang skenario pembelajaran yang efektif dan inovatif. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk menambah perbendaharaan ka-

ta siswa, melatih kreativitas siswa dalam mengembangkan ide dari sebuah kata, 

melatih siswa memilih kata yang tepat untuk membuat kalimat secara baik dan 

benar dan dikembangkan menjadi paragraf, selain itu meningkatkan aktivitas sis-

wa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu dapat menambah pengetahuan 

guru-guru SDN Tawangmas 01 Semarang tentang penerapan model CS dengan 

media kartu kata, serta meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam pem-

belajaran Bahasa Indonesia. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1  Hakikat Belajar 

Belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil penga-

lamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). 

MenurutFaturrohman (2014: 6), belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang 

terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Pendapat lain 

tentang belajar juga disampaikan oleh Hamdani (2011: 21), bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Misalnya, 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Proses 

belajar terjadi karena individu memperoleh sesuatu dari lingkungannya.  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku individu, akibat adanya pengalaman yang di-

peroleh melalui interaksi dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku tersebut 

berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kecakapan, pemahaman 

yang diperoleh melalui serangkaian kegaiatan seperti membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Apabila individu belum mengalami 

perubahan tingkah laku, maka individu tersebut belum mengalami proses belajar 

atau dapat dikatakan ia mengalami kegagalan dalam proses belajar. 
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2.1.1.1  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Anitah (2009: 2.7) 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari 

luar diri siswa. faktor dari dalam diri siswa, antara lain: minat, bakat, usaha, 

motivasi, serta kebiasaan siswa. Faktor dari luar diri siswa antara lain: suasana 

kelas selama pembelajaran, lingkungan sekitar, guru, dan teman sekolah. 

Pendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar juga di-

sampaikan oleh Rifa’i dan Anni (2009: 97), bahwa faktor-faktor yang mem-

pengaruhi belajar adalah kondisi internal dan eksternal siswa. Kondisi internal 

mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti ke-

mampuan intelektual dan emosional; dan kondisi sosial, seperti kemampuan ber-

sosialisasi dengan lingkungan. Kondisi eksternal mencakup variasi dan tingkat ke-

sulitan materi belajar yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, 

dan budaya belajar masyarakat. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Anitah, 2009: 1.18). Menurut 

Widoyoko (2014: 9), pembelajaran merupakan salah satu bentuk program yang 

memerlukan perencanaan yang matang, dan melibatkan guru maupun siswa dalam 

pelaksanaannya. Pendapat lain tentang pembelajaran juga disampaikan oleh 

Hamdani (2011: 71-72), bahwa pembelajaran adalah upaya guru menciptakan 

iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan 

siswa yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dan siswa, 
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serta antar siswa. Tujuan pembelajaran menurut Widoyoko (2014: 9) yaitu untuk 

mencapai kompetensi bidang studi yang dapat mendukung pencapaian kompetensi 

kelulusan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah upaya yang dilakukan guru untuk membantu siswa belajar dengan baik 

agar kompetensi bidang studi dapat tercapai. 

2.1.3  Kualitas Pembelajaran 

Kualitas adalah mutu atau keefektifan. Efektif menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia offline berarti usaha yang dapat membawa keberhasilan.Me-

nurut Hamdani (2011: 194), efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran.Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. UNESCO 

dalam (Hamdani, 2011: 195) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus di-

perhatikan untuk mencapai efektivitas belajar, yaitu: learning to knowadalah bel-

ajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, learning to doyaitu belajar untuk meng-

uasai keterampilan, learning to live togetheryaitu belajar untuk hidup bermasya-

rakat, danlearning to beyaitu belajar untuk mengembangkan diri secara maksi-

mal.  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembel-

ajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan penge-

tahuan, keterampilan, serta pengembangan sikap siswa melalui proses pembelajar-

an. Indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 8-10) antara lain: 

perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, hasil belajar, 
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iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran. Kom-

ponen-komponen kualitas pembelajaran dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

2.1.3.1  Keterampilan Guru  

 Menurut Anitah ( 2009: 7.1) keterampilan dasar mengajar merupakan ke-

terampilan yang menutut latihan terprogram untuk dapat menguasainya. Kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih efektif, apabila guru dapat menguasai keterampilan 

dasar mengajar. Sanjaya (2014: 33) menjelaskan, bahwa keterampilan dasar 

mengajar diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan 

proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. 

Menurut Rusman (2013: 80-92) terdapat 9 keterampilan dasar mengajar 

yang harus dikuasai oleh guru. Keterampilan dasar mengajar dijelaskan secara 

rinci sebagai berikut.  

a. Keterampilan Membuka Pelajaran 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk me-

mulai pembelajaran (Rusman, 2013:80). Membuka pelajaran adalah usaha guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar men-

tal maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Usaha terse-

but akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

Menurut Anitah (2009: 8.3) keterampilan membuka pelajaran berkaitan 

dengan usaha guru untuk memulai kegiatan pembelajaran. Tujuan keterampilan 

membuka pelajaran yaitu untuk menyiapkan mental siswa memasuki inti kegiatan 

pembelajaran, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, serta memberikan 

gambaran singkat tentang materi yang akan dipelajari (Anitah, 2009: 8.5). Kom-
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ponen keterampilan membuka pelajaran meliputi: menarik perhatian siswa, mem-

berikan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. Sedangkan menurut 

Marno dan Idris (2014: 83-89) komponen keterampilan membuka pelajaran, an-

tara lain: 

1. membangkitkan perhatian atau minat siswa dengan cara variasi gaya mengajar 

guru, penggunaan alat bantu mengajar, variasi dalam pola interaksi; 

2. menimbulkan motivasi dengan cara, bersikap ramah dan antusias, menimbul-

kan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang tampaknya bertentangan, dan 

memperhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang menjadi perhatian siswa; 

3. memberi acuan dengan mengemukakan kompetensi dasarn indikator, dan ba-

tas-batas tugas, memberi petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan 

secara jelas dan terarah; 

4. menunjukkan kaitan yaitu mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa. 

b. Keterampilan Bertanya 

Kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru tidak hanya bertujuan untuk 

memperoleh informasi, tetapi juga untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara 

guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa (Anitah, 2009: 7.5). Menurut Marno 

dan Idris (2014: 113-114), kegiatan bertanya memiliki peran yang penting untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan 

minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah, mengembangkan pola 

pikir dan cara belajar aktif pada siswa, menuntun proses berpikir siswa, dan me-

musatkan perhatian siswa. 
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Komponen keterampilan bertanya menurut Rusman (2013: 82) meliputi: 

pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, fokus perta-

nyaan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, pemberian 

tuntunan. Menurut Marno dan Idris (2014: 122-126), komponen keterampilan ber-

tanya meliputi:  

1. kejelasan dan kaitan pertanyaan, artinya pertanyaan diungkapkan secara jelas 

dan mudah dimengerti siswa; 

2. kecepatan dan selang waktu dalam menyampaikan pertanyaan, artinya membe-

rikan waktu berpikir bagi siswa untuk menjawab pertanyaan; 

3. arah dan distribusi penunjukkan (penyebaran), artinya pertanyaan diberikan ke-

pada seluruh siswa, sehingga seluruh siswa terdorong untuk berusaha mencari 

jawaban dari pertanyaan yang diberikan; 

4. teknik penguatan untu meningkatkan partisipasi siswa; 

5. teknik menuntun, yaitu pertanyaan yang bertujuan menuntun siswa agar me-

nemukan jawaban yang benar; 

6. teknik menggali, yaitu pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan 

jawaban lebih lanjut dari siswa. 

c. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan respon positif baik bersifat verbal maupun non 

verbal, yang diberikan kepada siswa karena perilaku positif yang dilakukan. 

Tujuan pemberian penguatan menurut Rusman (2013: 84) yaitu untuk mening-

katkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran, merangsang dan mening-

katkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku 
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siswa yang produktif, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, membiasakan kelas 

kondusif penuh dengan penghargaan dan penguatan. Menurut Sanjaya (2006: 37-

38), ada dua jenis penguatan, yaitu penguatan verbal dan penguatan non verbal. 

Penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik 

berupa kata-kata pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi, sedangkan 

penguatan non verbal adalah penguatan yang diungkapkan melalui bahasa isyarat, 

misalnya melalui anggukan, geleng-geleng kepala, mengrenyitkan dahi, dan 

mengangkat pundak. Penguatan non verbal juga dapat dilakukan dengan mem-

berikan tanda-tanda tertentu, misalnya melakukan sentuhan dengan berjabat 

tangan atau menepuk pundak siswa setelah siswa memberikan respon yang bagus.  

Hal- hal yang harus diperhatikan guru dalam memberikan penguatan 

adalah sebagai berikut (Anitah, 2009: 7.30). 

1. Sasaran penguatan 

Sasaran penguatan harus jelas, misalnya memberikan penguatan kepada siswa 

tertentu dan penguatan kepada kelompok. 

2. Penguatan diberikan dengan segera 

Penguatan harus diberikan dengan segera setelah siswa menunjukkan respons 

yang diharapkan. 

3. Variasi penguatan 

Pemberian penguatan secara bervariasi memiliki dampak yang baik bagi siswa 

yang menerimanya. Penguatan verbal yang diberikan dalam bentuk yang sama 

dan penguatan mimik, gerakan tubuh yang diberikan secara terus-menerus akan 
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membosankan bagi siswa. Oleh karena itu, guru harus berusaha mencari variasi 

baru dalam memberikan penguatan. 

d. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Menurut Rusman (2013: 85), variasi dalam kegiatan pembelajaran bertu-

juan untuk mengatasi kejenuhan atau kebosanan siswa selama mengikuti pembel-

ajaran. Diharapkan dengan mengadakan variasi, pembelajaran dapat berlangsung 

optimal dan atusiasme siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkat 

Komponen variasi dalam pembelajaran menurut Anitah (2009: 7.40-7.47) 

yaitu variasi dalam gaya belajar, variasi dalam pola interaksi, variasi dalam peng-

gunaan alat bantu pengajaran. Variasi dalam gaya belajar, meliputi: variasi suara, 

pemusatan perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan 

dan mimik, perubahan posisi guru. Variasi dalam pola interaksi, meliputi: de-

monstrasi oleh guru atau siswa tentang suatu keterampilan, mendiskusikan peme-

cahan suatu masalah, melakukan latihan suatu keterampilan. Variasi dalam peng-

gunaan alat bantu pengajaran, meliputi: variasi alat bantu pengajaran yang mudah 

dilihat, didengar, serta dapat diraba dan dimanipulasi. 

e. Keterampilan Menjelaskan 

Menurut Marno dan Idris (2014: 95), menjelaskan pada dasarnya adalah 

menyajikan informasi tentang bahan pelajaran secara lisan, yang disampaikan se-

cara sistematis dan terencana untuk memudahkan siswa memahami bahan pel-

ajaran. 

Komponen keterampilan menjelaskan menurut Anitah (2009: 7.55-7.59) 

yaitu keterampilan merencanakan penjelasan, keterampilan menyajikan pen-
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jelasan. Keterampilan merencanakan penjelasan, meliputi: kegiatan merencanakan 

isi pesan/ materi dan menganalisis karakteristik penerima pesan. Keterampilan 

menyajikan penjelasan, meliputi: kejelasan atau kelancaran ucapan dalam ber-

bicara, penggunaan contoh atau ilustrasi, pemberian tekanan pada inti masalah 

yang dijelaskan, memberikan balikan kepada siswa. 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Menurut Rusman (2013: 89), keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Diskusi kelompok 

kecil dapat meningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, oleh ka-

rena itu, guru harus menguasai keterampilan tersebut, mengingat keterlibatan sis-

wa sangat dituntut dalam setiap pembelajaran. 

Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil menurut 

Anitah (2009: 8.21) yaitu: (1) memusatkan perhatian; (2) memperjelas masalah 

dan uraian pendapat; (3) menganalisis pendapat; (3) meningkatkan urunan; (4) 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (6) menutup diskusi. 

g. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar dan mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke 

arah kondisi belajar yang optimal (Anitah, 2009: 8.36). 

Komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu: keterampilan yang ber-

sifat preventif, dan keterampilan yang bersifat resesif (Anitah, 2009: 8.36). Ke-

terampilan yang bersifat preventif, meliputi: (1) menunjukkan sikap tanggap; (2) 
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membagi perhatian; (3) memusatkan perhatian kelompok; (4) memberikan pe-

tunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. Sedangkan keterampilan 

yang bersifat resesif, meliputi: (1) memodifikasi tingkah laku; (2) pengelolaan 

kelompok; (3) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan ma-

salah. 

h. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Menurut Mulyasa (2007: 92), mengajar kelompok kecil atau perorangan 

memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada setiap siswa, serta men-

jalin komunikasi yang lebih akrab antara guru dengan siswa, maupun antara siswa 

dengan siswa. Komponen keterampilan pembelajaran perseorangan, meliputi: (1) 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan meng-

organisasi; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; (4) kete-

rampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

i. Keterampilan Menutup Pelajaran 

Keterampilan menutup pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan 

dengan usaha guru dalam menutup pelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran (Rusman, 2013:92). 

Tujuan keterampilan menutup pelajaran juga disampaikan oleh Anitah 

(2009: 8.5) antara lain: (1) memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

yang telah berlangsung; (2) mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegi-

atan pembelajaran; (3) memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan ke-
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mampuan yang baru saja dikuasai. Komponen menutup pelajaran menurut Anitah 

(2009: 8.9-8.10) meliputi: (1) meninjau kembali/mereview; (2) menilai/ meng-

evaluasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru 

sangat mempengaruhi pembelajaran. Pembelajaran akan berlangsung dengan 

efektif apabila guru dapat menguasai kesembilan keterampilan dasar mengajar 

dengan baik.  

Adapun indikator keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi 

melalui penerapan model CS dengan media kartu kata adalah sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan siswa menerima pelajaran. Indikator ini termasuk keteram-

pilan membuka pelajaran dan keterampilan mengelola kelas. 

2. Membuka pelajaran. Indikator ini termasuk keterampilan membuka pelajaran. 

3. Menjelaskan materi dan memberikan contoh menyusun narasi menggunakan 

media kartu kata. Indikator ini termasuk keterampilan menjelaskan dan kete-

rampilan mengadakan variasi. 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait materi. Indikator ini termasuk ke-

terampilan bertanya. 

5. Membimbing siswa membentuk kelompok secara heterogen. Indikator ini ter-

masuk keterampilan mengelola kelas. 

6. Membimbing siswa menulis karangan secara berkelompok menggunakan me-

dia kartu kata. Indikator ini termasuk keterampilan membimbing diskusi ke-

lompok kecil. 
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7. Membimbing siswa mengoreksi dan merevisi hasil karangan. Indikator ini ter-

masuk keterampilan pembelajaran perseorangan. 

8. Membimbing siswa menyampaikan hasil diskusi. Indikator ini termasuk kete-

rampilan mengelola kelas. 

9. Memberikan penguatan terhadap hasil karangan siswa. Indikator ini termasuk 

keterampilan memberi penguatan. 

10. Menutup pelajaran. Indikator ini termasuk keterampilan menutup pel-

ajaran.  

2.1.3.2  Aktivitas Siswa 

 Menurut Hamalik (2005:171-172) pengajaran yang efektif adalah peng-

ajaran yang menyediakan kesempatan siswa belajar sendiri atau melakukan akti-

vitas sendiri.Informasi yang diterima siswadalam proses belajar yang berasal da-ri 

aktivitas sendiri akan lebih bermakna (Slameto, 2010: 36). 

Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) kegiatan siswa digolong-

kan sebagai berikut. 

1. Visual activites, contoh: membaca, memperhatikan gambar, demontrasi , per-

cobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, contoh: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi sa-

ran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, contoh: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. Writting activities, contoh: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing activities,contoh: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 
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6. Motor activites,contoh: melakukan percobaan, membuat kontruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7. Mental activities, contoh: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, meng-

analisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, contoh: menaruh minat, merasa bosan, gembira, ber-

semangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa ada-

lah kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Indikator 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui penerapan model CS 

dengan media kartu kata adalah sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri menerima pelajaran. Indikator ini termasuk emotional 

activities. 

2. Menanggapi apersepsi dari guru. Indikator ini termasuk oral dan listening 

activities. 

3. Memperhatikan penjelasan terkait materi dan cara menyusun narasi mengguna-

kan media kartu kata. Indikator ini termasuk visual dan listeningactivities. 

4. Bertanya jawab dengan guru terkait materi. Indikator ini termasuk oral, dan 

emotional activities. 

5. Ketertiban dalam pembentukan kelompok. Indikator ini termasuk listening 

activities. 

6. Menulis narasi menggunakan media kartu kata secara berkelompok. Indikator 

ini termasuk visual, writting, mental, dan emotional activities. 
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7. Saling mengoreksi dan merevisi hasil karangan. Indikator ini termasuk visual 

dan writting activities. 

8. Menyampaikan hasil karangan kelompok. Indikator ini termasuk oral, motor 

dan emotional activities. 

9. Menanggapi hasil karangan kelompok lain. Indikator ini termasuk oral dan 

emotional activities. 

10. Membuat kesimpulan. Indikator ini termasuk oral dan emotional activities. 

2.1.3.3  Materi Pembelajaran 

 Hamdani (2011: 120) menjelaskan, bahwa materi pembelajaran secara 

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

siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Menurut 

Rifa’i dan Anni (2011: 195), materi pelajaran merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberikan warna dan bentuk 

dari kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi se-

cara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap 

intensitas proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi pembel-

ajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang disusun secara sistematis agar 

dapat mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki siswa. 

2.1.3.4  Iklim Pembelajaran 

Iklim pembelajaran adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mem-

pengaruhi proses dan hasil belajar siswa (Rifa’i dan Anni, 2011: 97). Proses bel-

ajar akan lebih optimal apabila didukung dengan suasana atau iklim belajar yang 
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kondusif. Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 213), ada empat faktor utama yang 

perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusifyaitu: 

persiapan sarana dan kegiatan belajar, pengaturan fisik, acara pembukaan kegiatan 

belajar, dan membangun suasana kebersamaan.  

Menurut Depdiknas (2004: 9) iklim pembelajaran mencakup: (1) suasana 

kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran 

yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna; (2) perwujudan nilai 

dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru.  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim pembel-

ajaran adalah suasana atau situasi belajar yang dapat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa. Iklim belajar yang kondusif akan menciptakan pembelajaran 

yang berkualitas. 

2.1.3.5 Media Pembelajaran 

2.1.3.5.1 Hakikat Media Pembelajaran 

Menurut Zainurrahman (2013: 121), media adalah alat bantu apa saja yang 

dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Indriana (2011: 23) menjelaskan, bahwa media pembelajaran merupakan wadah 

dari pesan yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswa agar proses pembel-

ajaran dapat berlangsung efektif dan efisien.  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembel-

ajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan/ 

informasi kepada siswa, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang 

lebih efektif.  
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2.1.3.5.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran menurut Rudi dan Cepi (2009: 8) adalah: 

memperjelas pesan agar tidak terlalu varbalitas, mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu tenaga dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih 

langsung antara siswa dengan sumber belajar, memungkinkan siswa belajar 

mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya, 

memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan 

persepsi yang sama. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa media berfungsi 

untuk menyajikan informasi kepada siswa serta memberikan pengalaman belajar 

yang menyenangkan bagi siswa. Media yang digunakan harus melibatkan siswa, 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

2.1.3.5.3 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Djamarah (2010: 124) membagi jenis media pembelajaran menjadi tiga, 

yaitu: (a) Media auditif.Media auditif merupakan media yang mengandalkan 

kemampuan suara, contoh: radio. (b) Media visual. Media visual merupakan 

media yang mengandalkan kemampuan penglihatan, contoh: media gambar, 

media foto, media huruf, poster, media kartu kata. (c) Media audiovisual. Media 

audiovisual merupakan media yang dapat dilihat dan didengar. Media ini dibagi 

menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Contoh 

media audiovisualdiam, yaitu: sound slide. Contoh media audiovisual gerak, 

yaitu: video, film. 
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2.1.3.5.4 Kerucut Pengalaman Dale 

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 

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. 
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2.1.3.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa secara keseluruhan, artinya 

perubahan yang terjadi tidak hanya salah satu aspek saja, melainkan seluruh aspek 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Suprijono, 2012: 6-7). Me-

nurut Rifa’i dan Anni (2011: 85), hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengertian hasil belajar 

menurut Widoyoko (2014: 25) adalah hasil dari kegiatan pembelajaran berupa 

perubahan pada diri siswa setelah mengikuti pembelajaran. Bloom (dalam 

Poerwanti, 2008: 1.23-1.25) mengklarifikasikan hasil belajar menjadi tiga ranah, 

yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar me-

rupakan perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan 

tersebut meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Be-

rikut ini uraian hasil belajar tersebut. 

1. Domain kognitif  

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) 
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2) Memanggilan/mengingat kembali (recalling) 

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) 

Indikator ranah kognitif dalam penelitian ini meliputi: mendefinisikan pe-

ngertian narasi, mengidentifikasi ciri-ciri narasi,  menyebutkan jenis-jenis narasi. 

2. Domain afektif 

 Meliputi sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan 

kecerdasan intra pribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Bloom (dalam 

Suprijono, 2012:7) membagi domain afektif yaitu: sikap menerima (receiving), 

memberikan respon (responding), nilai (valuing), organisasi (organitation), dan 

karakteristik (characterization).Indikator ranah afektif dalam penelitian ini meli-

puti: kesiapan siswa menerima pelajaran, mendengarkan penjelasan guru, keter-

tiban pembentukan kelompok, aktif bekerja sama dalam diskusi kelompok. 

3. Domain psikomotor  

Meliputi keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecer-

dasan visual-spasial, dan kecerdasan musikal. Bloom (dalam Suprijono, 2012:6-7) 

membagi domain psikomotor meliputi: initiatory, preroutine, dan routinized. 

Indikator ranah psikomotorik dalam penelitian ini meliputi: menanggapi apersepsi 

dari guru, membuat cerita narasi berdasarkan media kartu kata, menanggapi hasil 
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karangan teman, bertanya dan menjawab pertanyaan guru terkait materi.Pada in-

dikator membuat cerita narasi berdasarkan media kartu kata, dalam melakukan pe-

nilaian berpedoman pada aspek-aspek pada rubrik penilaian. Adapun aspek-aspek 

yang dijadikan penilaian adalah: (1) kesesuaian isi dengan judul; (2) pilihan kata 

atau diksi; (3) ejaan dan tanda baca; (4) rangkaian peristiwa; (5) keterpaduan. 

2.1.4 Hakikat Bahasa 

Bahasa dalam bahasa Inggris disebut language yang berasal dari bahasa 

Latin yang berarti lidah. Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung 

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

(Santosa, 2010:1.2). Manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia tidak 

bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan berinteraksi mem-

butuhkan alat atau media berupa bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto 

(2013: 242), bahwa sebagai makhluk sosial seseorang membutuhkan bahasa untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tu-

lisan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa merupa-

kan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan orang la-

in, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dapat mengutarakan pikiran, ide, ga-

gasan, serta perasaan yang dimiliki kepada orang lain.  

2.1.4.1  Fungsi Bahasa 

 Sebagai alat komunikasi, Bahasa memiliki fungsi sebagai berikut (Santosa, 

2007:1.5-1.6). 
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1. Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar ang-

gota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Berita, pengumuman, per-

nyataan lisan ataupun tulisan melalui media massa ataupun elektronik meru-

pakan wujud fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.  

2. Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi 

atau tekanan-tekanan perasaan pembicara.  

3. Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri 

dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa seorang anggota masyarakat sedi-

kit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan eti-

ka masyarakatnya.  

4. Fungsi kontrol sosial, artinya bahasa mempengaruhi sikap dan pendapat orang 

lain.  

Menurut Doyin dan Wagiran (2011: 4-6), ada dua kedudukan bahasa 

Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Di dalam ke-

dudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) 

lambang kebanggaan kebangsaan; (2) lambang identitas nasional; (3) alat per-

hubungan anatarwarga, antardaerah, dan antar budaya; dan (4) alat yang me-

mungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya 

dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Sedangkan 

dalam kedudukannya sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia memiliki empat 

fungsi yaitu: (1) sebagai bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan; (2) 

sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan; (3) sebagai alat per-
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hubungan tingkat nasional; dan (4) sebagai alat pengembangan kebudayaan nasio-

nal, ilmu pengetahuan, dan teknologi.  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa 

adalah agar seseorang mampu berbahasa Indonesia secara baik dan benar sebagai 

alat komunikasi kepada sesama.   

2.1.5 Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa memiliki peranan yang penting karena bahasa me-

rupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang untuk berinteraksi dengan se-

sama. Keterampilan berbahasa terdiri atas keterampilan berbahasa tulis dan kete-

rampilan berbahasa lisan (Santosa, 2007: 6.1). Keterampilan berbahasa tulis me-

liputi: keterampilan membaca dan menulis, sedangkan keterampilan berbahasa li-

san meliputi: keterampilan menyimak dan berbicara.Susanto (2013: 242)  mem-

bagi keterampilan berbahasa menjadi empat aspek, yaitu (1) keterampilan menyi-

mak (listening skills); (2) keterampilan berbicara (speaking skills); (3) keteram-

pilan membaca (reading skillis); dan (4) keterampilan menulis (writing skillis). 

Menyimak adalah suatu proses keterampilan yang kompleks, yaitu meli-

puti keterampilan mendengarkan, memahami, menilai bunyi-bunyi yang di-

kenalnya, kemudian memaknai bunyi-bunyi itu, dan meresponnya. 

Berbicara termasuk keterampilan bahasa lisan. Keterampilan berbicara 

adalah kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk me-

nyampaikan gagasan, ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain. 

Membaca merupakan keterampilan dalam memahami bahasa tulis. Santoso 

(2007:6.3) mengungkapkan membaca terdiri atas dua bagian, yaitu membaca se-
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bagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pa-

da aktivitas mental dan fisik dalam usaha memahami bacaan. Sedangkan, mem-

baca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari kegiatan membaca yang di-

lakukan saat membaca. 

Menurut Santosa (2007: 6.14), menulis adalah kegiatan yang dilakukan se-

seorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Menulis dapat didefinisikan sebagai 

suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa tulis (Suparno 

dan Yunus, 2006: 1.3). 

Keempat keterampilan tersebut saling mempengaruhi. Keterampilan me-

nyimak dan membaca memiliki fungsi reseptif dan apresiatif, artinya kedua kete-

rampilan tersebut digunakan untuk menangkap dan memahami informasi yang di-

sampaikan melalui bahasa lisan dan tulis. Keterampilan berbicara dan menulis 

merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif, artinya 

kedua keterampilan berbahasa tersebut digunakan untuk menyampaikan ide atau 

informasi secara lisan maupun tulis (Doyin dan Wagiran, 2011: 11). 

2.1.6 Keterampilan Menulis 

2.1.6.1 Menulis 

 Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Me-

nurut Suparno dan Yunus (2006: 1.3) menulis sebagai suatu kegiatan penyam-

paian pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menu-

lis menurut Santosa (2007: 6.14) merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk menghasilkan sebuah tulisan.  Menulis sebagai keterampilan individu dalam 

mengkomunikasikan pesan dalam sebuah tulisan. Keterampilan tersebut berkaitan 
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dengan kegiatan memilih, memilah dan menyusun pesan untuk ditransaksikan me-

lalui bahasa tulis (Susanto, 2013: 243).  

Keterampilan menulis tidak diperoleh secara instan, namun melalui proses 

belajar dan berlatih. Sesuai dengan pendapat Zainurrahman (2013: 2) bahwa la-

tihan merupakan kunci utama untuk mencapai predikat mampu menulis dengan 

baik dan benar. Penulis diharuskan untuk terampil memanfaatkan grafologi, kosa-

kata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa ketika me-

nulis (Mukh Doyin dan Wagiran, 2011:12).   

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

salah satu aspek keterampilan yang sangat penting dalam mengembangkan ke-

mampuan bahasa tulis. Seseorang dapat menuangkan ide/gagasan, mentransfer pe-

ngetahuan atau ilmu yang dimiliki sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang 

lain melalui kegiatan menulis. 

2.1.6.2 Tahap-Tahap Menulis 

 Tahap-tahap menulis menurut Tomkins (dalam Doyin dan Wagiran, 2011: 

16) adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Pramenulis 

Menurut Proett dan Gill (dalam Suparno dan Yunus, 2006: 1.16) menjelas-

kan, bahwa tahap pramenulis merupakan fase mencari, menemukan, dan meng-

ingat kembali pengalaman yang diperoleh dan diperlukan oleh penulis. Tujuan 

tahap pramenulis yaitu untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-

kemungkinan lain dalam menulis, sehingga apa yang ingin ditulis dapat disajikan 

dengan baik. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pra-

menulis, penulis mulai mengumpulkan bahan tulisan melalui pengamatan atau pe-

ngalaman yang dimiliki penulis sehingga dapat memperoleh ide-ide yang dapat 

dikembangkan menjadi tulisan. 

2. Tahap Pembuatan Draf 

Kegiatan yang dilakukan penulis adalah membuat draf kasar yaitu menu-

liskan ide yang telah diperoleh pada tahap pramenulis. Pada tahap ini lebih mene-

kankan isi dari pada tata tulis. 

3. Tahap Merevisi 

Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah: berbagi tulisan dengan teman 

(kelompok), berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman 

sekelompok atau sekelas, mengubah tulisan dengan memperhatikan reaksi dan ko-

mentar baik dari pengajar maupun teman, membuat perubahan yang subtantif pa-

da draf pertama dan draf berikutnya. 

4. Tahap Menyunting 

Pada tahap menyunting, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penulis ada-

lah membetulkan kesalahan bahasa tulisan sendiri, membetulkan kaidah dan tata 

tulis, mengoreksi dan menata kembali isi tulisan, berbagi dengan teman untuk sa-

ling memberikan koreksi. 

5. Tahap Berbagi 

Tahap terakhir dalam proses menulis adalah berbagi atau publikasi. Pada 

tahap ini yang dapat dilakukan penulis yaitu: mempublikasikan atau memajang 
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tulisan dalam bentuk tulisan yang sesuai, atau berbagi tulisan yang dihasilkan 

dengan pembaca yang telah mereka tentukan dalam forum diskusi atau seminar. 

2.1.6.3 Manfaat Menulis 

 Menulis adalah kegiatan menuangkan ide, gagasan, dan perasaan ke dalam 

bahasa tulis. Tulisan yang baik adalah tulisan yang bisa dipahami oleh orang lain. 

Bernard Percy (dalam Nurudin, 2012: 15) mengemukakan bahwa, manfaat menu-

lis mencakup: (1) sarana untuk mengungkapkan diri; (2) sarana untuk pemaha-

man; (3) membantu mengembangkan kepuasan pribadi; (4) meningkatkan kesada-

ran dan penyerapan terhadap lingkungan; (5) keterlibatan secara bersemangat dan 

bukan penerimaan yang pasrah; (6) mengembangkan suatu pemahaman tentang 

kemampuan menggunakan bahasa. 

Menurut Suparno dan Yunus (2006: 1.4) kegiatan menulis memiliki be-

berapa manfaat, antara lain: (1) peningkatan kecerdasan; (2) pengembangan daya 

inisiatif dan kreativitas; (3) penumbuhan keberanian; (4) pendorong kemauan dan 

kemampuan mengumpulkan informasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis 

adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dengan menuangkan ide, ga-

gasan serta perasaan ke dalam tulisan. Menulis juga dapat mengembangkan daya 

kreativitas seseorang dan menimbulkan pemahaman terhadap pembaca. 

2.1.6.4 Pembelajaran Keterampilan Menulis di SD 

Menulis adalah keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan eks-

presif. Keterampilan menulis tidak dapat diperoleh secara instan, namun memer-

lukan latihan secara terus-menerus agar mendapatkan predikat mampu menulis 
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dengan baik. Penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan 

memiliki pengetahuan bahasa yang memadai.  

Pembelajaran menulis di SD terdiri atas dua bagian, yaitu menulis permu-

laan dan menulis lanjut (Santosa, 2007: 3.21). Menulis permulaan diajarkan pada 

siswa kelas I dan II. Menulis permulaan diawali dari melatih siswa memegang alat 

tulis dengan benar, menarik garis, menulis huruf, suku kata, kata, kalimat 

sederhana dan seterusnya. Menulis lanjut diajarkan pada siswa kelas III sampai 

kelas VI yang diarahkan untuk menulis kalimat sesuai gambar, menulis paragraf 

sederhana, menulis karangan pendek dengan bantuan berbagai media dengan 

ejaan yang benar. Menulis karangan adalah salah satu keterampilan menulis 

lanjut. 

2.1.7 Pengertian dan Macam-Macam Karangan 

2.1.7.1 Pengertian Karangan 

 Menurut Suparno dan Yunus (2006: 3.1) mengarang adalah meng-

ungkapkan atau menyampaikan ide atau gagasan ke dalam tulisan. Menurut finoza 

(2004: 192) karangan merupakan hasil akhir dari pekerjaan merangkai kata, kali-

mat, dan alenia untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa karangan adalah 

hasil tulisan seseorang berupa ide atau gagasan yang berkaitan dengan topik atau 

tema tertentu. 
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2.1.7.2 Penggolongan Karangan 

 Suparno dan Yunus (2006:1.11) mengungkapkan bahwa karangan dapat 

digolongkan menjadi lima bentuk. Kelima bentuk karangan dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi menurut Suparno dan Yunus (2006: 4.6) adalah salah 

satu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenar-

nya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa 

yang dilukiskan oleh penulis. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa karangan deskripsi adalah karangan yang membutuhkan panca indera 

dalam proses penulisannya, dan pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasa-

kan suatu objek yang tengah disekripsikan oleh penulis. 

2. Karangan Narasi (penceritaan atau pengisahan) 

Karangan narasi adalah bentuk karangan yang berisi rangkaian peristiwa 

atau kejadian secara kronologis baik bersifat fakta maupun fiksi (Kuncoro, 2009: 

77). Menurut Doyin dan Wagiran (2011: 18), narasi adalah himpunan peristiwa 

yang disusun menurut urutan waktu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disim-

pulkan bahwa narasi adalah bentuk karangan yang menceritakan suatu peristiwa 

baik bersifat fakta ataupun non fakta yang disusun secara kronologis atau berda-

sarkan urutan waktu. 

3. Karangan Eksposisi (paparan) 

Karangan eksposisi adalah bentuk karangan yang berusaha memberitahu, 

mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu (Nuruddin, 2012: 59-88). Jadi 
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eksposisi merupakan jenis karangan yang bertujuan untuk memberikan informasi 

atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca. 

4. Karangan Agumentasi 

Karangan argumentasi menurut Kuncoro (2009: 78) adalah sebuah karang-

an yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran sebuah pernyataan. 

5. Karangan Persuasi 

Karangan persuasi adalah bentuk karangan yang berisi paparan yang bersi-

fat membujuk atau menghimbau pembaca untuk meyakini ide/ gagasan yang dike-

mukakan oleh penulis (Kuncoro,2009: 78). 

2.1.8 Karangan Narasi 

 Salah satu aspek keterampilan menulis adalah menulis narasi. Narasi ber-

asal dari kata to narrate, yang berarti bercerita (Kuncoro, 2009: 77). Cerita meru-

pakan rangkaian peristiwa secara kronologis yang bersifat fakta atau non fakta. 

Menurut Zainurrahman (2013: 37), narasi adalah tulisan yang menceritakan se-

buah kejadian. Menurut Nurudin (2012: 54), narasi ditulis berdasarkan rekaan, 

pengalaman pribadi, pengamatan, atau wawancara yang disusun berdasarkan uru-

tan waktu dan melibatkan tokoh-tokoh dalam cerita.  Keraf (2001: 136) mende-

finisikan narasi sebagai wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-

jelasnya kepada pembaca tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. 

Narasi ada yang bersifat fakta dan non fakta. Contoh narasi yang bersifat 

fakta yaitu: cerita pengalaman, otobiografi, biografi. Contoh narasi yang bersifat 

non fakta yaitu: cerpen, novel, cerbung (Kuncoro, 2009: 77). 
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Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasi merupa-

kan bentuk karangan yang menceritakan sebuah kejadian berdasarkan pengalaman 

pribadi, rekaan, pengamatan, atau wawancara dengan urutan waktu tertentu.  

2.1.8.1 Jenis-Jenis Karangan Narasi 

Ada dua jenis karangan narasi menurut Suparno dan Yunus  (2006: 4.32), 

antara lain: (1) narasi ekspositoris yang bertujuan memberikan informasi atau wa-

wasan kepada pembaca; (2) narasi sugestif yang bertujuan memberikan penga-

laman estetis kepada pembaca. Sasaran narasi ekspositoris adalah rasio, yaitu 

berupa perluasan pengetahuan kepada pembaca, sedangkan sasaran narasi sugestif 

adalah pengalaman atas suatu kejadian atau peristiwa. Perbedaan narasi 

ekspositoris dan narasi sugestif menurut Keraf (2001: 138-139) adalah sebagai 

berikut. 

1. Narasi ekspositoris: menyampaikan informasi tentang suatu kejadian, didasar-

kan penalaran untuk mencapai kesepakatan rasional, bahasanya lebih condong 

ke bahasa informatif dengan titik berat pada penggunaan kata-kata denotatif, 

memperluas penegtahuan. 

2. Narasi sugestif: menimbulkan daya khayal, penalaran hanya berfungsi sebagai 

alat untuk menyampaikan makna, sehingga kalau perlu penalaran dapat dilang-

gar, bahasanya lebih condong ke bahasa figurtaif dengan menitik-beratkan 

penggunaan kata-kata konotatif, menyampaikan suatu makna atau suatu ama-

nat yang tersirat. 

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis karangan narasi 

diantaranya sebagai berikut (Maryam, 2013:36-42). 
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1. Rangkaian peristiwa 

Rangkaian peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Kenny (dalam Mulyati, 

2008:7.25) berpendapat alur atau plot merupakan apa yang dilakukan oleh 

tokoh dan peristiwa apa yang terjadi dan dialami oleh tokoh.  

2. Kesesuaian isi dengan judul 

 Suparno dan Yunus (2006:3.5-3.6) mengungkapkan judul adalah nama 

karangan. Judul karangan yang baik hendaknya memenuhi beberapa 

persyaratan, antara lain (1) bertalian dan mencerminkan isi karangan, (2) 

merangsang pembaca untuk mengetahui isi karangan, (3) disajikan secara 

singkat dalam bentuk frasa. 

3. Tokoh 

Tarigan (2008:147) mengungkapkan tokoh adalah peranan yang dibuat 

pengarang dalam suatu cerita. Penokohan adalah proses yang dipergunakan 

oleh seoarang pengarang untuk menciptakan tokoh fiksi-fiksinya. Mulyati 

(2008:7.25) mengungkapkan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas 

tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. 

4. Kohesi dan koherensi 

Finoza (2005:153-154) berpendapat bahwa kohesi yaitu kesatuan seluruh 

kalimat dalam satu paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, dan satu 

topik masalah. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang 

dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf itu terdapat lebih 

dari satu ide atau masalah. Sedangkan, koherensi merupakan terjadinya 

hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Koherensi 
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paragraf akan terwujud jika aliran kalimat lancar serta logis. Untuk itu, cara 

repetisi, jasa kata ganti dan kata sambung, serta frasa penghubung dapat 

dimanfaatkan. 

5. Diksi atau pilihan kata 

Kridalaksana (dalam Doyin dan Wagiran, 2011:45) berpendapat bahwa diksi 

merupakan pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu 

dalam menulis atau berbicara. Penggunaan kata dalam tulisan harus 

mempertimbangkan pemilihan diksi. Ketepatan diksi dapat menimbulkan 

gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca. Sedangkan, kesesuaian diksi 

digunakan agar pilihan kata dan gaya bahasa tidak merusak suasana yang 

dibangun dalam tulisan. 

6. Ejaan dan tanda baca 

 Tanda baca digunakan untuk menyampaikan maksud dengan lebih jelas, 

sehingga pembaca pun dapat pula menangkap maksud kalimat dengan lebih 

mudah. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi 

ujaran dan bagaimana hubungan antar lambing-lambang itu (pemisahan atau 

penggabungannya dalam suatu bahasa). 

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

penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa bersifat menyeluruh berdasar-

kan 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. 
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Penelitian ini mengaji tentang keterampilan menulis narasi siswa. Narasi 

sendiri merupakan salah satu jenis karangan yang menceritakan suatu kejadian se-

cara kronologis, atau berdasarkan urutan waktu. Adapun aspek-aspek yang dijadi-

kan penilaian dalam penelitian ini adalah: (1)kesesuaian isi dengan judul; (2) 

pilihan kata atau diksi; (3) ejaan dan tanda baca; (4) rangkaian peristiwa; (5) 

keterpaduan. 

2.1.9 Pendekatan Saintifik 

 Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang agar siswa dapat secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau menemukan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, me-

narik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang di-

temukan (Kemendikbud 2013).  

Pendekatan saintifik memiliki beberapa karakteristik: (1) berpusat pada 

siswa; (2) melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, 

hukum, atau prinsip; (3) melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam 

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat 

tinggi; (5) dapat mengembangkan karakter siswa. 

2.1.9.1 Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik 

Menurut Daryanto (2014:59) pendekatan saintifik memiliki lima tahap 

dalam proses pembelajaran, meliputi tahap mengamati (observasi), menanya 
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(questioning), menalar (associating), mencoba (experimentil),  membuat jejaring 

(networking). 

1. Tahap mengamati. Menurut Permendikbud No 81a (dalam Daryanto, 2014: 61) 

menjelaskan bahwa, pada tahap mengamati guru hendaknya membuka kesem-

patan secara  luas kepada siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan  

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk 

melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan hal yang pen-

ting dari suatu benda atau objek. Kompetensi yang diharapkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. 

2. Tahap menanya. Tahap menanya merupakan tindak lanjut dari tahap meng-

amati. Guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa untuk bertanya 

mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca pada tahap mengamati. 

Kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin 

tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 

3. Tahap menalar. Tahap menalar adalah kegiatan memproses informasi yang su-

dah dikumpulkan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasi lainnya. Kompetensi yang diharapkan adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, dan ke-

mampuan berpikir induktif serta deduktif. 

4. Tahap mencoba. Siswa mencoba membuat percobaan/ meralisasikan dari pr-

oses menalarnya. 

5. Tahap mengkomunikasikan. Pada tahap ini,siswa mengkomunikasikan apa 

yang telah dipelajari.  
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2.1.10 Model Pembelajaran Concept Sentence 

2.1.10.1  Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematik untuk mencapai tujuan belajar, yang berfungsi sebagai pedo-

man para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran (Trianto, 2007: 

3). Sedangkan pengertian model pembelajaran menurut Suprijono (2012: 46) 

merupakan pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, 

dan memberikan petunjuk bagi guru di kelas. 

2.1.10.2 Model Concept Sentence 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu model CS. 

Menurut Suprijono (2012: 46), pembelajaran dengan menggunakan model CS di-

lakukan dengan mengorganisasikan siswa menjadi beberapa kelompok heterogen, 

kemudian guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai dengan materi yang telah 

disampaikan sebelumnya. Kata kunci tersebut nantinya digunakan oleh siswa un-

tuk menyusun kalimat dengan didiskusikan bersama anggota kelompok. Sedang-

kan menurut Shoimin (2014: 37), model pembelajaran CS merupakan salah satu 

model yang dikembangkan dari cooperative learning. Guru memberikan kata kun-

ci kepada siswa, kemudian dari kata kunci tersebut disusun menjadi beberapa kali-

mat dan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Model ini dilakukan dengan 

siswa dibentuk kelompok heterogen dan membuat kalimat minimal 4 kata kunci 

sesuai materi yang disajikan. 
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2.1.10.3 Langkah-Langkah Model Concept Sentence 

Langkah-langkah model CS menurut Huda (2013: 316) adalah sebagai 

berikut. 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

2. Guru menyajikan materi terkait dengan pembelajaran secukupnya. 

3. Guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih empat orang secara 

heterogen. 

4. Guru menyajikan kata kunci sesuai dengan materi yang disajikan. 

5. Setiap kelompok diminta untuk membuat beberapa kalimat dengan menggu-

nakan minimal empat kata kunci setiap kalimat. 

6. Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh 

guru. 

7. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan. 

2.1.10. 4 Kelebihan Model Concept Sentence 

Kelebihan model CS, antara lain: (1) meningkatkan semangat belajar 

siswa; (2) membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif; (3) memunculkan 

kegembiraan dalam belajar; (4) mendorong dan mengembangkan proses berpikir 

kreatif; (5) mendorong siswa untuk memandang sesuatu dalam pandangan yang 

berbeda; (6) memunculkan kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik; (7) mem-

perkuat kesadaran diri; (8) lebih memahami kata kunci dari materi pokok pel-

ajaran; (9) siswa yang lebih pandai mengajari siswa yang kurang pandai (Huda, 

2014: 317). 
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2.1.11 Media Kartu Kata 

2.1.11.1 Pengertian Media Kartu Kata 

Kartu kata termasuk dalam media grafis. Menurut Rudi dan Cepi (2009: 

14-15) media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan 

melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol/ gambar. Kartu 

kata merupakan media yang berisi kata kunci yang dapat digunakan dalam 

kegiatan menyusun kalimat. Kartu kata terbuat dari kertas tebal, misalnya: kertas 

karton, kertas foto dan kertas asturo (Aryani, 2014: 2). Menurut Damayanti (2012) 

media kartu kata adalah kartu yang berisi huruf-huruf yang membentuk suatu 

susunan kata tertentu, dan diletakkan secara berurutan sehingga membentuk 

kalimat sederhana. Bono (dalam Dananjaya, 2013: 169) menggunakan kartu kata 

dalam kegiatan menyusun kalimat. Satu kartu kata berisi enam kata kunci. Siswa 

diminta memilih dua dari enam kata kunci  yang akan digunakan dalam menyusun 

satu kalimat. Media kartu kata berbentuk segiempat yang berukuran 5x5 cm.   

Dalam penelitian ini, peneliti memodifikasi ukuran dan tampilan media 

kartu kata. Media kartu kata dalam penelitian ini terbuat dari kertas asturo yang 

berukuran 10x 10 cm, serta memiliki dua sisi. Satu sisi berisi kata kunci, dan sisi 

satunya berisi gambar. Fungsi gambar untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas tentang cerita yang akan dibuat. Masing-masing kartu kata berisi enam kata 

kunci, siswa dapat memilih minimal satu kata  kunci untuk membuat satu kalimat. 

2.1.11.2 Langkah-Langkah Media Kartu Kata 

Langkah-langkah media kartu kata menurut Dananjaya (2013: 170) adalah 

sebagai berikut. 
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1. Guru mempersiapkan media kartu kata 

2. Kartu kata dibagikan kepada siswa. 

3. Siswa membuat kalimat dari kata yang ada. 

4. Banyaknya kata yang dibuat dalam kalimat sesuai dengan instruksi guru.   

2.1.11.3  Manfaat Media Kartu Kata 

Media kartu kata memiliki beberapa manfaat. Menurut Dananjaya (2013: 

170) dengan menggunakan media kartu kata,guru dapat melatih siswa dalam me-

ngembangkan ide dari sebuah kata, dan melatih keterampilan siswa.  Damayanti 

(2012) manfaat media kartu kata, yaitu: (1) menjadikan pembelajaran menjadi 

lebih aktif dan kreatif; (2) siswa terlibat langsung dalam penggunaan media kartu 

kata; (3) menjadikan guru lebih kreatif dalam membuat media belajar; (4) anak 

menjadi lebih kreatif selama pembelajaran berlangsung.  

Jadi dapat disimpulkan, manfaat media kartu kata dalam proses pembel-

ajaran, dapat melatih keterampilan siswa dalam mengembangkan ide dari sebuah 

kata, pembelajaran menjadi lebih aktif karena siswa terlibat langsung dalam peng-

gunaan media kartu kata, meningkatkan kreativitas guru dalam membuat media 

belajar. 

2.1.12 Teori Belajar yang Mendukung Model Concept Sentence dengan 

Media Kartu Kata 

Teori belajar yang mendasari model CSdengan media kartu kata adalah  

teori belajar konstruktivisme, teori piaget dan kerucut pengalaman Dale. 
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1.  Teori Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme bahwa belajar merupakan proses aktif dari 

siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang 

telah diperoleh. Teori ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemu-

kakan gagasan berdasarkan bahasanya sendiri, dan berdiskusi dengan temannya 

untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh.  Sedangkan 

teori konstruktivisme menurut Sardiman (2012: 37-18), bahwa belajar merupakan 

proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipel-

ajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya ber-

kembang. 

Teori ini yang mendasari model CS dengan media kartu kata. Guru mem-

berikan kartu kata yang berisi kata kunci kepada siswa, kemudian siswa mem-

bangun pengetahuannya sendiri dengan cara menyusun kalimat menggunakan ka-

ta kunci yang diberikan, kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Model CS 

dan media kartu kata dapat mengembangkan kreativitas siswa, selain itu siswa da-

pat berbagi ide melalui kegiatan diskusi agar permasalahan dapat terselesaikan. 

Hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu siswa mengemukakan 

gagasan berdasarkan bahasanya sendiri, dan berdiskusi dengan temannya untuk 

saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh. 

2. Teori Piaget 

Menurut teori Piaget, ada tahapan-tahapan perkembangan kognitif manu-

sia. Tahap-tahap perkembangan kognitif tersebut adalah sebagai berikut: (1) ta-

hap sensorimotor, antara umur 0-2 tahun; (2) tahap praoperasional, antar umur 2-7 
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tahun; (3) tahap operasional konkret, antara umur 7-11 tahun; (4) tahap opera-

sional formal, antara umur 11-15 tahun. Piaget menjelaskan bahwa pada setiap ta-

hunnya tahapankognitif manusia akan mengalami perubahan. Usia sekolah dasar 

menurut Piagettermasuk dalam tahap operasional konkrit yaitu pada usia 7-11 

Tahun. Tahapini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun ma-

sih dalam bentukkonkrit (Rifa’i, 2009: 29). Teori belajar piaget juga memiliki ti-

ga prinsip utama dalam pembelajaran, yaitu belajar aktif, belajar melalui interaksi 

sosial, dan belajar melalui pengalaman sendiri (Rifa’i dan Anni, 2011: 207). Pada 

pembelajaran dengan model CS dan media kartu kata ini, mengajarkan siswa bel-

ajar melalui partisipasi aktif untuk memperoleh pengalaman dan menemukan kon-

sep dan pengetahuan melalui pengamatan langsung terhadap media kartu kata 

yang telah dipersiapkan, siswa juga belajar melalui interaksi sosial yaitu menyu-

sun narasi menggunakan media kartu kata secara berkelompok. Siswa saling be-

kerja sama, bertukar pengetahuan dan melatih siswa untuk aktif menyampaikan 

ide yang dimiliki. 

2.1.13 Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata dalam 

Menulis Narasi 

 Model CS dengan media kartu kata merupakan alternatif pemecahan ma-

salah yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan masalah pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada siswa kelas IV-A SDN Tawangamas 01 Semarang pada keteram-

pilan menulis narasi. Berikut ini penerapan model CS dengan media kartu kata pa-

da pembelajaran menulis narasi. 
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1. Guru mempersiapkan siswa menerima pelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

3. Guru menjelaskan materi dan memberikan contoh menulis narasi mengguna-

kan media kartu kata. 

4. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru. 

5. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait materi. 

6. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

7. Guru mengorganisasikan siswa menjadi beberapa kelompok seara heterogen, 

masing-masing kelompok beranggotakan kurang lebih 4 orang. 

8. Guru menentukan tema dan membagikan media kartu kata kepada siswa. 

9. Setiap kelompok menerima media kartu kata yang diberikan oleh guru. 

10. Guru membimbing siswa menulis narasi menggunakan media kartu kata. 

11. Guru meminta siswa menukarkan karangan dan mengoreksi karangan kelom-

pok lain. 

12. Masing-masing kelompok menukarkan karangan dan mengoreksi karangan 

kelompok lain. 

13. Guru meminta siswa merevisi hasil karangan. 

14. Guru membimbing siswa menulis narasi menggunakan media kartu kata se-

cara individu. 

15. Secara individu, siswa menulis narasi menggunakan media kartu kata. 

16. Guru memberikan penguatan. 

17. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan. 
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2.1 KAJIAN EMPIRIS 

Berikut ini adalah kajian empiris yang mendukung penelitian ini: 

Penelitian oleh Mayawati (2014) dengan judul, “Penerapan Media Kartu 

Cerita untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Siswa 

Kelas V Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurun Najah Sumberikma”. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa penerapan media kartu cerita dapat mening-

katkan kemampuan siswa menulis narasi. Hasil perolehan nilai rata-rata siswa 

dalam menulis narasi sebesar 60,55% pada siklus I, meningkat menjadi 80,09% 

pada siklus II.  Daya serap siswa pada siklus I sebesar 60,55%, meningkat 

menjadi 80,04% pada siklus II. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami 

peningkatan. Pada siklus I memperoleh 37%, meningkat menjadi 78% pada siklus 

II. Persamaan penelitian Mayawati dengan peneliti adalah pada materi dan media 

yang digunakan.  

Penelitian oleh Mulyani (2013) dengan judul, “Peningkatan Kemampuan 

Bercerita melalui Metode Inkiri Berbantu Media Kartu Kata Kunci (K3)”. Hasil 

penelitian menemukan bahwa metode inkuiri berbantu media kartu kata kunci da-

pat meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah. 

Aktivitas guru pada siklus I diperoleh nilai 3,27 dan mencapai kategori baik, 

meningkat pada siklus II menjadi 3,38 dan mencapai kategori baik. Perolehan 

nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 57,28% meningkat pada siklus II sebesar 

75,92%. Persamaan penelitian Mulyani dengan peneliti adalah pada media yang 

digunakan, sedangkan perbedaannya pada kelas dan materi yang diteliti. Peneliti 
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mengaji materi tentang menulis narasi pada kelas IV, sedangkan penelitian 

tersebut mengaji tentang kemampuan bercerita siswa. 

Penelitian oleh Damayanti (2013) dengan judul, “Pengaruh Model 

Kooperatif Concept Sentence terhadap Keterampilan Menulis Karangan Narasi”. 

Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata keterampilan menulis narasi pada 

kelompok eksperimen= 75,77 > nilai rata-rata meterampilan menulis narasi pada 

kelompok kontrol= 71,80.  Dari data hasil observasi tersebut, dapat diketahui 

bahwa model kooperatif tipe CS berpengaruh terhadap keterampilan menulis 

narasi siswa. Perbedaan penelitian oleh Damayanti dengan peneliti adalah pada 

jenis penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

PTK, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh Damayanti adalah Penelitian 

Eksperimen. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah pada materi 

dan media yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian oleh Piribabadi (2014) dengan judul, “The Effect of the 

Keyword Method and Word-list Method Instruction on ESP Vocabulary 

Learning”, menemukan bahwa siswa yang menerima pembelajaran kosakata 

menggunakan metode kata kunci memiliki hasil belajar yang lebih baik diban-

dingkan siswa yang menerima pembelajaran menggunakan metode kata daftar. 

Hal ini membuktikan bahwa metode kata kunci memudahkan siswa untuk meng-

ingat kosakata yang diberikan. 

Penelitian oleh Purwanti (2014) dengan judul, “Penerapan Model Concept 

Sentence dengan Media Gambar dalam Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan pada Siswa Kelas IV SDN 1 Bumirejo”. Hasil penelitian menemukan 
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bahwa penerapan model CS dengan media gambar dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karangan. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 76,04 dan mencapai kategori baik, siklus II memeroleh skor 84,79 dan 

mencapai kategori sangat baik, siklus III memperoleh skor 95 dan mencapai 

kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 71,46 dan 

mencapai kategori baik, siklus II memperoleh skor 80,21 dan mencapai kategori 

sangat baik, siklus III memperoleh skor 90,83 dan mencapai kategori sangat baik. 

Persentase ketuntasan klasikal siswa siklus I 61,84%, siklus II 78,95%, dan siklus 

III 94,70%. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah pada model, 

materi dan kelas yang diteliti, sedangkan perbedaannya pada media yang 

digunakan. 

Penelitian oleh Janawati, dkk (2013) dengan judul, “Pengaruh 

Implementasi Pembelajaran Kartu Kata dalam Permainan Domino terhadap 

Peningkatan Kemampuan Membaca Menulis Permulaan Siswa”. Hasil penelitian 

menemukan bahwa pembelajaran kartu kata dalam pembelajaran domino 

memiliki pengaruh terhadap kemampuan membaca menulis permulaan siswa. 

Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah pada media dan materi yang 

digunakan. 

Penelitian oleh Baleghizadeh, dkk (2010) dengan judul, “The Effect of 

Keyword and Word List Methods on Immediate Vocabulary Retention of EFL 

Learners”. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan kata kunci dalam 

pembelajaran kosa kata Bahasa Inggris memudahkan siswa untuk mengingat kata 

kunci yang diberikan. Bedasarkan data hasil penelitian, kelompok eksperimen 
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memiliki rata-rata skor lebih tinggi dari pada kelompok kontrol. Rata-rata skor 

kelompok eksperimen sebesar 16,77, sedangkan kelompok kontrol memperoleh 

rata-rata skor sebesar 12,5. 

Penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk mendukung penelitian yang 

berjudul, “Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV-A SDN Tawangmas 

01 Semarang”. 

 

2.2 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada pembelajaran menu-

lis di SDN Tawangmas 01 Semarang, maka peneliti bersama kolaborator melaku-

kan tindakan perbaikan pembelajaran melalui penerapan model CS dengan media 

kartu kata. Berikut ini bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.3 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut maka hipotesis tindakan dalam pe-

nelitian ini adalah melalui penerapan model CS dengan media kartu kata pada sis-

wa kelas IV-A SDN Tawangams 01 Semarang dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa dalam menulis narasi. 

Kondisi Awal 

Pelaksanaan 

Kondisi Akhir 

1. Guru 

 Belum optimal dalam memberikan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan perbendaharaan kata siswa 

 Pemberian kesempatan siswa untuk berdiskusi belum optimal 

 

2. Siswa  

 Siswa kurang maskimal dalam menuangkan ide dan pendapat 

 perbendaharaan kata siswa terbatas 

 kurang tepat dalam memilih kata, akibatnya banyak 

penempatan kata yang salah pada hasil karangan 

 

3. Hasil Belajar 

 Sebanyak 25 siswa belum terampil menulis narasi. 

 

 

Langkah-langkah tindakan model CS dengan media kartu kata: 

1. mempersiapkan siswa menerima pelajaran 

2. menyampaikan apersepsi dan kompetensi yang akan dicapai 

3. menjelaskan materi  

4. melakukan tanya jawab terkait materi 

5. mengelompokkan siswa secara heterogen 

6. membagikan media kartu kata  

7. menulis narasi secara berkelompok 

8. membimbing diskusi 

9. menulis narasi secara individu 

10. penutup 

 

1. Keterampilan guru  meningkat 

2. Aktivitas siswa  meningkat 

3. Keterampilan menulis narasi siswa 

meningkat 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  JENIS PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan cara melakukan re-

fleksi diri yang berfokus pada masalah-masalah pembelajaran di kelas dan bertu-

juan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini ter-

diri atas empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) observasi; 

dan (4) refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1: Langkah-langkah PTK (Arikunto, 2009: 16) 
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Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif antara guru 

dengan kolaborator sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Adapun tahap-tahap penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. 

3.1.1 Perencanaan 

 Perencanaan adalah tahap pertama yang harus dilakukan dalam penelitian 

tindakan kelas. Menurut Supardi (2009: 118), kegaiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan adalah sebagai berikut: (1) identifikasi masalah; (2) perumusan 

masalah; (3) analisis penyebab masalah; (4) pengembangan intervensi (solusi). 

Perencanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi masalah, yaitu ditemukan permasalahan dalam mata pel-

ajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan menulis. 

b. Merumuskan masalah dan menganalisis penyebab masalah. 

c. Mencari solusi bersama kolaborator untuk memecahkan permasalahan dengan 

menerapkan model CS dengan media kartu kata. 

d. Menelaah SK, KD, dan indikator mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV 

yang akan dilakukan tindakan penelitian. 

e. Menyusun RPP sesuai indikator yeng telah ditentukan dengan skenario pem-

belajaran menggunakan model CS dengan media kartu kata. 

f. Menyiapkan media kartu kata. 

g. Menyiapkan LKS dan alat evaluasi. 

h. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah tahap kedua yang harus dilakukan dalam pe-

nelitian tindakan kelas. Tahap ini merupakan implementasi atau penerapan isi ran-

cangan yang telah dibuat sebagai solusi untuk memperbaiki permasalahan. Guru 

selama melaksanakan tindakan, mengacu pada rencana kegiatan yang telah dise-

pakati bersama kolaborator. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, yang terdiri 

atas satu kali pertemuan. Setiap siklus menggunakan KD yang sama, yaitu KD 8.1 

menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll). 

3.1.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peng-

amat. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan (Arikunto, 

2009: 9). Tujuan melakukan observasi adalah untuk mengumpulkan bukti hasil 

tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan melakukan refleksi. Ke-

giatan observasi dilakukan secara kolaboratif bersama kolaborator dan teman seja-

wat untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pem-

belajaran.  

3.1.4 Refleksi  

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang 

terjadi pada siswa, guru dan suasana kelas (Widihastrini, 2012: 49). Pada kegiatan 

refleksi dilakukan analisis data mengenai proses, masalah, dan hambatan yang di-

jumpai selama pelaksanaan tindakan.  Guru dapat melihat apa yang sudah dicapai, 
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apa yang belum dicapai, dan apa yang harus diperbaiki untuk pembelajaran selan-

jutnya.  

Refleksi dilakukan secara kolaboratif bersama kolaborator untuk mengkaji 

tindakan yang telah dilakukan dengan berdasarkan data yang diperoleh, kemudian 

melakukan perbaikan guna menyempurnakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus penelitian dengan uraian se-

bagai berikut. 

3.2.1 Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 April 2015 dengan alokasi waktu 

3 x 35 menit dalam satu kali pertemuan.  

3.2.1.1 Perencanaan  

Berikut ini kegiatan perencanaan yang dilakukan pada siklus I: 

1. Menelaah SK dan KD yang berhubungan dengan keterampilan menulis 

narasi. 

2. Bekerja sama dengan kolaborator untuk menyusun RPP dengan 

menggunakan model CS dengan media kartu kata. 

3. Menyiapkan sumber berupa teks bacaan tentang narasi dan media 

pembelajaran kartu kata. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa. 

5. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, serta lembar catatan lapangan. 
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Tabel 3.1 Pemetaan SK, KD, Indikator Siklus I 

Mata Pelajaran Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa Indonesia 8.  Mengungkapkan 

pikiran, perasaan dan 

informasi secara 

tertulis dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman dan 

pantun anak 

8.1  Menyusun 

karangan 

tentang 

berbagai topik 

sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda  

8.1.1  Menulis narasi dengan tema 

“liburan” menggunakan 

media kartu kata 

8.1.2 Menulis narasi sesuai dengan 

komponen-komponen narasi 

8.1.2  Menulis narasi dengan 

memperhatikan penggunaan 

ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma, dll) 

 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

1. Prakegiatan 

a. Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

b. Guru mengucapkan salam. 

c. Berdoa. 

d. Presensi. 

2. Kegiatan Awal 

a. Apersepsi. 

b. Guru menyampaikan pokok bahasan, yaitu menulis narasi mengguna-

kan media kartu kata dengan tema “Liburan”. 

c. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

d. Guru memberikan motivasi. 

3. Kegiatan Inti 

a. Guru membagikan contoh bacaan narasi kepada siswa. 

b. Siswa diminta untuk membaca contoh bacaan narasi tersebut (meng-

amati). 
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c. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa terkait bacaan narasi ter-

sebut(menanya). 

d. Melalui contoh bacaan narasi yang diberikan, siswa diminta meng-

identifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalam narasi (mencoba). 

e. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan tentang pengertian na-

rasi. 

f. Guru memberikan contoh menyusun narasi dengan menggunakan me-

dia kartu kata. 

g. Siswa memperhatikan contoh menyusun karangan narasi dengan meng-

gunakan media kartu kata yang diperlihatkan oleh guru (mengamati). 

h. Siswa diorganisasikan menjadi beberapa kelompok secara heterogen, 

masing-masing kelompok beranggotakan ± 4 orang. 

i. Guru menentukan tema tentang “Liburan”.  

j. Guru membagikan kartu kata yang berisi kata kunci  kepada siswa. 

k. Setiap kelompok menyusun narasi  menggunakan kartu kata dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat (menco-

ba).  

l. Setiap anggota kelompok menuliskan hasil karangan pada lembar kerja 

yang telah disediakan (menalar). 

m. Setiap kelompok saling menukarkan hasil karangan, kemudian meng-

oreksi hasil karangan kelompok lain (menalar). 

n. Setiap kelompok merevisi hasil karangan sesuai hasil koreksi (men-

coba). 
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o. Perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

(mengkomunikasikan). 

p. Guru membahas hasil karangan masing-masing kelompok. 

q. Guru memberikan penguatan. 

r. Siswa di berikan tugas untuk membuat narasi secara individu 

4. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Guru melakukan umpan balik. 

c. Siswa memberikan saran dan pendapat terhadap pembelajaran. 

d. Guru mengakhiri pelajaran dan mengingatkan siswa untuk giat belajar. 

3.2.1.3 Observasi  

1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi melalui 

model CS dengan media kartu kata menggunakan lembar observasi dan ca-

tatan lapangan yang telah disiapkan. 

2. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui mo-

del CS dengan media kartu kata menggunakan lembar observasi dan catatan 

lapangan yang telah disiapkan. 

3. Mengamati keterampilan siswa menulis narasi melalui model CS dengan 

media kartu kata. 

3.2.1.4 Refleksi  

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

belajar siswa pada siklus I. 
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2. Melakukan telaah dan daftar kekurangan yang muncul pada siklus I  dianta-

ranya: (a) guru belum menyampaikan kompetensi yanng akan dicapai dan 

belum memberikan motivasi di awal pembelajaran; (b) penekanan pada ma-

teri yang penting dan pembentukan anggota kelompok secara heterogen 

belum dilakukan oleh guru; (c) siswa ramai ketika pembagian kelompok; (d) 

pemberian penguatan kepada siswa tertentu kurang maksimal, guru belum 

menyebutkan nama siswa yang berperilaku positif; (e) siswa belum 

memberikan saran dan pendapat terhadap pembelajaran. 

3. Merencanakan tindak lanjut berupa revisi yaitu: (a) menyampaikan kom-

petensi yang akan dicapai serta memberikan motivasi kepada siswa; (b) 

memberikan penekanan pada materi yang penting dan membentuk anggota 

kelompok secara heterogen; (c) meningkatkan pengkondisian kelas dan me-

negur siswa yang berperilaku menyimpang; (e) memberikan penguatan ke-

pada siswa tertentu dengan menyebutkan nama siswa yang berperilaku po-

sitif; (f) meminta siswa memberikan saran dan pendapat terhadap pembel-

ajaran. 

3.2.2  Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 7 April 2015 dengan alokasi wak-

tu 3 x 35 menit dalam satu kali petemuan. 

3.2.2.1 Perencanaan 

Berikut ini kegiatan perencanaan yang dilakukan pada siklus II: 

1. Bekerja sama dengan kolaborator untuk menyusun RPP menggunakan 

model CS dengan media kartu kata sesuai hasil refleksi pada siklus II. 
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2. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa kartu kata. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, serta lembar catatatn lapangan. 

Tabel 3.2 Pemetaan SK, KD, Indikator Siklus II 

Mata Pelajaran Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa 

Indonesia 

8.  Mengungkapkan 

pikiran, perasaan dan 

informasi secara 

tertulis dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman dan 

pantun anak 

8.1  Menyusun 

karangan 

tentang 

berbagai topik 

sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda  

8.1.1  Menyusun narasi dengan 

tema “Memperingati Hari 

Kemerdekaan” 

menggunakan media kartu 

kata 

8.1.2 Menulis narasi sesuai 

dengan komponen-

komponen narasi 

8.1.2  Menulis narasi dengan 

memperhatikan penggunaan 

ejaan (huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, dll) 

 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1.  Prakegiatan 

a. Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

b. Guru mengucapkan salam. 

c. Berdoa. 

d. Presensi. 

2. Kegiatan Awal 

a. Guru menyampaikan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan pokok bahasan, yaitu menulis narasi mengguna-

kan media kartu kata dengan tema “Memperingati Hari Kemerdekaan”. 

c. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

d. Guru memberikan motivasi. 
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3. Kegiatan Inti 

a. Guru menunjukkan salah satu karangan siswa, kemudian bersama siswa 

menelaah penggunaan ejaan pada karangan tersebut. 

b. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai penggunaan 

ejaan dan tanda baca terutama penggunaan huruf kapital (menanya). 

c. Membahas hasil karangan siswa (memberikan penjelasan mengenai ke-

salahan penulisan yang dilakukan siswa pada siklus I). 

d. Guru memberikan reward kepada siswa yang memiliki hasil karangan 

terbaik dengan menyebutkan nama siswa tersebut. 

e. Guru mengingatkan kembali tentang narasi, unsur-unsur yang terkan-

dung di dalam karangan narasi, serta penggunaan ejaan dan tanda baca 

yang benar. 

f. Siswa memperhatikan penyampaian materi dari guru (mengamati) 

g. Guru memberikan contoh menyusun karangan narasi dengan meng-

gunakan media kartu kata. 

h. Siswa memperhatikan contoh menyusun karangan narasi dengan meng-

gunakan media kartu kata yang diperlihatkan oleh guru (mengamati). 

i. Siswa diorganisasikan menjadi beberapa kelompok secara he-terogen, 

masing-masing kelompok beranggotakan ± 4 orang. Guru membuat 

daftar kelompok, dan menuliskan pembagian kelompok di papan tulis. 

j. Guru menentukan tema tentang “Memperingati Hari 17 Agustus”. 

Semua kelompok memiliki tema yang sama. 
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k. Guru mengkondisikan suasana kelas kelas agar tetap kondusif dan 

menegur siswa yang berperilaku menyimpang. 

l. Guru membagikan media kartu kata kepada setiap kelompok. 

m. Setiap kelompok menyusun karangan narasi  menggunakan media kartu 

kata dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca yang te-

pat (mencoba).  

n. Setiap anggota kelompok menuliskan hasil karangan pada lembar kerja 

yang telah disediakan (menalar). 

o. Setiap anggota kelompok saling menukarkan hasil karangan, kemudian 

mengoreksi hasil karangan kelompok lain (menalar). 

p. Siswa merevisi hasil karangan sesuai hasil koreksi (mencoba). 

q. Perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

(mengkomunikasikan). 

r. Guru membahas hasil karangan masing-masing kelompok. 

s. Guru memberikan penguatan. 

t. Siswa di berikan tugas untuk membuat narasi secara individu 

4. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Guru melakukan umpan balik. 

c. Meminta siswa memberikan saran dan pendapat terhadap pembel-ajaran 

yang telah dilakukan. 

d. Mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam. 
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3.2.2.3 Observasi 

1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi melalui 

model CS dengan media kartu kata menggunakan lembar observasi dan 

catatan lapangan yang telah disiapkan. 

2. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui 

model CS dengan media kartu kata menggunakan lembar observasi dan 

catatan lapangan yang telah disiapkan. 

3. Mengamati keterampilan siswa menulis narasi melalui model CS dengan 

media kartu kata. 

3.2.2.4 Refleksi 

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

belajar siswa pada siklus II. 

2. Melakukan telaah dan daftar kekurangan yang muncul pada siklus II  

diantaranya: (a) guru belum memberikan motivasi dan contoh menyusun 

narasi menggunakan media kartu kata kepada siswa; (b) guru kurang 

maksimal dalam mengkondisikan kelas ketika pembentukan kelompok; (c) 

ada beberapa siswa yang belum memberikan ide dan tanggapan dan belum 

menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang dimiliki; (d) siswa belum 

memberikan saran dan pendapat terhadap pembelajaran.  

3. Merencanakan tindak lanjut berupa revisi yaitu: (a) memberikan motivasi 

kepada siswa agar lebih aktif dan semangat mengikuti pembelajaran serta 

memberikan contoh menyusun narasi menggunakan media kartu kata; (b)  

meningkatkan pengkondisian kelas agar suasana kelas tetap kondusif, deng-
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an cara bersikap tegas kepada siswa yang berperilaku menyimpang, dan 

memberikan permainan “kata komandan” untuk memusatkan perhatian sis-

wa ketika siswa ramai; (c) berkeliling mengawasi siswa dan memberikan 

motivasi kepada siswa yang pasif agar aktif memberikan pendapat ketika 

berdiskusi; (d) meminta siswa memberikan saran dan pendapat terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

3.2.3 Siklus III 

Siklus IIIdilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2015 dengan alokasi 

waktu 3 x 35 menit dalam satu kali petemuan. 

3.2.3.1 Perencanaan 

Berikut ini kegiatan perencanaan yang dilakukan pada siklus III: 

1. Menyusun RPP perbaikan sesuai hasil refleksi pada siklus II. 

2. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa kartu kata. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, serta lembar catatatn lapangan. 

Tabel 3.3 Pemetaan SK, KD, Indikator Siklus III 

Mata Pelajaran Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa Indonesia 8.  Mengungkapkan 

pikiran, perasaan dan 

informasi secara 

tertulis dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman dan 

pantun anak 

8.1  Menyusun 

karangan 

tentang 

berbagai topik 

sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda  

8.1.1  Menyusun narasi 

dengan tema “Kerja 

Bakti” menggunakan 

media kartu kata 

8.1.2 Menulis narasi sesuai 

dengan komponen-

komponen narasi 

8.1.3  Menulis  narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda 

koma, dll) 
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3.2.3.2  Pelaksanaan Tindakan 

1. Prakegiatan 

a. Guru memusatkan perhatian siswa melaui permainan “kata komandan”. 

b. Guru mengucapkan salam. 

c. Berdoa. 

d. Presensi. 

2. Kegiatan Awal 

a. Guru mengajak siswa bernyanyi bersama untuk menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. 

b. Apersepsi. 

c. Guru menyampaikan pokok bahasan, yaitu menulis narasi 

menggunakan media kartu kata dengan tema “Kerja Bakti”. 

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

3. Kegiatan Inti  

a. Membahas hasil karangan siswa (memberikan penjelasan mengenai ke-

salahan penulisan yang dilakukan siswa pada siklus II). 

b. Guru memberikan reward kepada siswa yang memiliki hasil karangan 

terbaik dengan menyebutkan nama siswa tersebut. 

c. Guru mengingatkan kembali tentang narasi, unsur-unsur yang terkan-

dung di dalam karangan narasi, serta penggunaan ejaan dan tanda baca 

yang benar. 

d. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa terkait materi (mengamati) 

e. Siswa memperhatikan penyampaian materi dari guru (mengamati) 
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f. Guru memberikan contoh menyusun karangan narasi dengan 

menggunakan media kartu kata. 

g. Siswa memperhatikan contoh menyusun karangan narasi dengan meng-

gunakan media kartu kata yang diperlihatkan oleh guru (mengamati). 

h. Siswa diorganisasikan menjadi beberapa kelompok secara heterogen, 

masing-masing kelompok beranggotakan ± 4 orang. Guru membuat 

daftar kelompok, dan menuliskan pembagian kelompok di papan tulis. 

i. Guru menentukan tema tentang “Memperingati Hari 17 Agustus”. Se-

mua kelompok memiliki tema yang sama. 

j. Guru mengkondisikan suasana kelas kelas agar tetap kondusif dan 

menegur siswa yang berperilaku menyimpang. 

k. Guru membagikan media kartu kata kepada setiap kelompok. 

l. Setiap kelompok menyusun karangan narasi  menggunakan media kartu 

kata dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca yang te-

pat (mencoba).  

m. Guru berkeliling mengawasi siswa dan memberikan motivasi agar 

siswa aktif berdiskusi. 

n. Setiap anggota kelompok menuliskan hasil karangan pada lembar kerja 

yang telah disediakan (menalar). 

o. Setiap anggota kelompok saling menukarkan hasil karangan, kemudian 

mengoreksi hasil karangan kelompok lain (menalar). 

p. Siswa merevisi hasil karangan sesuai hasil koreksi (mencoba). 
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q. Perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

(mengkomunikasikan). 

r. Guru membahas hasil karangan masing-masing kelompok. 

s. Guru memberikan penguatan. 

t. Siswa di berikan tugas untuk membuat narasi secara individu 

4. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Guru melakukan umpan balik. 

c. Meminta siswa memberikan saran dan pendapat terhadap pembel-ajaran 

yang telah dilakukan. 

d. Mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

3.2.3.3 Observasi 

1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi melalui 

model CS dengan media kartu kata menggunakan lembar observasi dan ca-

tatan lapangan yang telah disiapkan. 

2. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui mo-

del CS dengan media kartu kata menggunakan lembar observasi dan catatan 

lapangan yang telah disiapkan. 

3. Mengamati keterampilan siswa menulis narasi melalui model CS dengan 

media kartu kata. 
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3.2.3.4 Refleksi 

Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil penilaian keterampilan 

menulis narasi siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Un-

tuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan maka perlu dilaku-

kan usaha perbaikan meliputi: kemampuan guru dalam mengelola kelas perlu di-

tingkatkan agar pembelajaran dapat berjalan secara kondusif, guru hendaknya 

memperhatikan siswa secara merata, meningkatkan pemberian motivasi dan 

penguatan kepada siswa untuk mengembangkan keberanian siswa dalam bertanya, 

menjawab pertanyaan, maupun menyampaikan pendapat. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 

Semarang yang terdiri atas 39 siswa, meliputi 18 siswa laki-laki dan 21 siswa 

perempuan. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tawangmas 01 Semarang yang ber-

alamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok A-6 Semarang, Kecamatan Semarang Barat, 

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi melalui model CS 

dengan media kartu kata. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui model CS dengan 

media kartu kata. 

3. Keterampilan menulis narasi siswa melalui model CS dengan media karta. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

Arikunto (2008: 131), membagi data menjadi dua jenis yaitu data kuantita-

tif dan data kualitatif. 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil penilaian keterampilan menulis 

narasi siswa. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta catatan lapangan selama 

proses pembelajaran menulis narasi melalui model CS dengan media kartu kata. 

3.6.2 Sumber Data 

3.6.1.2 Siswa 

 Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi, dan hasil penilaian kete-

rampilan menulis narasi pada setiap siklus penelitian. 
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3.6.1.3 Guru 

 Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran menulis narasi melalui model CS dengan media kartu kata. 

3.6.1.4 Data Dokumen 

Sumber data dokumen diperoleh dari data skor awal sebelum tindakan dan 

skor setelah tindakan, catatan lapangan, video dan foto selama pembelajaran. 

3.6.1.5 Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan berisi hal-hal yang tidak dapat terekam melalui lembar 

observasi atau pengamatan dan berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh 

selama pembelajaran.  

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tek-

nik tes dan non tes. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah perta-

nyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaannya terhadap cakupan materi dan sesuai dengan tujuan pengajaran ter-

tentu (Poerwanti, 2008:1.5). Penelitian ini menggunakan teknik tes melalui pem-

berian LKS pada setiap siklus untuk mengukur keterampilan siswa dalam menulis 

narasi.  
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3.6.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes dalam penelitian ini meliputi: observasi, catatan lapangan, 

dan dokumentasi. 

3.6.3.2.1 Observasi 

Menurut poerwanti (2008: 3.22), observasi adalah mengamati dengan sua-

tu tujuan dengan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi ko-

de pada apa yang diamati. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dan infor-

masi tentang aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran menulis narasi melalui 

model CS dengan media kartu kata. 

3.6.3.2.2 Data Dokumentasi 

Menurut Widoyoko, (2014: 50) dokumen dalam arti sempit berarti barang-

barang atau benda-benda tertulis, sedangkan dalam arti luas dokumen bukan ha-

nya berwujud tulisan saja tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti 

prasasti dan simbol-simbol lainnya. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

data skor awal sebelum dilaksanakan tindakan, data skor setelah dilakukan tindak-

an, catatan lapangan selama proses pembelajaran, serta bukti aktivitas siswa dan 

guru dalam bentuk foto. 

3.6.3.2.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang tidak terekam 

dalam lembar pengamatan selama pembelajaran dan untuk memperkuat data serta 

sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 
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3.7  TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu data kualitatif 

dan data kuantitatif. 

3.7.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yang dianalisis menggunakan 

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

terendah, skor tertinggi, ketuntasan belajar dan ditampilkan dalam bentuk 

persentase. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan mean atau rerata kelas (Herrhyanto, 2008: 4.2) 

 ̅ = 
∑  

∑  
 

Keterangan: 

 ̅= mean (rata-rata) 

∑   = jumlah semua nilai siswa 

∑  = jumlah banyak data   

 

2. Menentukan median (Herrhyanto, 2008:4.21) 

Me = Bb + P (
 

 
   

  
) 

Keterangan : 

Me = median 

Bb = batas bawah kelas yang mengandung nilai median 

P = panjang kelas interval 

n = jumlah siswa 
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F = jumlah dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median 

fm = banyak frekuensi kelas median 

3. Menentukam modus atau nilai yang sering muncul (Herrhyanto, 2008: 4.19) 

Mo = Bb + P (
  

     
) 

Keterangan : 

Mo   = modus 

Bb    = batas bawah kelas yang mengandung nilai modus 

P      = panjang kelas interval 

b1 = selisih antaranilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi    

sebelum kelas modus (fsb) 

b2 = selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi 

sesudah kelas modus (fsd)  

4. Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal (Aqib, 2014: 41) 

  

 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 

 

 

 

(KKM SDN Tawangmas 01 Semarang ) 

 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
Kualifikasi 

Individu Klasikal 

>70 >75 % Tuntas 

<70 <75 % Tidak Tuntas 

% ketuntasan belajar =  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
× 100% 
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3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktifitas sis-

wa, dan catatan lapangan, dalam  pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model 

CS dengan media kartu kata yang dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Menurut Widoyoko (2014: 111) langkah-langkah untuk mengolah data 

keterampilan guru dan aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

a. menentukan skor terendah; 

b. menentukan skor tertinggi; 

c. menentukan jumlah kelas interval; 

penelitian ini menggunakan skala dengan 4 kriteria yaitu sangat baik, baik. 

cukup, dan kurang; 

d. mencari jarak interval dengan rumus: 

 Jarak interval (i) = 
                           

                      
 

 

( Widoyoko, 2014: 110 ) 

Berdasarkan uraian tersebut, kriteria data skor yang diperoleh dapat dikon-

versikan dalam bentuk tabel berikut ini : 

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Keberhasilan 

Jumlah Skor Kriteria Kualifikasi 

> (k + 3 (i)) s/d m 
Sangat Baik Tuntas 

>(k + 2 (i)) s/d (k + 3(i)) Baik Tuntas 

>(k +1 (i)) s/d (k+2(i)) Cukup Tidak Tuntas 

K s/d (k+1(i)) 
Kurang Tidak Tuntas 

(Widoyoko, 2014: 112) 
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Berdasarkan perhitungan tersebut maka tabel klasifikasi untuk keteram-

pilan guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

Sedangkan tabel klasifikasi untuk aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model CS dengan media kartu kata dapat meningkatkan keterampilan me-

nulis narasi siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang dengan indikator se-

bagai berikut. 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi melalui model CS 

dengan media kartu kata meningkat dengan kriteria minimal baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi melalui model CS dengan 

media kartu kata meningkat dengan kriteria minimal baik. 

Skor Kriteria Kualifikasi 

>32,5 s/d 40 Sangat Baik Tuntas 

>25 s/d 32,5 Baik Tuntas 

> 17,5 s/d 25 Cukup Tidak Tuntas 

10 s/d 17,5 Kurang Tidak Tuntas 

Skor Kriteria Kualifikasi 

>32,5 s/d 40 Sangat Baik Tuntas 

>25 s/d 32,5 Baik Tuntas 

>17,5 s/d 25 Cukup Tidak Tuntas 

10 s/d 17,5 Kurang Tidak Tuntas 
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3. Sebanyak 75% siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Semarang mampu 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar ≥ 70 dalam keteram-

pilan menulis narasi melalui model CS dengan media kartu kata. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model CS dengan media 

kartu kata untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV-

A SDN Tawangamas 01 Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Penerapan model CS dengan media kartu kata dapat meningkatkan keteram-

pilan guru dalam pembelajaran menulis narasi. Keterampilan guru pada siklus 

I mencapai kategori cukup, mengalami peningkatan pada siklus II mencapai 

kategori baik. Keterampilan guru mengalami peningkatan lagi pada siklus III 

mencapai kategori sangat baik. Selama pelaksanaan pembelajaran, guru ber-

hasil mengaplikasikan model CS dengan media kartu kata dengan baik se-

hingga menciptakan kegiatan belajar yang menarik dan mengaktifkan siswa. 

b. Penerapan model CS dengan media kartu kata dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menulis narasi. Aktivitas siswa pada siklus I men-

capai kategori cukup, mengalami peningkatan pada siklus II dan III dan men-

capai kategori baik.  Selama mengikuti pembelajaran, siswa berhasil meng-

ikuti kegiatan dengan baik. Penggunaan media kartu kata berhasil menarik 

perhatian siswa dan mempermudah siswa dalam menulis narasi. 
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c. Penerapan model CS dengan media kartu kata dapat meningkatkan keteram-

pilan menulis narasi siswa kelas IV-A SDN Tawangmas 01 Semarang. Per-

sentase ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu sebesar 62%, dan memperoleh 

skor tertinggi 85; skor terendah 45; rata-rata kelas 66,23. Pada siklus II, per-

sentase ketuntasan klasikal mengalami peningkatan menjadi 72%, dan skor 

tertinggi yang diperoleh adalah 90; skor terendah 55; rata-rata kelas 73,70. 

Kemudian pada siklus III, persentase ketuntasan klasikal mengalami pening-

katan lagi menjadi 87%. Skor tertinggi yang diperoleh pada siklus III yaitu 

90; skor terendah 60; dan rata-rata kelas menjadi 77,07. Dari data tersebut, 

dapat diketahui bahwa keterampilan siswa dalam menulis narasi telah men-

capai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 75% siswa 

mampu memperoleh skor ≥70. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan sa-

ran sebagai berikut: 

c. Diperlukan perencanaan yang baik untuk meningkatkan keterampilan guru 

dalam pembelajaran menulis narasi melalui model CS denganmedia kartu ka-

ta, diantaranya: meningkatkan variasi penguatan, karena penguatan memiliki 

peran penting untuk meningkatkan aktivitas siswa. Selain itu, keterampilan 

guru dalam mengelola kelas juga perlu ditingkatkan agar pembelajaran dapat 

berjalan secara kondusif.  
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d. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi me-

lalui model CS dengan media kartu kata diperlukan perencanaan yang baik, 

diantaranya: guru hendaknya memperhatikan siswa secara merata, mening-

katkan pemberian motivasi dan penguatan kepada siswa untuk mengem-

bangkan keberanian siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, maupun 

menyampaikan pendapat. 

e. Untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa secara berkelanjutan, diper-

lukan usaha diantaranya: memberikan tugas menulis kepada siswa agar siswa 

lebih terampil lagi dalam menulis, menambah perbendaharaan kata siswa 

dengan memberikan contoh-contoh bacaan narasi. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATORKETERAMPILAN GURU 

Judul: 

Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata  

 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV-A 

 SDN Tawangmas 01 Semarang 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Langkah Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata 

(Aktivitas Guru) 

 

Indikator 

Keterampilan Guru 

melalui Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan bertanya 

3. Keterampilan memberi 

penguatan 

4. Keterampilan 

menggunakan variasi 

5. Keterampilan 

menjelaskan 

6. Keterampilan 

membimbing diskusi  

kelompok kecil 

7. Keterampilan mengelola 

kelas 

8. Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

9. Keterampilan menutup 

pelajaran  

 

1. Guru mempersiapkan siswa 

menerima pelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi 

3. Guru menyampaikan kompetensi 

yang akan dicapai. 

4. Menjelaskan materi dan 

memberikan contoh menyusun 

narasi menggunakan media kartu 

kata. 

5. Guru mengajukan 

pertanyaankepada siswa terkait 

materi. 

6. Guru mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

secara heterogen.Masing-masing 

kelompok beranggotakan kurang 

lebih 4 orang. 

7. Guru menentukan tema.dan 

membagikan kartu kata kepada 

siswa. 

8. Guru membimbing siswa menulis 

narasi menggunakan media kartu 

kata secara berkelompok. 

9. Guru meminta siswa membuat 

karangan  menggunakan minimal  

 

1. Mempersiapkan siswa 

menerima pelajaran (1.1) dan 

(7.1). 

2. Membuka pelajaran  (1.2) dan 

(1.3). 

3. Menjelaskan materi dan 

memberikan contoh menyusun 

narasi menggunakan media 

kartu kata (5.5), (5.6) dan 

(4.5). 

4. Mengajukan pertanyaan 

kepada  siswa terkait materi 

(2.7). 

5. Membimbing siswa 

membentuk kelompok secara 

heterogen (7.7). 

6. Membimbing siswa menulis 

narasi secara berkelompok 

menggunakan kartu kata (6.8). 

7. Membimbing siswa 

mengoreksi dan merevisi hasil 

karangan (8.10) dan (8.11). 

8. Membimbing siswa 

menyampaikan hasil diskusi 

(7. 12). 

Lampiran 1 
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Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Langkah Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata 

(Aktivitas Guru) 

 

Indikator 

Keterampilan Guru 

melalui Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata 

 10. Guru meminta siswa menukarkan 

karangan dan mengoreksi 

karangan kelompok lain. 

11. Guru meminta siswa merevisi 

hasil karangan . 

12. Guru membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

karangan.  

13. Guru memberikan penguatan 

terhadap hasil karangan siswa. 

14. Guru meminta siswa menulis 

narasi menggunakan media kartu 

kata secara individu. 

15. Guru membimbing siswa 

membuat kesimpulan. 

9. Memberikan penguatan 

terhadap hasil karangan siswa 

(3. 13) 

10. Menutup pelajaran (9. 15). 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Judul: 

Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata  

 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV-A 

 SDN Tawangmas 01 Semarang 

Kegiatan Belajar Siswa Langkah Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata 

(Aktivitas Guru) 

 

Indikator 

Aktivitas Siswa 

melalui Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata 

1. Visual activites. 

2. Oral 

activities.Listening 

activities. 

3. Writting activities. 

4. Drawing activities. 

5. Motor activites. 

6. Mental activities. 

7. Emotional activities. 

1. Siswa mempersiapkan diri 

menerima pelajaran. 

2. Siswa memperhatikan apersepsi 

dari guru. 

3. Siswa memperhatikan 

penyampaian kompetensi dari 

guru. 

4. Siswa memperhatikan penjelasan 

materi dan cara menyusun  narasi  

menggunakan media kartu kata. 

5. Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru terkait materi. 

6. Siswa membentuk kelompok 

secara heterogen. Masing-masing 

kelompok beranggotakan kurang 

lebih 4 orang. 

7. Setiap kelompok memperhatikan 

penentuan tema dan menerima 

media kartu kata yang dibagikan 

oleh guru. 

8. Setiap kelompok menulis narasi 

menggunakan media kartu kata. 

Setiap kelompok membuat 

karangan menggunakan minimal 

satu kata kunci pada 

setiapkalimat. 

1. Mempersiapkan diri menerima 

pelajaran(8.1). 

2. Menanggapi apersepsi dari guru 

(2.2), (3.2). 

3. Memperhatikan penjelasan 

terkait materi dan cara 

menyusun narasi menggunakan 

media kartu kata (1.5), (3.4), 

(3.4). 

4. Bertanya jawab dengan guru 

terkait materi (2.5) dan (8). 

5. Ketertiban dalam pembentukan 

kelompok (3.6) 

6. Menulis karangan narasi 

menggunakan media kartu kata 

secara berkelompok (1.8), (4.9), 

(7) dan (8). 

7. Saling mengoreksi dan merevisi 

hasil karangan narasi (1.11), 

(4.12) 

8. Menyampaikan hasil karangan 

narasi kelompok (2.13), (8) dan 

(6). 

9. Menanggapi hasil karangan 

narasi kelompok lain (2) dan 

(8). 
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Kegiatan Belajar Siswa Langkah Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata 

(Aktivitas Guru) 

 

Indikator 

Aktivitas Siswa 

melalui Model Concept Sentence 

dengan Media Kartu Kata 

1. Visual activites. 

2. Oral 

activities.Listening 

activities. 

3. Writting activities. 

4. Drawing activities. 

5. Motor activites. 

6. Mental activities. 

7. Emotional activities. 

9. Setiap anggota kelompok 

menuliskan hasil karangan pada 

lembar kerja yang telah 

disediakan 

10. Setiap  kelompok menukarkan 

karangan dan mengoreksi 

karangan kelompok lain. 

11. Setiap kelompok merevisi hasil 

karangan. 

12. Perwakilan masing-masing 

kelompok untuk membacakan 

hasil karangan narasi. 

13. Siswa diberikan penguatan oleh 

guru. 

14. Secara individu, siswa menulis 

narasi menggunakan media kartu 

kata. 

15. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

membuat kesimpulan. 

 

10. Membuat kesimpulan (2.16) 

dan (8). 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

Judul: 

Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata  

 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV-A 

 SDN Tawangmas 01 Semarang 

No Variabel Indikator Sumber Data Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

menulis narasi 

melalui model 

concept sentence 

dengan media kartu 

kata. 

1. Mempersiapkan siswa menerima 

pelajaran (keterampilan mengelola 

dan membuka pelajaran). 

2. Membuka pelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran). 

3. Menjelaskan materi dan 

memberikan contoh menyusun 

narasi menggunakan kartu kata 

(keterampilan menjelaskan dan 

variasi). 

4. Mengajukan pertanyaan kepada 

siswa terkait materi (keterampilan 

bertanya). 

5. Membimbing siswa membentuk 

kelompok secara heterogen 

(keterampilan mengelola kelas). 

6. Membimbing siswa menulis 

karangan secara berkelompok  

menggunakan kartu kata 

(keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7. Membimbing siswa mengoreksi dan 

merevisi hasil karangan 

(keterampilan pembelajaran 

perseorangan). 

8. Membimbing siswa menyampaikan 

hasil diskusi (keterampilan 

meneglola kelas). 

9. Memberikan penguatan terhadap 

hasil karangan siswa (keterampilan 

1. Guru 

2. Foto 

3. Catatan 

Lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

Lapangan 
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memberikan penguatan). 

10. Menutup pelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran). 

2. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

menulis narasi 

melalui model 

concept sentence 

dengan media kartu 

kata. 

1. Mempersiapkan diri menerima 

pelajaran (emotional activities). 

2. Menanggapi apersepsi dari guru 

(oral, listening activities). 

3. Memperhatikan penjelasan terkait 

materi dan cara menyusun narasi 

menggunakan media kartu kata 

(visual, listening activities). 

4. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

dari guru terkait materi (oral, 

emotional activities). 

5. Ketertiban dalam pembentukan 

kelompok (listening activities) 

6. Menulis narasi menggunakan media 

kartu kata secara berkelompok 

(visual, writting, mental, emotional, 

oral activities). 

7. Saling mengoreksi dan merevisi 

hasil karangan narasi (visual, 

writting activities). 

8. Menyampaikan hasil karangan 

kelompok (oral, motor, emotional 

activties). 

9. Menanggapi hasil karangan 

kelompok lain (oral, emotional, 

motor activities). 

10. Melakukan refleksi(oral, emotional 

activities). 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Catatan 

Lapangan 

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

 

3. Keterampilan siswa 

menulis narasi 

melalui model 

concept sentence 

dengan media kartu 

kata. 

1. Pengembangan karangan sesuai 

tema  

2. Rangkaian peristiwa 

3. Ejaan dan tanda baca 

4. Pemilihan kata 

5. Keterpaduan 

Siswa 

 

Rubrik 

Penilaian  
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Judul: 

Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata  

 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV-A 

 SDN Tawangmas 01 Semarang 

Siklus ke. . . . 

Nama Guru  : Fitria Sri Sadono 

Nama SD  : SDN Tawangmas 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IV-A/2 

Materi Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : Karangan Narasi 

Hari/Tanggal  : …………………………  

 

 Petunjuk: 

1. Cermatilah indikator keterampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor tampak dalam 

pembelajaran. 

3. Kriteria penskoran: 

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. 
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Isilah Lembar Observasi Keterampilan Guru Sesuai Petunjuk! 

No  Indikator  Deskriptor 

 

 

Check 

(√) 

 

Jumlah 

Skor 

1. Mempersiapkan 

siswa menerima 

pelajaran  

a. Mempersiapkan sumber belajar dan 

media  

  

b. Memusatkan perhatian siswa  

c. Meminta salah satu siswa untuk 

memimpin do’a. 

 

d. Mengecek kehadiran siswa.  

2. Membuka pelajaran  a. Menyampaikan apersepsi   

b. Menyampaikan kompetensi yang 

akan dicapai 

 

c. Memberikan motivasi  

d. Menyampaikan pokok bahasan  

3. Menjelaskan materi 

dan memberikan 

contoh menyusun 

narasi 

menggunakan 

media kartu kata  

a. Menjelaskan materi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

  

b. Menggunakan kalimat sederhana 

dan mudah dipahami 

 

c. Menekankan pada materi yang 

penting 

 

d. Memberikan contoh menyusun 

narasi menggunakan media kartu 

kata 

 

4. Mengajukan 

pertanyaan kepada 

siswa terkait materi  

a. Memberikan pertanyaan secara 

klasikal berkaitan dengan 

pemahaman siswa terhadap materi 

  

b. Pertanyaan jelas dan mudah 

dipahami 

 

c. Memberikan waktu berpikir  

d. Pemberian tuntunan  

5. Membimbing siswa 

membentuk 

kelompok secara 

heterogen  

a. Membentuk anggota kelompok 

secara heterogen 

  

b. Menempatkan siswa ke dalam 

kelompok 

 

c. Mengatur tempat duduk kelompok  

d. Mengkondisikan suasana kelas agar 

tetap kondusif 

 

6. Membimbing siswa 

menulis karangan 

secara berkelompok 

menggunakan 

media kartu kata 

a. Memberikan petunjuk dalam  

kegiatan menulis karangan secara 

berkelompok 

  

b. Mengingatkan siswa untuk 

berpartisipasi dengan mengeluarkan 

ide dan tanggapan 

 

c. Menanggapi permasalahan siswa 

dalam menulis narasi 

 

d. Mengingatkan siswa untuk lebih   

e. kreatif dalam mengembangkan 

kalimat berdasarkan kata kunci 
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No Indikator Deskriptor Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

7. Membimbing siswa 

mengoreksi dan 

merevisi hasil 

karangan  

 

a. Mengingatkan siswa untuk megecek 

tanda baca dan pemilihan kata sesuai 

dengan pengetahuan mereka 

  

b. Berkeliling kelas untuk membantu 

siswa yang kesulitan mengoreksi 

karangan teman 

 

c. Memberikan motivasi siswa untuk 

mengoreksi karangan teman dengan 

sungguh – sungguh 

 

d. Meminta siswa merevisi hasil 

karangan sesuai dengan hasil koreksi 

temannya 

 

8. Membimbing siswa 

menyampaikan 

hasil diskusi  

a. Memberikan petunjuk jalannya 

presentasi 

  

b. Memberikan kesempatan kepada 

semua kelompok 

 

c. Memusatkan perhatian siswa untuk 

mengikuti presentasi 

 

d. Menegur siswa yang berbuat gaduh 

atau mengganggu jalannya 

presentasi 

 

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa  

a. Memberikan penguatan  kepada 

siswa tertentu 

  

b. Memberikan penguatan kepada 

kelompok 

 

c. Memberikan penguatan dengan 

segera 

 

d. Melakukan variasi penguatan  

10. Menutup pelajaran a. Bersama siswa membuat 

kesimpulan. 

  

b. Memberikan umpan balik  

c. Meminta siswa memberikan saran/ 

pendapat terhadap pembelajaran 

 

d. Mengucapkan salam  

Jumlah skor  

Kategori......................... 
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Kriteria penilaian 

a. Skor maksimal = 10 x 4 = 40 

b. Skor minimal  = 10 x 1 = 10 

c. Jumlah kelas  = 4 

d. Jarak interval (i) = 
     

 
 = 

  

 
 = 7,5 

 

Tabel  

       Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

 

Skor  Kategori  Kualifikasi 

>32,5 s/d 40 Sangat Baik Tuntas 

>25 s/d 32,5 Baik Tuntas 

> 17,5 s/d 25 Cukup Tidak tuntas 

10 s/d 17,5 Kurang Tidak tuntas 

 

 

Kolaborator, 

 

 

Marfuah, S.Pd.SD  

NIP. 19600506 198206 2 004 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Judul: 

Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata  

 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV-A 

 SDN Tawangmas 01 Semarang 

Siklus ke. . . . 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Tawangmas 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : Karangan Narasi 

Hari/Tanggal  : …………………………  

 

 Petunjuk: 

1. Cermatilah indikator keterampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom jika deskriptor tampak dalam 

pembelajaran. 

3. Kriteria penskoran: 

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. 
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Isilah Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Sesuai Petunjuk! 

No  Indikator  Deskriptor 

 

 

Check 

(√) 

 

Jumlah 

Skor 

1. Mempersiapkan diri 

menerima pelajaran  

a. Tidak terlambat masuk kelas   

b. Duduk di tempat duduk masing-

masing 

 

c. Membawa buku pelajaran  

d. Fokus pada guru  

2. Menanggapi 

apersepsi dari guru  

a. Memperhatikan apersepsi dari 

guru 

  

b. Menjawab apersepsi guru dengan 

jelas dan lantang 

 

c. Berbahasa santun  

d. Ketepatan jawaban  

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

terkait materi dan 

cara menyusun 

narasi menggunakan 

kartu kata  

a. Mendengarkan penjelasan guru 

terkait materi dan cara menyusun 

narasi menggunakan kartu kata 

  

b. Pandangan fokus pada guru  

c. Mencatat hal-hal penting setiap 

informasi yang didapat dari guru 

 

d. Tidak mengganggu teman lainnya  

4. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan dari guru 

terkait materi 

a. Mengangkat tangan sebelum 

menjawab dan bertanya 

  

b. Menggunakan bahasa yang santun  

c. Ketepatan jawaban.  

d. Pertanyaan sesuai materi  

5. Ketertiban dalam 

pembentukan 

kelompok  

a. Memperhatikan pembentukan 

kelompok oleh guru 

  

b. Segera menuju kelompoknya 

masing-masing 

 

c. Tidak memprotes pembagian 

kelompok 

 

d. Tidak mengganggu kelompok lain  

6. Menulis narasi 

menggunakan media 

kartu kata secara 

berkelompok 

a. Tertib bekerja dalam kelompok   

b. Memberikan ide dan tanggapan 

ketika berdiskusi 

 

c. Bekerja sama dengan baik  

d. Menulis hasil diskusi pada lembar 

kerja masing-masing 

 

7. Saling mengoreksi 

dan merevisi hasil 

karangan narasi  

 

 

 

 

a. Menukarkan hasil karangan 

teman 

  

b. Mengoreksi hasil karangan teman 

dengan teliti 

 

c. Tidak mencorat – coret karangan 

teman secara berlebihan 
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No Indikator Deskriptor Check 

(√) 

Jumlah 

Skor 

  d. Merevisi karangan berdasarkan 

hasil koreksi teman 

  

8. Penyampaian hasil 

karangan keompok 

a. Memperhatikan penyampaian 

hasil karangan dari kelompok lain 

  

b. Berani dalam menyampaikan 

hasil karangan kelompok 

 

c. Menggunakan bahasa yang santun  

d. Menyampaikan hasil karangan 

dengan suara yang jelas dan 

lantang 

 

9. Menanggapi hasil 

karangan kelompok 

lain  

a. Mengangkat tangan sebelum 

menanggapi hasil karangan 

kelompok lain 

  

b. Menggunakan bahasa yang santun 

ketika memberi tanggapan 

 

c. Menyampaikan tanggapan dengan 

suara yang jelas dan lantang 

 

d. Ketepatan hasil tanggapan  

10. Melakukan refleksi a. Merespon umpan balik dari guru   

b. Ketepatan hasil simpulan  

c. Mencatat hasil simpulan pada 

buku catatan 

 

d. Menyampaikan saran/ pendapat 

terhadap pembelajaran 

 

Jumlah skor  

Kategori.......................... 
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Kriteria penilaian 

a. Skor maksimal = 10 x 4 = 40 

b. Skor minimal  = 10 x 1 = 10 

c. Jumlah kelas  = 4 

d. Jarak interval (i) = 
     

 
 = 

  

 
 = 7,5 

 

Tabel  

       Kriteria KetuntasanAktivitas Siswa 

 

Skor  Kategori  Kualifikasi 

>32,5 s/d 40 Sangat Baik Tuntas 

>25 s/d 32,5 Baik Tuntas 

> 17,5 s/d 25 Cukup Tidak tuntas 

10 s/d 17,5 Kurang Tidak tuntas 

 

 

Observer, 

 

............................................ 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Tawangmas 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : Karangan Narasi 

Hari/Tanggal  : …………………………  

 

Petunjuk: 

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

pengamatan! 

No Indikator Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian isi dengan judul     

2. Rangkaian peristiwa     

3. Ejaan dan Tanda Baca     

4. Pilihan kata     

5. Keterpaduan     

 

Skor Maksimal  = 20 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh: skor maksimal) x 100 

Jumlah skor   = .............Nilai = ................. 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS  NARASI SISWA 

MELALUI MODEL CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPEK 

 

 

Kurang 

(1) 

 

Cukup 

(2) 

 

Baik 

(3) 

 

Baik Sekali 

(4) 

Kesesuaian isi 

dengan judul 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

namun kurang 

kreatif, serta 

terdapat kurang 

dari 4 kalimat 

dalam karangan 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan  judul  

dan kartu kata, 

cukup kreatif, 

serta terdapat 4-5 

kalimat dalam 

karangan 

Pengembangan 

karangan  sesuai 

dengan  judul  

dan kartu kata, 

kreatif serta 

terdapat  6-8 

kalimat dalam 

karangan 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan  judul  

dan kartu kata, 

kreatif serta 

terdapat lebih 

dari 8 kalimat 

dalam karangan 

Rangkaian 

Peristiwa 

Rangkaian 

peristwa menurut 

waktu tidak urut, 

mencakup awal 

cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

kurang urut, dan 

mencakup 

bagian awal dan 

inti cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

urut, dan 

mencakup 

bagian awal, inti, 

dan sedikit akhir 

cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

urut, dan 

mencakup 

bagian awal, inti, 

dan akhir cerita 

Ejaan dan Tanda 

Baca 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca  >12 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 8-11 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 4-7 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 1-3 

Pilihan Kata Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

>7 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

5-6 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

3-4 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

1-2 

 

Keterpaduan 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

tidak jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

kurang jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan  

antar paragraf 

cukup jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

jelas 
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CATATAN LAPANGAN  

Judul: 

Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Kartu Kata  

 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV-A 

 SDN Tawangmas 01 Semarang 

 

Nama SD : SDN Tawangmas 01 Semarang 

Nama Guru : 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Hari/ Tanggal : 

Petunjuk :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selamapembelajaran! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pengamat, 

 

 

Marfuah, S.Pd.SD  

NIP. 19600506 198206 2 004 

 

 

Lampiran 7 
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LAMPIRAN INSTRUMEN 

PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 
 

 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Pokok Alokasi Waktu Sumber Belajar Penilaian 

8.Mengungkapka

n pikiran, 

perasaan dan 

informasi secara 

tertulis dalam 

bentuk karangan, 

pengumuman dan 

pantun anak. 

 

8.1.Menyusun 

karangan 

tentang berbagai 

topik sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda 

titik, tanda 

koma dll). 

 

8.1.1 Menulis 

narasi  dengan tema 

“Liburan”  

menggunakan media 

kartu kata. 

8.1.2 Menulis 

narasi sesuai dengan 

komponen-komponen 

narasi. 

8.1.3 Menulis  

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll). 

 

Karangan Narasi 3 x 35 menit - Huda, Miftahul. 2013. 

Model-model Pengajaran 

dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

- Dananjaya, Utomo. 2013. 

Media Pembelajaran Aktif. 

Bandung: Nuansa Cendekia. 

- Warsidi, Edi dan Farika. 

2008. Bahasa Indonesia 

Membuatku Cerdas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

- Nur’aini, Umri dan 

Indriyani. 2008. Bahasa 

Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

 

1. Teknik 

Penilaian 

Non Tes 

2. Jenis 

Penilaian 

Unjuk Kerja 

3. Bentuk 

Penilaian 

Unjuk Kerja: 

Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

Lampiran 8 

SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

KELAS IV SEMESTER II/ SIKLUS 1 



178 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Tawangmas 01  

Kelas/ Semester  : IV/ 2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 1x pertemuan (3 x 35 menit) 

Siklus   : I 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

8.1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

dll). 

 

C. INDIKATOR 

8.1.1 Menulis narasi  dengan tema “Liburan”  menggunakan media kartu 

kata. 

8.1.2 Menulis narasi sesuai dengan komponen-komponen narasi. 

8.1.3 Menulis narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dll). 

 

 

 

 



179 
 

 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan diskusi dan penggunaan media kartu kata, siswa dapat 

menulis narasi dengan tema “Liburan” menggunakan media kartu kata 

dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang komponen-komponen 

narasi,siswa dapat menulis narasi sesuai dengan komponen-komponen 

narasi dengan benar. 

3. Melalui kegiatan diskusi dan penggunaan media kartu kata, siswa dapat 

menulis narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca 

dengan benar. 

  

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

1. Rasa ingin tahu 

2. Kreativitas 

3. Kerja Sama 

4. Keberanian 

 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

Karangan Narasi 

 

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

- Tanya jawab 

- Diskusi  

- Penugasan 

- Ceramah  

2. Model 

- Model concept sentence 
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Kegiatan 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 

Pra 

Kegiatan 

1. Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

2. Guru mengucapkan salam. 

3. Berdoa. 

4. Presensi. 

± 5 menit 

Kegiatan 

awal 

1. Apersepsi. 

2. Guru menyampaikan pokok bahasan, yaitu 

menulis narasi menggunakan media kartu 

kata dengan tema “Liburan”. 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai. 

4. Guru memberikan motivasi. 

± 10 menit 

Inti 1. Guru membagikan contoh bacaan narasi ke-

pada siswa. 

2. Siswa diminta untuk membaca contoh bacaan 

narasi tersebut (mengamati). 

3. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa 

terkait karangan narasi (menanya). 

4. Melalui contoh bacaan narasi yang diberikan, 

siswa diminta mengidentifikasi komponen-

komponen  yang terkandung dalam narasi 

(mencoba). 

5. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan 

tentang pengertian narasi. 

6. Guru memberikan contoh menyusun ka-

rangan narasi dengan menggunakan media 

kartu kata. 

7. Siswa memperhatikan contoh menyusun ka-

rangan narasi dengan menggunakan media 

kartu kata yang diperlihatkan oleh guru 

(mengamati). 

8. Siswa diorganisasikan menjadi beberapa ke-

lompok secara heterogen, masing-masing ke-

lompok beranggotakan ± 4 orang. 

9. Guru menentukan tema tentang “Liburan”. 

Semua kelompok memiliki tema yang sama. 

±40 menit 
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10. Guru membagikan media kartu kata kepada 

siswa. 

11. Setiap kelompok menyusun karangan narasi  

menggunakan kartu kata dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang tepat(mencoba).  

12. Setiap anggota kelompok menuliskan hasil 

karangan pada lembar kerja yang telah 

disediakan(menalar). 

13. Setiap kelompok saling menukarkan hasil 

karangan, kemudian mengkoreksi hasil 

karangan kelompok lain (menalar). 

14. Setiap kelompok merevisi hasil karangan 

sesuai hasil koreksi (mencoba). 

15. Perwakilan masing-masing kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi (mengkomunikasi-

kan). 

16. Guru membahas hasil karangan masing-

masing kelompok. 

17. Guru memberikan penguatan. 

18.  Siswa di berikan tugas untuk membuat narasi 

secara individu. 

Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

2. Guru melakukan umpan balik. 

3. Siswa memberikan saran dan pendapat 

terhadap pembelajaran. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dan mengingatkan 

siswa untuk giat belajar. 

±15 menit 

 

I. SUMBER BELAJAR& MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Belajar 

- Huda, Miftahul. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

- Dananjaya, Utomo. 2013. Media Pembelajaran Aktif. Bandung: 

Nuansa Cendekia. 

- Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 
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- Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

2. Media Pembelajaran 

Kartu Kata 

 

J. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

Non Tes 

2. Jenis Penilaian 

Unjuk Kerja 

3. Bentuk Penilaian 

Rubrik (terlampir) 

 

K. LAMPIRAN 

1. Materi Ajar 

2. Media 

3. Lembar Kerja Kelompok 

4. Lembar Kerja Individu 

5. Kisi-kisi 

6. Rubrik Penilaian 

                     Semarang, 4 April 2015 

Guru 

 

 

Fitria Sri Sadono 

                                         1401411252 

 

Diketahui oleh, 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

 

 

Pengertian Karangan 

Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis 

yang dapat dibaca dan dimengerti oleh masyrakat pembaca. Karangan adalah 

sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian (susunan).Kamu dapat menyusun 

sebuah karangan. Karangan terdiri atas beberapaparagraf yang berkaitan. Bentuk 

karangan bebas, dapat berupa pengalaman. 

Jenis-jenis Karangan 

Menurut bentuknya karangan dapat dibedakan menjadi 5 macam: 

1. Karangan deskripsi merupakan karangan yang bertujuan untuk memperluas 

pemahaman dan pengalaman pembaca dengan menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek. 

2. Karangan narasi merupakan karangan yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, merangkaikan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis. 

3. Karangan ekposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memberi tahu, 

menguraikan atau menerangkan sesuatu. 

4. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan 

pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, tingkah laku 

tertentu. 

5. Karangan persuasi merupakan karangan yang berusaha membuat pembaca 

yakin atau percaya akan hal-hal yang dikomunikasikan dapat berupa fakta 

ataupun gagasan persaan seseorang. 

Pengertian Karangan Narasi 

Narasi adalah cerita. Narasi merupakan suatu bentuk karangan yang mengi-

sahkan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun menurut urutan peristiwa/keja-

dian dan waktu dengan tujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada 

pembaca.Unsur pokok dalam narasi adalah tokoh, peristiwa/kejadian, dan waktu. 
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Ciri- ciri karangan narasi antara lain: (1) bersifat fakta/ non fakta; (2) berupa 

rangkaian peristiwa; (3) bersifat menceritakan. 

Karangan Narasi dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Narasi Ekspositoris 

Adalah narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa yang benar-banar 

nyata dan terjadi (fakta). Dalam narasi ekspositoris, logika merupakan hal yang 

penting. Sasaran utamanya adalah rasio. Isinya menyampaikan informasi untuk 

memperluas pengetahuan pembaca. Disebut juga narasi nonfiksi. 

Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, riwayat perjalanan. 

2. Narasi Sugestif 

 Adalah narasi yang mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau 

imajinasi pengarang. Bersifat fiktif. Narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal 

atau imajinasi karena sasaran yang ingin dicapai adalah kesan terhadap 

peristiwa  itu. Disebut juga narasi fiksi. 

Contoh narasi sugestif adalah cerpen, novel dongeng, dsb. 

Komponen Karangan Narasi 

a. Alur (plot) 

Bagian-bagian dari alur: a) pengenalan, pengarang mulai mengenalkan 

situasi dan memperkenal-kan tokohtokoh cerita sebagai pendahuluan; b) konflik, 

pengarang mulai menampilkan pertikaian yang terjadi diantara tokoh; c) klimaks, 

pertikaian semakin meruncing; d) pemecahan masalah, alur menurun menuju 

pemecahan masalah dan penyelesaian cerita. 

b. Penokohan 

Ciri khas karangan narasi adalah mengisahkan tokoh cerita yang bergerak 

dalam suatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita bergerak dalam 

suatu peristiwa dan kejadian. 

c. Latar 

Latar ialah tempat dan waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa 

yang dialami tokoh. 
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Teks 1 

Contoh narasi ekspositoris 

Berlibur ke Yogyakarta 

 

Liburan sekolah tahun lalu, Ayah dan Ibu mengajakku berlibur ke 

Yogyakarta. Aku sangat senang sekali, ketika mereka mengajakku berlibur. Kami 

berangkat dari semarang pukul 07.00. Sampai di Yogyakarta pukul 10.00. Kami 

berangkat naik mobil.Pertama-tama kami mengunjungi museum 3D yang ada di 

Yogya. Di sana sangat ramai. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung. Setelah 

puas berkeliling, kami pun melanjutkan perjalanan ke Keraton Ngayogyakarta. 

Ternyata tidak hanya wisatawan dari Indonesia saja yang berkunjung ke keraton, 

namun wisatawan dari luar negeri juga ada. Ada beberapa orang yang berpakaian 

adat jawa, ternyata mereka adalah abdi dalem. Merekalah yang bertugas 

mengurusi Keraton Ngayogyakarta. 

 Waktu menunjukkan pukul 06.00 sore. Kami pun mencari tempat 

penginapan terdekat.Pagi harinya, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai 

Parangtritis. Pantai Parangtritis sangat indah, dan ombaknya sangat besar. Sore 

harinya kami mengunjungi Malioboro. Malioboro merupakan pasar terbesar yang 

pernah aku lihat. Di sana banyak yang menjual aneka baju, sandal, dan 

cinderamata. Setelah kami membeli aneka oleh-oleh, kami pulang ke rumah 

dengan perasaan bahagia. 

Teks 2 

Contoh narasi sugestif 

Si Monyet dan Si Kancil 

Suatu hari si monyet datang menemui kancil, ternyata si monyet ingin 

meminjam beberapa makanan milik kancil. "Hai kancil, bolehkah aku meminjam 

beberapa pisang milik mu, nanti akan aku kembalikan setelah aku bisa mencari 

pisang kembali, karena kakiku sedang sakit. Kancil kemudian memperhatikan 

kaki si monyet dan ternyata monyet hanya pura-pura saja. "Sebenarnya pisang ini 

bukan milik ku, ini adalah kepunyaan para kera di hutan yang sedang pergi untuk 

mencari tempat barunya, tapi tidak apalah kalau kau ingin memakannya, 

ambillah". Si monyet sangat gembira, karena saking gembira ia lupa kalau ia tadi 
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bilang kakinya sedang sakit, ia langsung berjingkrak-jingkrak. "Lho monyet, 

kenapa kau berjingkrak-jingkrak?, bukankankah kau tadi bilang kalau kakimu 

sedang sakit?" tanya si kancil. Monyet langsung berhenti dan tertawa, "Oops, aku 

lupa kancil, tapi aku sekarang sudah sembuh kok..hehehe" si monyet menjawab 

dengan muka liciknya. Si kancil langsung ditinggal pergi oleh si monyet, si 

monyet tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, akhirnya kena juga kau kancil aku tipu, 

memangnya kamu saja yang cerdik" ledek si Monyet pergi keatas pohon sambil 

memegang beberapa pisang. Tak lama kemudian terdengar teriakan 

"aduuh...aduhh. tolong perutku sakit" si monyet pun terjatuh dari pohon karena 

memegang perutnya. "Kancil menghampiri si monyet, kenapa kau monyet?" tanya 

si kancil, Si monyet tak bisa menjawab ia hanya meringis kesakitan sambil 

memegang perutnya.. "hahaha..makanya kau jangan suka menipu, tahu sendiri 

akibatnya, pisang tadi adalah pisang beracun yang tidak boleh dimakan oleh 

siapapun". 

 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

1. Huruf kapital 

Sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh: Ibu pergi ke pasar. 

Unsur-unsur nama orang. Contoh: Galih, Santi, dan Tuti.  

2. Tanda titik 

Tanda titik berguna untuk mengakhiri kalimat berita. 

Contoh :  Ibu pergi ke pasar. 

3. Tanda koma 

Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. 

Contoh :    Andi membeli buku, pensil, dan bolpoin. 

4. Tanda tanya 

Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 

Contoh :  kapan kita belajar kelompok? 

5. Tanda seru 

Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 

Contoh :  Tolong buka pintunya! 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Nama Anggota/ no absen : 

Kelas    : 

Kelompok   : 

 

Petunjuk! 

1. Buatlah karangan narasi  tema “Liburan” dengan menggunakan media kartu 

kata! 

2. Perhatikan penggunaan tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital! 

3. Berilah judul yang menarik! 

4. Diskusikan bersama teman satu kelompokmu! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA INDIVIDU 

 

 

Nama Lengkap : 

No Absen  : 

Kelas   : 

 

Petunjuk! 

1. Buatlah karangan narasi dengan tema “ Liburan”  

2. Gunakan minimal satu kata kunci pada setiap kalimatnya! 

3. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca! 

4. Tulis pada lembar yang telah disediakan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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KISI- KISI SOAL 

Standar Kompetensi : 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

Kompetensi Dasar:  

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memper-

hatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma dll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Teknik  Jenis  Bentuk Ranah 

Karangan 

narasi 

8.1.1 Menulisnarasi  

dengan tema 

“Liburan”  

menggunakan media 

kartu kata 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 

8.1.2   Menulis narasi sesuai 

dengan komponen-

komponen narasi 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 

8.1.3 Menyusun karangan 

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll). 

 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Tawangmas 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : Karangan Narasi 

Hari/Tanggal  : …………………………  

 

Petunjuk: 

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

pengamatan! 

No Indikator Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian isi dengan judul     

2. Rangkaian peristiwa     

3. Ejaan dan Tanda Baca     

4. Pilihan kata     

5. Keterpaduan     

 

Skor Maksimal  = 20 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh: skor maksimal) x 100 

Jumlah skor   = .............Nilai = ................. 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS  NARASI SISWA 

MELALUI MODEL CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

 

 

 

 

 

 

ASPEK 

 

 

Kurang 

(1) 

 

Cukup 

(2) 

 

Baik 

(3) 

 

Baik Sekali 

(4) 

Kesesuaian isi 

dengan judul 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

namun kurang 

kreatif, serta 

terdapat kurang 

dari 4 kalimat 

dalam karangan 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, cukup 

kreatif, serta 

terdapat 4-5 

kalimat dalam 

karangan 

Pengembangan 

karangan  sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

kreatif serta 

terdapat  6-8 

kalimat dalam 

karangan 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

kreatif serta 

terdapat lebih 

dari 8 kalimat 

dalam karangan 

Rangkaian 

Peristiwa 

Rangkaian 

peristwa menurut 

waktu tidak urut, 

mencakup awal 

cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

kurang urut, dan 

mencakup 

bagian awal dan 

inti cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

urut, dan 

mencakup 

bagian awal, inti, 

dan sedikit akhir 

cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

urut, dan 

mencakup 

bagian awal, inti, 

dan akhir cerita 

Ejaan dan Tanda 

Baca 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca  >12 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 8-11 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 4-7 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 1-3 

Pilihan Kata Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

>7 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

5-6 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

3-4 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

1-2 

 

Keterpaduan 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

tidak jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

kurang jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan  

antar paragraf 

cukup jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

jelas 
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Pokok Alokasi Waktu Sumber Belajar Penilaian 

8.Mengungkapka

n pikiran, 

perasaan dan 

informasi secara 

tertulis dalam 

bentuk karangan, 

pengumuman dan 

pantun anak. 

 

8.1.Menyusun 

karangan 

tentang berbagai 

topik sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda 

titik, tanda 

koma dll). 

 

8.1.1 Menulis 

narasi  dengan tema 

“Liburan”  

menggunakan media 

kartu kata. 

8.1.2 Menulis 

narasi sesuai dengan 

komponen-komponen 

narasi. 

8.1.3 Menulis  

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll). 

 

Karangan Narasi 3 x 35 menit - Huda, Miftahul. 2013. 

Model-model Pengajaran 

dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

- Dananjaya, Utomo. 2013. 

Media Pembelajaran Aktif. 

Bandung: Nuansa Cendekia. 

- Warsidi, Edi dan Farika. 

2008. Bahasa Indonesia 

Membuatku Cerdas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

- Nur’aini, Umri dan 

Indriyani. 2008. Bahasa 

Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

 

1. Teknik 

Penilaian 

Non Tes 

2. Jenis 

Penilaian 

Unjuk Kerja 

3. Bentuk 

Penilaian 

Unjuk Kerja: 

Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

KELAS IV SEMESTER II/ SIKLUS II 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Tawangmas 01  

Kelas/ Semester  : IV/ 2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 1x pertemuan (3 x 35 menit) 

Siklus   : II 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

8.1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

dll). 

 

C. INDIKATOR 

8.1.1 Menulis narasi  dengan tema “Memperingati Hari Kemerdekaan”  

menggunakan media kartu kata. 

8.1.2 Menulis narasi sesuai dengan komponen-komponen narasi. 

8.1.3 Menyusun narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma, dll). 

 

 

 

 



195 
 

 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan diskusi dan penggunaan media kartu kata, siswa dapat 

menyusun karangan narasi dengan tema “Memperingati Hari Kemer-

dekaan” menggunakan media kartu kata dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang komponen-komponen 

narasi, siswa dapat menulis narasi sesuai dengan komponen-komponen 

narasi dengan benar. 

3. Melalui kegiatan diskusi dan penggunaan media kartu kata, siswa dapat 

menyusun karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan 

tanda baca dengan benar. 

  

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

1. Rasa ingin tahu 

2. Kreativitas 

3. Kerja Sama 

4. Keberanian 

 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

Karangan Narasi 

 

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

- Tanya jawab 

- Diskusi  

- Penugasan 

- Ceramah  

2. Model 

- Model concept sentence 
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Kegiatan 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 

Pra 

Kegiatan 

1. Pengkondisian siswa dan persiapan media. 

2. Guru mengucapkan salam. 

3. Berdoa. 

4. Presensi. 

± 5 menit 

Kegiatan 

awal 

1. Guru menyampaikan apersepsi. 

2. Guru menyampaikan pokok bahasan, yaitu 

menulis narasi menggunakan media kartu 

kata dengan tema “Memperingati Hari 

Kemerdekaan”. 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai. 

4. Guru memberikan motivasi. 

± 10 menit 

Inti 1. Guru menunjukkan salah satu karangan 

siswa, kemudian bersama siswa menelaah 

penggunaan ejaan pada karangan tersebut. 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai penggunaan ejaan dan tanda baca 

terutama penggunaan huruf kapital 

(menanya). 

3. Membahas hasil karangan siswa 

(memberikan penjelasan mengenai kesalahan 

penulisan yang dilakukan siswa pada siklus 

I). 

4. Guru memberikan reward kepada siswa yang 

memiliki hasil karangan terbaik dengan 

menyebutkan nama siswa tersebut. 

5. Guru mengingatkan kembali tentang narasi, 

komponen-komponen yang terkandung di 

dalam karangan narasi, serta penggunaan 

ejaan dan tanda baca yang benar. 

6. Siswa memperhatikan penyampaian materi 

dari guru (mengamati) 

7. Guru memberikan contoh menyusun 

karangan narasi dengan menggunakan media 

kartu kata. 

±40 menit 
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8. Siswa memperhatikan contoh menyusun 

karangan narasi dengan menggunakan media 

kartu kata yang diperlihatkan oleh guru 

(mengamati). 

9. Siswa diorganisasikan menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen, masing-masing 

kelompok beranggotakan ± 4 orang. Guru 

membuat daftar kelompok, dan menuliskan 

pembagian kelompok di papan tulis. 

10. Guru menentukan tema tentang 

“Memperingati Hari 17 Agustus”. Semua 

kelompok memiliki tema yang sama. 

11. Guru mengkondisikan suasana kelas kelas 

agar tetap kondusif dan menegur siswa yang 

berperilaku menyimpang. 

12. Guru membagikan media kartu kata kepada 

setiap kelompok. 

13. Setiap kelompok menyusun karangan narasi  

menggunakan media kartu kata dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang tepat (mencoba).  

14. Setiap anggota kelompok menuliskan hasil 

karangan pada lembar kerja yang telah 

disediakan (menalar). 

15. Setiap anggota kelompok saling menukarkan 

hasil karangan, kemudian mengoreksi hasil 

karangan kelompok lain (menalar). 

16. Siswa merevisi hasil karangan sesuai hasil 

koreksi (mencoba). 

17. Perwakilan masing-masing kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi 

(mengkomunikasikan). 

18. Guru membahas hasil karangan masing-

masing kelompok. 

19. Guru memberikan penguatan. 

20. Siswa di berikan tugas untuk membuat narasi 

secara individu. 

Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

2. Guru melakukan umpan balik. 

±15 menit 
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3. Meminta siswa memberikan saran dan 

pendapat terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

4. Mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

I. SUMBER BELAJAR& MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Belajar 

- Huda, Miftahul. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

- Dananjaya, Utomo. 2013. Media Pembelajaran Aktif. Bandung: 

Nuansa Cendekia. 

- Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

- Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

2. Media Pembelajaran 

Kartu Kata 

 

J. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

Non Tes 

2. Jenis Penilaian 

Unjuk Kerja 

3. Bentuk Penilaian 

Rubrik (terlampir) 

K. LAMPIRAN 

1. Materi Ajar 

2. Lembar Kerja Kelompok 

3. Lembar Kerja Individu 

4. Kisi-kisi 

5. Rubrik Penilaian 
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Semarang,  7 April 2015 

Guru 

 

 

Fitria Sri Sadono 

                                         1401411252 

 

Diketahui oleh, 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

 

 

Pengertian Karangan 

Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis 

yang dapat dibaca dan dimengerti oleh masyrakat pembaca. Karangan adalah 

sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian (susunan).Kamu dapat menyusun 

sebuah karangan. Karangan terdiri atas beberapaparagraf yang berkaitan. Bentuk 

karangan bebas, dapat berupa pengalaman. 

Jenis-jenis Karangan 

Menurut bentuknya karangan dapat dibedakan menjadi 5 macam: 

1. Karangan deskripsi merupakan karangan yang bertujuan untuk memperluas 

pemahaman dan pengalaman pembaca dengan menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek. 

2. Karangan narasi merupakan karangan yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, merangkaikan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis. 

3. Karangan ekposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memberi tahu, 

menguraikan atau menerangkan sesuatu. 

4. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan 

pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, tingkah laku 

tertentu. 

5. Karangan persuasi merupakan karangan yang berusaha membuat pembaca 

yakin atau percaya akan hal-hal yang dikomunikasikan dapat berupa fakta 

ataupun gagasan persaan seseorang. 

Pengertian Karangan Narasi 

Narasi adalah cerita. Narasi merupakan suatu bentuk karangan yang mengi-

sahkan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun menurut urutan peristiwa/keja-

dian dan waktu dengan tujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada 

pembaca.Unsur pokok dalam narasi adalah tokoh, peristiwa/kejadian, dan waktu. 
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Ciri- ciri karangan narasi antara lain: (1) bersifat fakta/ non fakta; (2) berupa 

rangkaian peristiwa; (3) bersifat menceritakan. 

Karangan Narasi dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Narasi Ekspositoris 

Adalah narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa yang benar-banar 

nyata dan terjadi (fakta). Dalam narasi ekspositoris, logika merupakan hal yang 

penting. Sasaran utamanya adalah rasio. Isinya menyampaikan informasi untuk 

memperluas pengetahuan pembaca. Disebut juga narasi nonfiksi. 

Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, riwayat perjalanan. 

2. Narasi Sugestif 

 Adalah narasi yang mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau 

imajinasi pengarang. Bersifat fiktif. Narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal 

atau imajinasi karena sasaran yang ingin dicapai adalah kesan terhadap 

peristiwa  itu. Disebut juga narasi fiksi. 

Contoh narasi sugestif adalah cerpen, novel dongeng, dsb. 

Komponen Karangan Narasi 

a. Alur (plot) 

Bagian-bagian dari alur: a) pengenalan, pengarang mulai mengenalkan 

situasi dan memperkenal-kan tokohtokoh cerita sebagai pendahuluan; b) konflik, 

pengarang mulai menampilkan pertikaian yang terjadi diantara tokoh; c) klimaks, 

pertikaian semakin meruncing; d) pemecahan masalah, alur menurun menuju 

pemecahan masalah dan penyelesaian cerita. 

b. Penokohan 

Ciri khas karangan narasi adalah mengisahkan tokoh cerita yang bergerak 

dalam suatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita bergerak dalam 

suatu peristiwa dan kejadian. 

c. Latar 

Latar ialah tempat dan waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa 

yang dialami tokoh. 
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Teks 1 

Contoh narasi ekspositoris 

Berlibur ke Yogyakarta 

 

Liburan sekolah tahun lalu, Ayah dan Ibu mengajakku berlibur ke 

Yogyakarta. Aku sangat senang sekali, ketika mereka mengajakku berlibur. Kami 

berangkat dari semarang pukul 07.00. Sampai di Yogyakarta pukul 10.00. Kami 

berangkat naik mobil.Pertama-tama kami mengunjungi museum 3D yang ada di 

Yogya. Di sana sangat ramai. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung. Setelah 

puas berkeliling, kami pun melanjutkan perjalanan ke Keraton Ngayogyakarta. 

Ternyata tidak hanya wisatawan dari Indonesia saja yang berkunjung ke keraton, 

namun wisatawan dari luar negeri juga ada. Ada beberapa orang yang berpakaian 

adat jawa, ternyata mereka adalah abdi dalem. Merekalah yang bertugas 

mengurusi Keraton Ngayogyakarta. 

 Waktu menunjukkan pukul 06.00 sore. Kami pun mencari tempat 

penginapan terdekat.Pagi harinya, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai 

Parangtritis. Pantai Parangtritis sangat indah, dan ombaknya sangat besar. Sore 

harinya kami mengunjungi Malioboro. Malioboro merupakan pasar terbesar yang 

pernah aku lihat. Di sana banyak yang menjual aneka baju, sandal, dan 

cinderamata. Setelah kami membeli aneka oleh-oleh, kami pulang ke rumah 

dengan perasaan bahagia. 

Teks 2 

Contoh narasi sugestif 

Si Monyet dan Si Kancil 

Suatu hari si monyet datang menemui kancil, ternyata si monyet ingin 

meminjam beberapa makanan milik kancil. "Hai kancil, bolehkah aku meminjam 

beberapa pisang milik mu, nanti akan aku kembalikan setelah aku bisa mencari 

pisang kembali, karena kakiku sedang sakit. Kancil kemudian memperhatikan 

kaki si monyet dan ternyata monyet hanya pura-pura saja. "Sebenarnya pisang ini 

bukan milik ku, ini adalah kepunyaan para kera di hutan yang sedang pergi untuk 

mencari tempat barunya, tapi tidak apalah kalau kau ingin memakannya, 

ambillah". Si monyet sangat gembira, karena saking gembira ia lupa kalau ia tadi 
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bilang kakinya sedang sakit, ia langsung berjingkrak-jingkrak. "Lho monyet, 

kenapa kau berjingkrak-jingkrak?, bukankankah kau tadi bilang kalau kakimu 

sedang sakit?" tanya si kancil. Monyet langsung berhenti dan tertawa, "Oops, aku 

lupa kancil, tapi aku sekarang sudah sembuh kok..hehehe" si monyet menjawab 

dengan muka liciknya. Si kancil langsung ditinggal pergi oleh si monyet, si 

monyet tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, akhirnya kena juga kau kancil aku tipu, 

memangnya kamu saja yang cerdik" ledek si Monyet pergi keatas pohon sambil 

memegang beberapa pisang. Tak lama kemudian terdengar teriakan 

"aduuh...aduhh. tolong perutku sakit" si monyet pun terjatuh dari pohon karena 

memegang perutnya. "Kancil menghampiri si monyet, kenapa kau monyet?" tanya 

si kancil, Si monyet tak bisa menjawab ia hanya meringis kesakitan sambil 

memegang perutnya.. "hahaha..makanya kau jangan suka menipu, tahu sendiri 

akibatnya, pisang tadi adalah pisang beracun yang tidak boleh dimakan oleh 

siapapun". 

 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

1. Huruf kapital 

Sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh: Ibu pergi ke pasar. 

Unsur-unsur nama orang. Contoh: Galih, Santi, dan Tuti.  

2. Tanda titik 

Tanda titik berguna untuk mengakhiri kalimat berita. 

Contoh :  Ibu pergi ke pasar. 

3. Tanda koma 

Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. 

Contoh :    Andi membeli buku, pensil, dan bolpoin. 

4.  Tanda tanya 

Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 

Contoh :  Kapan kita belajar kelompok? 

5. Tanda seru 

Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 

Contoh :  Tolong buka pintunya! 
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Media kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Media Individu 

 

  

 

 

memperingati 

kemerdekaan 

mengadakan 

lomba 

antusias 

mulai 

mengikuti 

lomba 

semangat 

meriah 

panas 

seru 

perlombaan 

selesai 

pengumuman 

menang 

hadiah 

senang 

merayakan 

kemerdekaan 

mengadakan 

lomba 

semangat 

mulai 

mengikuti 

lomba 

aturan 

cuaca 

panas 

antusias 

 

perlombaan 

selesai 

pengumuman 

menang 

hadiah 

senang 

 

MEDIA KARTU KATA 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Nama Anggota/ no absen : 

Kelas    : 

Kelompok   : 

 

Petunjuk! 

1. Buatlah karangan narasi  tema “Memperingati Hari 17 Agustus” dengan 

menggunakan kata kunci yang ada pada kartu! 

2. Perhatikan penggunaan tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital! 

3. Berilah judul yang menarik! 

4. Diskusikan bersama teman satu kelompokmu! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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KISI- KISI SOAL 

Standar Kompetensi : 

 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

Kompetensi Dasar:  

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

 

 

 

 

 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Teknik  Jenis  Bentuk Ranah 

Karangan 

narasi 

8.1.2 Menulis narasi  

dengan tema 

“Memperingati Hari 

17 Agustus”  dengan 

menggunakan medi 

kartu kata 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 

8.1.2   Menulis narasi sesuai 

dengan komponen-

komponen narasi 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 

8.1.4 Menyusun karangan 

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll). 

 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 
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SOAL EVALUASI 

 

 

Nama Lengkap : 

No Absen  : 

Kelas   : 

 

Petunjuk! 

1. Buatlah karangan narasi dengan tema “ Memperingati Hari 17 Agustus”  

2. Gunakan minimal satu kata kunci pada setiap kalimatnya! 

3. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca! 

4. Tulis pada lembar yang telah disediakan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Tawangmas 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : Karangan Narasi 

Hari/Tanggal  : …………………………  

 

Petunjuk: 

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

pengamatan! 

No Indikator Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Kesesuian isi dengan judul     

2. Rangkaian peristiwa     

3. Ejaan dan Tanda Baca     

4. Pilihan kata     

5. Keterpaduan     

  

Skor Maksimal  = 20 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh: skor maksimal) x 100 

Jumlah skor   = .............Nilai = ................. 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS  NARASI SISWA 

MELALUI MODEL CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

 

 

 

ASPEK 

 

 

Kurang 

(1) 

 

Cukup 

(2) 

 

Baik 

(3) 

 

Baik Sekali 

(4) 

Kesesuaian isi 

dengan judul 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

namun kurang 

kreatif, serta 

terdapat kurang 

dari 4 kalimat 

dalam karangan 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, cukup 

kreatif, serta 

terdapat 4-5 

kalimat dalam 

karangan 

Pengembangan 

karangan  sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

kreatif serta 

terdapat  6-8 

kalimat dalam 

karangan 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

kreatif serta 

terdapat lebih 

dari 8 kalimat 

dalam karangan 

Rangkaian 

Peristiwa 

Rangkaian 

peristwa menurut 

waktu tidak urut, 

mencakup awal 

cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

kurang urut, dan 

mencakup 

bagian awal dan 

inti cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

urut, dan 

mencakup 

bagian awal, inti, 

dan sedikit akhir 

cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

urut, dan 

mencakup 

bagian awal, inti, 

dan akhir cerita 

Ejaan dan Tanda 

Baca 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca  >12 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 8-11 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 4-7 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 1-3 

Pilihan Kata Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

>7 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

5-6 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

3-4 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

1-2 

 

Keterpaduan 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

tidak jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

kurang jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan  

antar paragraf 

cukup jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

jelas 
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8.Mengungkapka

n pikiran, 

perasaan dan 

informasi secara 

tertulis dalam 

bentuk karangan, 

pengumuman dan 

pantun anak. 

 

8.1.Menyusun 

karangan 

tentang berbagai 

topik sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan (huruf 

besar, tanda 

titik, tanda 

koma dll). 

 

8.1.1 Menulis 

narasi  dengan tema 

“Kerja Bakti”  

menggunakan media 

kartu kata. 

8.1.2 Menulis 

narasi sesuai dengan 

komponen-komponen 

narasi. 

8.1.3 Menulis 

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll). 

 

Karangan Narasi 3 x 35 menit - Huda, Miftahul. 2013. 

Model-model Pengajaran 

dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

- Dananjaya, Utomo. 2013. 

Media Pembelajaran Aktif. 

Bandung: Nuansa Cendekia. 

- Warsidi, Edi dan Farika. 

2008. Bahasa Indonesia 

Membuatku Cerdas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

- Nur’aini, Umri dan 

Indriyani. 2008. Bahasa 

Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

 

1. Teknik 

Penilaian 

Non Tes 

2. Jenis 

Penilaian 

Unjuk Kerja 

3. Bentuk 

Penilaian 

Unjuk Kerja: 

Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

KELAS IV SEMESTER II/ SIKLUS III 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Tawangmas 01  

Kelas/ Semester  : IV/ 2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 1x pertemuan (3 x 35 menit) 

Siklus   : II 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

8.1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

dll). 

 

C. INDIKATOR 

8.1.1 Menulis narasi  dengan tema “Kerja Bakti”  menggunakan media 

kartu kata. 

8.1.2 Menulis narasi sesuai dengan komponen-komponen narasi. 

8.1.3 Menyusun narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma, dll). 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan diskusi dan penggunaan media kartu kata, siswa dapat 

menyusun karangan narasi dengan tema “Kerja Bakti” meng-gunakan 

media kartu kata dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang komponen-komponen 

narasi, siswa dapat menulis narasi sesuai dengan komponen-komponen 

narasi dengan benar. 

3. Melalui kegiatan diskusi dan penggunaan media kartu kata, siswa dapat 

menyusun karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan 

tanda baca dengan benar. 

  

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

1. Rasa ingin tahu 

2. Kreativitas 

3. Kerja Sama 

4. Keberanian 

 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

Karangan Narasi 

 

G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

- Tanya jawab 

- Diskusi  

- Penugasan 

- Ceramah  

2. Model 

- Model concept sentence 
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Kegiatan 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 

Pra 

Kegiatan 

1. Guru memusatkan perhatian siswa melaui 

permainan “kata komandan”. 

2. Guru mengucapkan salam. 

3. Berdoa. 

4. Presensi. 

± 5 menit 

Kegiatan 

awal 

1. Guru mengajak siswa bernyanyi bersama 

untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

2. Apersepsi. 

3. Guru menyampaikan pokok bahasan, yaitu 

menulis narasi menggunakan media kartu 

kata dengan tema “Kerja Bakti”. 

4. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai. 

± 10 menit 

Inti 1. Membahas hasil karangan siswa 

(memberikan penjelasan mengenai ke-

salahan penulisan yang dilakukan siswa pada 

siklus II). 

2. Guru memberikan reward kepada siswa yang 

memiliki hasil karangan terbaik dengan 

menyebutkan nama siswa tersebut. 

3. Guru mengingatkan kembali tentang narasi, 

komponen-komponen yang terkandung di 

dalam karangan narasi, serta penggunaan 

ejaan dan tanda baca yang benar. 

4. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa 

terkait materi (mengamati) 

5. Siswa memperhatikan penyampaian materi 

dari guru (mengamati) 

6. Guru memberikan contoh menyusun 

karangan narasi dengan menggunakan media 

kartu kata. 

7. Siswa memperhatikan contoh menyusun 

karangan narasi dengan meng-gunakan media 

kartu kata yang diperlihatkan oleh guru 

(mengamati). 

±40 menit 
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8. Siswa diorganisasikan menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen, masing-masing 

kelompok beranggotakan ± 4 orang. Guru 

membuat daftar kelompok, dan menuliskan 

pembagian kelompok di papan tulis. 

9. Guru menentukan tema tentang 

“Memperingati Hari 17 Agustus”. Se-mua 

kelompok memiliki tema yang sama. 

10. Guru mengkondisikan suasana kelas kelas 

agar tetap kondusif dan me-negur siswa yang 

berperilaku menyimpang. 

11. Guru membagikan media kartu kata kepada 

setiap kelompok. 

12. Setiap kelompok menyusun karangan narasi  

menggunakan media kartu kata dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang te-pat (mencoba).  

13. Guru berkeliling mengawasi siswa dan 

memberikan motivasi agar sis-wa aktif 

berdiskusi. 

14. Setiap anggota kelompok menuliskan hasil 

karangan pada lembar kerja yang telah 

disediakan (menalar). 

15. Setiap anggota kelompok saling menukarkan 

hasil karangan, kemudian mengoreksi hasil 

karangan kelompok lain (menalar). 

16. Siswa merevisi hasil karangan sesuai hasil 

koreksi (mencoba). 

17. Perwakilan masing-masing kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi 

(mengkomunikasikan). 

18. Guru membahas hasil karangan masing-

masing kelompok. 

19. Guru memberikan penguatan. 

20. Siswa di berikan tugas untuk membuat narasi 

secara individu 

Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

2. Guru melakukan umpan balik. 

3. Meminta siswa memberikan saran dan 

±15 menit 
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pendapat terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

4. Mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

I. SUMBER BELAJAR& MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Belajar 

- Huda, Miftahul. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

- Dananjaya, Utomo. 2013. Media Pembelajaran Aktif. Bandung: 

Nuansa Cendekia. 

- Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

- Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

2. Media Pembelajaran 

Kartu Kata 

 

J. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

Non Tes 

2. Jenis Penilaian 

Unjuk Kerja 

3. Bentuk Penilaian 

Rubrik (terlampir) 

 

K. LAMPIRAN 

1. Materi Ajar 

2. Lembar Kerja Kelompok 

3. Lembar Kerja Individu 

4. Kisi-kisi 

5. Rubrik Penilaian 
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Semarang,  14 April 2015 

Guru 

 

 

Fitria Sri Sadono 

                                         1401411252 

 

Diketahui oleh, 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

 

 

Pengertian Karangan 

Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis 

yang dapat dibaca dan dimengerti oleh masyrakat pembaca. Karangan adalah 

sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian (susunan).Kamu dapat menyusun 

sebuah karangan. Karangan terdiri atas beberapaparagraf yang berkaitan. Bentuk 

karangan bebas, dapat berupa pengalaman. 

Jenis-jenis Karangan 

Menurut bentuknya karangan dapat dibedakan menjadi 5 macam: 

1. Karangan deskripsi merupakan karangan yang bertujuan untuk memperluas 

pemahaman dan pengalaman pembaca dengan menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek. 

2. Karangan narasi merupakan karangan yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, merangkaikan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis. 

3. Karangan ekposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memberi tahu, 

menguraikan atau menerangkan sesuatu. 

4. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan 

pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, tingkah laku 

tertentu. 

5. Karangan persuasi merupakan karangan yang berusaha membuat pembaca 

yakin atau percaya akan hal-hal yang dikomunikasikan dapat berupa fakta 

ataupun gagasan persaan seseorang. 

Pengertian Karangan Narasi 

Narasi adalah cerita. Narasi merupakan suatu bentuk karangan yang mengi-

sahkan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun menurut urutan peristiwa/keja-

dian dan waktu dengan tujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada 

pembaca.Unsur pokok dalam narasi adalah tokoh, peristiwa/kejadian, dan waktu. 
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Ciri- ciri karangan narasi antara lain: (1) bersifat fakta/ non fakta; (2) berupa 

rangkaian peristiwa; (3) bersifat menceritakan. 

Karangan Narasi dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Narasi Ekspositoris 

Adalah narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa yang benar-banar 

nyata dan terjadi (fakta). Dalam narasi ekspositoris, logika merupakan hal yang 

penting. Sasaran utamanya adalah rasio. Isinya menyampaikan informasi untuk 

memperluas pengetahuan pembaca. Disebut juga narasi nonfiksi. 

Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, riwayat perjalanan. 

2. Narasi Sugestif 

 Adalah narasi yang mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau 

imajinasi pengarang. Bersifat fiktif. Narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal 

atau imajinasi karena sasaran yang ingin dicapai adalah kesan terhadap 

peristiwa  itu. Disebut juga narasi fiksi. 

Contoh narasi sugestif adalah cerpen, novel dongeng, dsb. 

Komponen Karangan Narasi 

1. Alur (plot) 

Bagian-bagian dari alur: a) pengenalan, pengarang mulai mengenalkan 

situasi dan memperkenal-kan tokohtokoh cerita sebagai pendahuluan; b) konflik, 

pengarang mulai menampilkan pertikaian yang terjadi diantara tokoh; c) klimaks, 

pertikaian semakin meruncing; d) pemecahan masalah, alur menurun menuju 

pemecahan masalah dan penyelesaian cerita. 

2. Penokohan 

Ciri khas karangan narasi adalah mengisahkan tokoh cerita yang bergerak 

dalam suatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita bergerak dalam 

suatu peristiwa dan kejadian. 

3. Latar 

Latar ialah tempat dan waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa 

yang dialami tokoh. 
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Teks 1 

Contoh narasi ekspositoris 

Berlibur ke Yogyakarta 

 

Liburan sekolah tahun lalu, Ayah dan Ibu mengajakku berlibur ke 

Yogyakarta. Aku sangat senang sekali, ketika mereka mengajakku berlibur. Kami 

berangkat dari semarang pukul 07.00. Sampai di Yogyakarta pukul 10.00. Kami 

berangkat naik mobil.Pertama-tama kami mengunjungi museum 3D yang ada di 

Yogya. Di sana sangat ramai. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung. Setelah 

puas berkeliling, kami pun melanjutkan perjalanan ke Keraton Ngayogyakarta. 

Ternyata tidak hanya wisatawan dari Indonesia saja yang berkunjung ke keraton, 

namun wisatawan dari luar negeri juga ada. Ada beberapa orang yang berpakaian 

adat jawa, ternyata mereka adalah abdi dalem. Merekalah yang bertugas 

mengurusi Keraton Ngayogyakarta. 

 Waktu menunjukkan pukul 06.00 sore. Kami pun mencari tempat 

penginapan terdekat.Pagi harinya, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai 

Parangtritis. Pantai Parangtritis sangat indah, dan ombaknya sangat besar. Sore 

harinya kami mengunjungi Malioboro. Malioboro merupakan pasar terbesar yang 

pernah aku lihat. Di sana banyak yang menjual aneka baju, sandal, dan 

cinderamata. Setelah kami membeli aneka oleh-oleh, kami pulang ke rumah 

dengan perasaan bahagia. 

Teks 2 

Contoh narasi sugestif 

Si Monyet dan Si Kancil 

Suatu hari si monyet datang menemui kancil, ternyata si monyet ingin 

meminjam beberapa makanan milik kancil. "Hai kancil, bolehkah aku meminjam 

beberapa pisang milik mu, nanti akan aku kembalikan setelah aku bisa mencari 

pisang kembali, karena kakiku sedang sakit. Kancil kemudian memperhatikan 

kaki si monyet dan ternyata monyet hanya pura-pura saja. "Sebenarnya pisang ini 

bukan milik ku, ini adalah kepunyaan para kera di hutan yang sedang pergi untuk 

mencari tempat barunya, tapi tidak apalah kalau kau ingin memakannya, 

ambillah". Si monyet sangat gembira, karena saking gembira ia lupa kalau ia tadi 
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bilang kakinya sedang sakit, ia langsung berjingkrak-jingkrak. "Lho monyet, 

kenapa kau berjingkrak-jingkrak?, bukankankah kau tadi bilang kalau kakimu 

sedang sakit?" tanya si kancil. Monyet langsung berhenti dan tertawa, "Oops, aku 

lupa kancil, tapi aku sekarang sudah sembuh kok..hehehe" si monyet menjawab 

dengan muka liciknya. Si kancil langsung ditinggal pergi oleh si monyet, si 

monyet tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, akhirnya kena juga kau kancil aku tipu, 

memangnya kamu saja yang cerdik" ledek si Monyet pergi keatas pohon sambil 

memegang beberapa pisang. Tak lama kemudian terdengar teriakan 

"aduuh...aduhh. tolong perutku sakit" si monyet pun terjatuh dari pohon karena 

memegang perutnya. "Kancil menghampiri si monyet, kenapa kau monyet?" tanya 

si kancil, Si monyet tak bisa menjawab ia hanya meringis kesakitan sambil 

memegang perutnya.. "hahaha..makanya kau jangan suka menipu, tahu sendiri 

akibatnya, pisang tadi adalah pisang beracun yang tidak boleh dimakan oleh 

siapapun". 

 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

1. Huruf kapital 

Sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh: Ibu pergi ke pasar. 

Unsur-unsur nama orang. Contoh: Galih, Santi, dan Tuti.  

2. Tanda titik 

Tanda titik berguna untuk mengakhiri kalimat berita. 

Contoh :  Ibu pergi ke pasar. 

3. Tanda koma 

Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. 

Contoh :    Andi membeli buku, pensil, dan bolpoin. 

4.  Tanda tanya 

Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 

Contoh :  Kapan kita belajar kelompok? 

6. Tanda seru 

Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 

Contoh :  Tolong buka pintunya! 
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Media kelompok 

 

 

 

 

 

 

  Media individu 

 

 

 

 

 

MEDIA KARTU KATA 

sekolah 

melaksanakan 

kerja bakti 

hari 

menciptakan 

lingkungan 

 

gotong-royong 

kerja bakti 

halaman sekolah 

tugas 

bersih 

sampah 

 

selesai 

pukul 

lingkungan 

bersih 

indah 

nyaman 

hari 

mengadakan 

kerja bakti 

kegiatan 

lingkungan 

bersih 

membawa 

alat-alat 

halaman sekolah 

membersihkan 

tugas 

sampah 

selesai 

pukul 

halaman sekolah 

bersih 

lingkungan 

nyaman 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Nama Anggota/ no absen : 

Kelas    : 

Kelompok   : 

 

Petunjuk! 

1. Buatlah karangan narasi  tema “Kerja Bakti” dengan menggunakan kata kunci 

yang ada pada kartu! 

2. Perhatikan penggunaan tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital! 

3. Berilah judul yang menarik! 

4. Diskusikan bersama teman satu kelompokmu! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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KISI- KISI SOAL 

Standar Kompetensi : 

 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

Kompetensi Dasar:  

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

 

 

 

 

 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Teknik  Jenis  Bentuk Ranah 

Karangan 

narasi 

8.1.3 Menulis narasi  

dengan tema “Kerja 

Bakti”  

menggunakan media 

kartu kata 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 

8.1.2   Menulis narasi sesuai 

dengan komponen-

komponen narasi 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 

8.1.5 Menyusun karangan 

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll). 

 

Non tes Unjuk kerja Intrumen 

Rubrik 

Penilaian 

P2 
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LEMBAR KERJA INDIVIDU 

 

Nama Lengkap : 

No Absen  : 

Kelas   : 

 

Petunjuk! 

1. Buatlah karangan narasi dengan tema “Kerja Bakti”  

2. Gunakan minimal satu kata kunci pada setiap kalimatnya! 

3. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca! 

4. Tulis pada lembar yang telah disediakan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................... 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Tawangmas 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/2 

Materi Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : Karangan Narasi 

Hari/Tanggal  : …………………………  

 

Petunjuk: 

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

pengamatan! 

No Indikator Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian isi dengan judul     

2. Rangkaian peristiwa     

3. Ejaan dan Tanda Baca     

4. Pilihan kata     

5. Keterpaduan     

  

Skor Maksimal  = 20 

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh: skor maksimal) x 100 

Jumlah skor   = .............Nilai = ................. 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS  NARASI SISWA 

MELALUI MODEL CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA KARTU KATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPEK 

 

 

Kurang 

(1) 

 

Cukup 

(2) 

 

Baik 

(3) 

 

Baik Sekali 

(4) 

Kesesuaian isi 

dengan judul 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

namun kurang 

kreatif, serta 

terdapat kurang 

dari 4 kalimat 

dalam karangan 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, cukup 

kreatif, serta 

terdapat 4-5 

kalimat dalam 

karangan 

Pengembangan 

karangan  sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

kreatif serta 

terdapat  6-8 

kalimat dalam 

karangan 

Pengembangan 

karangan sesuai 

dengan judul dan 

kartu kata, 

kreatif serta 

terdapat lebih 

dari 8 kalimat 

dalam karangan 

Rangkaian 

Peristiwa 

Rangkaian 

peristwa menurut 

waktu tidak urut, 

mencakup awal 

cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

kurang urut, dan 

mencakup 

bagian awal dan 

inti cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

urut, dan 

mencakup 

bagian awal, inti, 

dan sedikit akhir 

cerita 

Rangkaian 

peristiwa 

menurut waktu 

urut, dan 

mencakup 

bagian awal, inti, 

dan akhir cerita 

Ejaan dan Tanda 

Baca 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca  >12 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 8-11 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 4-7 

Kesalahan dalam 

ejaan dan tanda 

baca 1-3 

Pilihan Kata Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

>7 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

5-6 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

3-4 

Kesalahan 

pemilihan kata 

dengan situasi 

yang diceritakan  

1-2 

 

Keterpaduan 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

tidak jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

kurang jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan  

antar paragraf 

cukup jelas 

Keterpaduan 

antar kalimat dan 

antar paragraf 

jelas 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS I 

 

 

 

 

Lampiran 9 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS II 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS III 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

No 

 

Nama 

Kemunculan Deskriptor Tiap Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. FAN 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 

2. ARD 4 2 2 2 3 4 1 3 3 1 

3. AN 4 3 3 1 2 3 3 1 1 2 

4. ANS 3 1 1 2 4 4 3 3 3 3 

5. AAI 3 2 2 3 4 3 1 1 1 2 

6. ADKP 4 2 3 3 3 2 3 1 3 1 

7. AAB 3 1 2 1 4 3 2 1 3 2 

8. AVS 3 3 3 2 4 2 1 2 3 1 

9. ADS 3 2 2 1 3 4 3 1 1 2 

10. BAN 1 1 3 1 2 2 2 1 2 3 

11. BN 2 3 2 3 4 3 1 1 1 2 

12. CPA 3 2 3 2 3 4 2 1 2 1 

13. DFS 3 1 1 2 4 2 2 1 1 2 

14. DAF 4 2 1 3 1 4 3 1 2 3 

15 EW 2 1 3 2 4 2 2 1 2 3 

16. FS 4 2 2 3 4 2 3 1 3 1 

17. GBM 3 1 4 1 3 2 1 1 1 2 

18. GIF 3 4 2 3 4 3 3 2 4 2 

19. HAM 4 1 3 2 2 4 1 1 2 2 

20. IYH 4 2 4 2 4 4 3 1 1 3 

21. IKR 3 1 2 3 4 4 2 1 3 1 

22. KMA 4 2 1 3 1 4 2 2 3 3 

23. KDY 3 1 3 1 3 4 1 1 1 2 

24 MAV 4 3 4 3 4 3 3 1 2 3 

25. MFA 3 1 2 2 4 2 1 1 3 1 

26. MNN 4 2 4 1 1 4 3 1 1 2 

27. MSP 3 4 3 3 4 3 1 1 3 1 

28. IFR 4 1 1 2 3 4 2 1 2 2 

29. UJ 2 4 1 1 2 2 3 1 4 3 

30. FKS 3 2 3 3 4 4 3 1 1 2 

31. RF 4 1 1 1 2 3 1 2 2 2 

32. RS 4 3 4 1 4 4 3 1 3 2 

33. REP 4 2 3 1 3 3 2 1 3 2 

34. SEN 4 1 4 3 4 3 1 1 1 2 

35. WNS 4 1 3 1 4 3 2 1 3 3 

36. DFN 4 2 4 1 4 3 3 1 2 3 

37. DTE 4 1 4 3 3 3 1 1 2 3 

38. AC 4 4 4 3 4 4 2 1 4 3 

 39. KW 1 3 4 1 4 3 2 1 2 3 

Jumlah 126 77 102 79 135 112 90 56 83 83 

Rata-rata Skor 3,2 1,9 2,5 2,0 3,5 2,8 2,3 1,4 2,1 2,1 

Kategori Cukup 

        Observer, 

 

Ani Lestari 

1401410164 

Lampiran 10 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

 

No 

 

Nama 

Kemunculan Deskriptor Tiap Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. FAN 4 2 1 3 4 2 3 3 1 1 

2. ARD 4 1 3 1 4 3 3 1 2 3 

3. AN 4 1 4 2 4 4 4 1 3 3 

4. ANS 4 2 2 1 4 1 2 1 1 3 

5. AAI 4 4 3 2 4 4 3 1 2 3 

6. ADKP 4 1 3 3 4 2 4 1 3 1 

7. AAB 4 2 3 1 4 4 2 1 1 3 

8. AVS 4 1 4 4 2 2 3 1 2 3 

9. ADS 4 1 2 2 4 4 4 1 3 3 

10. BAN 4 3 4 1 4 4 2 4 1 3 

11. BN 4 4 1 4 4 3 3 1 3 2 

12. CPA 4 1 3 1 4 4 4 1 2 3 

13. DFS 1 4 3 2 4 1 1 4 1 2 

14. DAF 4 4 4 4 4 4 2 1 3 1 

15 EW 4 2 1 1 4 3 3 1 2 2 

16. FS 4 4 4 3 4 4 2 4 1 2 

17. GBM 4 1 4 1 2 3 3 1 3 2 

18. GIF 4 2 2 2 4 4 4 1 3 2 

19. HAM 1 1 4 3 4 4 1 1 4 1 

20. IYH 4 1 3 1 4 3 4 1 2 2 

21. IKR 4 3 2 4 4 4 2 1 1 2 

22. KMA 4 1 4 1 4 4 3 4 3 1 

23. KDY 4 4 3 2 4 3 1 1 2 2 

24 MAV 4 1 4 1 4 4 3 1 1 2 

25. MFA 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 

26. MNN 4 1 4 2 4 3 1 1 2 1 

27. MSP 4 1 3 1 4 4 4 4 4 2 

28. IFR 4 3 4 4 4 4 2 1 3 2 

29. UJ 4 4 1 3 2 3 1 1 1 3 

30. FKS 4 1 4 1 4 4 3 1 3 1 

31. RF 4 4 4 3 2 4 4 1 4 3 

32. RS 4 3 4 1 4 3 4 4 2 1 

33. REP 4 4 4 3 4 4 3 4 1 3 

34. SEN 4 2 1 4 4 4 4 1 4 3 

35. WNS 4 3 4 3 2 4 3 1 2 3 

36. DFN 4 2 4 4 4 4 3 1 2 1 

37. DTE 4 3 4 4 4 4 1 1 1 3 

38. AC 4 4 1 4 4 4 1 4 2 3 

 39. KW 4 3 4 3 4 4 3 1 4 3 

Jumlah 152 93 123 93 146 131 110 65 88 87 

Rata-rata Skor 3,8 2,3 3,1 2,3 3,7 3,3 2,7 1,7 2,2 2,2 

Kategori Baik 

        Observer, 

 

Ani Lestari 

1401410164 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

 

No 

 

Nama 

Kemunculan Deskriptor Tiap Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. FAN 4 3 4 1 4 2 2 1 1 3 

2. ARD 4 4 3 3 4 3 4 1 2 3 

3. AN 4 3 3 4 4 4 4 1 1 1 

4. ANS 4 4 4 1 4 3 2 4 2 4 

5. AAI 4 1 4 3 4 2 4 1 3 3 

6. ADKP 4 4 3 3 4 4 4 1 1 1 

7. AAB 4 4 4 1 2 3 1 1 4 3 

8. AVS 4 3 3 3 4 4 2 1 2 3 

9. ADS 4 4 4 1 4 1 4 1 3 3 

10. BAN 4 4 3 4 4 4 2 1 4 1 

11. BN 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 

12. CPA 4 4 3 3 4 3 4 1 2 4 

13. DFS 4 4 4 1 4 1 2 1 4 3 

14. DAF 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 

15 EW 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 

16. FS 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

17. GBM 4 4 4 1 4 4 4 1 3 3 

18. GIF 4 4 3 4 4 3 4 1 1 1 

19. HAM 4 3 4 4 4 4 2 1 4 3 

20. IYH 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 

21. IKR 4 1 2 4 4 4 4 1 4 3 

22. KMA 4 3 2 1 4 4 4 1 1 1 

23. KDY 4 4 3 3 4 4 1 1 3 3 

24 MAV 4 3 4 4 4 1 4 1 1 3 

25. MFA 4 1 4 4 4 4 1 1 1 3 

26. MNN 4 3 4 1 4 4 4 4 3 1 

27. MSP 4 1 4 3 4 4 4 1 4 3 

28. IFR 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 

29. UJ 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 

30. FKS 4 4 4 1 2 4 4 4 3 1 

31. RF 1 1 4 4 4 4 4 1 1 3 

32. RS 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 

33. REP 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 

34. SEN 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 

35. WNS 4 1 4 4 4 3 4 1 3 3 

36. DFN 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 

37. DTE 4 1 4 4 4 4 4 1 3 3 

38. AC 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 

 39. KW 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 

Jumlah 155 119 142 116 150 135 120 66 102 107 

Rata-rata Skor 3,9 3,05 3,6 2,3 3,8 3,4 3,07 1,7 2,6 2,7 

Kategori Baik 

        Observer, 

 

Ani Lestari 

1401410164 
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 HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

SIKLUS I 

No  Nama Kemunculan Indikator Jumlah 

Skor 

Nilai Klasifikasi 

1 2 3 4 5 

1 FAN 4 3 1 2 2 12 60 Tidak Tuntas 

2 ARD 4 3 3 2 1 13 65 Tidak Tuntas 

3 AN 4 4 2 3 2 15 75 Tuntas 

4 ANS 3 3 2 3 3 12 70 Tuntas 

5 AAI 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

6 ADKP 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

7 AAB 2 2 1 2 2 9 45 Tidak Tuntas 

8 AVS 3 2 3 1 1 10 50 Tidak Tuntas 

9 ADS 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 

10 BAN 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

11 BN 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 

12 CPA 3 2 2 2 2 11 55 Tidak Tuntas 

13 DFS 2 4 2 2 2 12 60 Tidak Tuntas 

14 DAF 4 3 3 3 4 17 85 Tuntas 

15 EW 3 4 2 3 2 14 70 Tuntas 

16 FS 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

17 GBM 3 3 2 1 1 10 50 Tidak Tuntas 

18 GIF 4 4 3 2 1 13 65 Tidak Tuntas 

19 HAM 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

20 IYH 3 3 3 2 2 13 65 Tidak Tuntas 

21 IKR 4 3 2 3 3 15 75 Tuntas 

22 KMA 4 4 2 2 2 14 70 Tuntas 

23 KDY 3 3 3 3 4 15 75 Tuntas 

24 MAV 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

25 MFA 3 4 2 2 1 12 60 Tidak Tuntas 

26 MNN 4 4 3 2 2 15 75 Tuntas 

27 MSP 2 2 4 2 2 12 60 Tidak Tuntas 

28 IFR 4 4 2 2 2 14 70 Tuntas 

29 UJ 4 4 2 2 2 14 70 Tuntas 

30 FKS 4 4 2 3 2 15 75 Tuntas 

31 RF 4 2 3 2 3 13 65 Tidak Tuntas 

32 RS 4 4 2 3 2 15 75 Tuntas 

33 REP 2 2 3 4 3 14 70 Tuntas 

34 SEN 3 2 3 4 3 15 75 Tuntas 

35 WNS 4 2 3 3 3 15 75 Tuntas 

36 DFN 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

37 DTE 3 3 2 2 2 12 60 Tidak Tuntas 

38 AC 3 3 3 3 2 14 70 Tuntas 

39 KW 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

Rata-rata 67,5 

Ketuntasan klasikal 61% 

 

Semarang,   April 2015 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

  Marfuah, S.Pd. SD                            Fitria Sri Sadono 

NIP.19600506 198206 2 004NIM 1401411252  

 

Lampiran 11 
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HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

SIKLUS II 

No  Nama Kemunculan Indikator Jumlah 

Skor 

Nilai Klasifikasi 

1 2 3 4 5 

1 FAN 4 3 2 3 2 14 70 Tuntas 

2 ARD 3 3 4 2 1 13 65 Tidak Tuntas 

3 AN 4 2 2 3 2 13 65 Tidak Tuntas 

4 ANS 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

5 AAI 4 4 3 3 4 18 90 Tuntas 

6 ADKP 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

7 AAB 3 4 2 3 3 15 75 Tuntas 

8 AVS 4 4 4 3 3 18 90 Tuntas 

9 ADS 2 3 2 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

10 BAN 3 2 2 3 3 13 65 Tidak Tuntas 

11 BN 3 2 2 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

12 CPA 3 4 3 4 3 17 85 Tuntas 

13 DFS 3 3 3 2 2 13 65 Tidak Tuntas 

14 DAF 3 4 3 4 3 17 85 Tuntas 

15 EW 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

16 FS 3 4 3 4 3 17 85 Tuntas 

17 GBM 3 3 2 2 1 11 55 Tidak Tuntas 

18 GIF 3 4 3 2 3 15 75 Tuntas 

19 HAM 4 4 2 2 2 14 70 Tuntas 

20 IYH 4 3 3 1 2 13 65 Tidak Tuntas 

21 IKR 3 4 3 4 3 17 85 Tuntas 

22 KMA 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

23 KDY 4 3 3 3 4 16 80 Tuntas 

24 MAV 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

25 MFA 3 3 2 3 2 13 65 Tidak Tuntas 

26 MNN 3 3 3 4 3 16 80 Tuntas 

27 MSP 3 3 2 3 2 13 65 Tidak Tuntas 

28 IFR 4 4 3 2 2 14 70 Tuntas 

29 UJ 4 4 3 2 2 15 75 Tuntas 

30 FKS 4 4 2 3 2 15 75 Tuntas 

31 RF 4 4 3 2 2 15 75 Tuntas 

32 RS 3 4 3 3 3 16 80 Tuntas 

33 REP 3 4 3 2 2 14 70 Tuntas 

34 SEN 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

35 WNS 3 3 2 4 3 15 75 Tuntas 

36 DFN 3 2 3 4 2 14 70 Tuntas 

37 DTE 3 2 2 3 3 13 65 Tidak Tuntas 

38 AC 3 3 2 3 3 14 70 Tuntas 

39 KW 4 2 3 4 4 17 85 Tuntas 

Rata-rata 73,8 

Ketuntasan klasikal  71% 

 

Semarang,       April 2015 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

  Marfuah, S.Pd. SD      Fitria Sri Sadono 

NIP.19600506 198206 2 004NIM 1401411252  
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HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 

SIKLUS III 

No  Nama Kemunculan Indikator Jumlah 

Skor 

Nilai Klasifikasi 

1 2 3 4 5 

1 FAN 4 3 3 3 2 15 75 Tuntas 

2 ARD 3 3 4 2 2 14 70 Tuntas 

3 AN 3 3 2 3 2 13 65 Tidak Tuntas 

4 ANS 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

5 AAI 3 4 3 3 3 16 80 Tuntas 

6 ADKP 3 3 2 4 3 15 75 Tuntas 

7 AAB 3 3 4 4 3 17 85 Tuntas 

8 AVS 3 4 4 3 3 17 85 Tuntas 

9 ADS 2 3 2 2 4 13 65 Tidak Tuntas 

10 BAN 4 3 2 3 2 14 70 Tuntas 

11 BN 3 3 3 4 2 15 75 Tuntas 

12 CPA 4 4 4 3 2 16 80 Tuntas 

13 DFS 2 3 3 3 3 14 70 Tuntas 

14 DAF 3 3 4 4 4 18 90 Tuntas 

15 EW 4 4 2 3 3 16 80 Tuntas 

16 FS 3 4 4 4 3 18 90 Tuntas 

17 GBM 3 3 2 3 2 13 65 Tidak Tuntas 

18 GIF 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 

19 HAM 4 3 3 2 2 14 70 Tuntas 

20 IYH 2 3 2 2 4 13 65 Tidak Tuntas 

21 IKR 2 3 3 4 4 16 80 Tuntas 

22 KMA 3 4 3 4 3 17 85 Tuntas 

23 KDY 4 3 4 3 3 17 85 Tuntas 

24 MAV 3 3 2 4 3 17 75 Tuntas 

25 MFA 4 3 1 3 3 14 70 Tuntas 

26 MNN 4 4 3 3 2 16 80 Tuntas 

27 MSP 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

28 IFR 4 3 3 3 3 16 80 Tuntas 

29 UJ 3 3 2 4 3 15 75 Tuntas 

30 FKS 4 3 2 4 3 16 80 Tuntas 

31 RF 3 3 1 3 2 12 60 Tidak Tuntas 

32 RS 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

33 REP 3 3 3 3 3 15 75 Tuntas 

34 SEN 4 4 3 4 3 18 90 Tuntas 

35 WNS 4 3 3 2 2 14 70 Tuntas 

36 DFN 3 4 3 4 3 17 85 Tuntas 

37 DTE 4 3 2 3 2 14 70 Tuntas 

38 AC 3 4 3 4 3 17 85 Tuntas 

39 KW 4 4 3 3 3 17 85 Tuntas 

Rata-rata 77,07 

Ketuntasan klasikal 87% 

 

Semarang,       April 2015 

Kolaborator       Peneliti 

 

 

 

 

Marfuah, S.Pd. SD      Fitria Sri Sadono 

NIP.19600506 198206 2 004NIM 1401411252  
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Surat-Surat Pendukung Penelitian 

 

 

 

Lampiran 13 
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Hasil Karangan Narasi Siswa Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 14 
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Siklus II 
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Siklus III 
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Foto-foto Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 v 

  

 

Lampiran 15 

Siswa berbaris sebelum memasuki kelas Guru membuka pelajaran 

Guru memberikan contoh menyusun narasi 

menggunakan media kartu kata 

Siswa mencatat informasi yang diperoleh 

dari guru 

Guru membahas hasil karangan siswa Siswa bertanya jawab dengan guru 
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Kolaborator  mendampingi selama 

pembelajaran berlangsung  
Siswa berkelompok 

Siswa berdiskusi Siswa saling menukarkan hasil karangan 

Guru membimbing siswa mengoreksi 

dan merevisi hasil karangan 

Siswa menyampaikan hasil karangan 
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Siswa menanggapi hasil karangan Siswa membuat narasi secara individu 

Guru menutup pelajaran 




