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ABSTRAK 

 

Pratiwi, Tanti. 2015. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis Narasi 

melalui Model Quantum Teaching Berbantu Media Puzzle pada Siswa 

Kelas III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Suwandi, M.Pd. 

Kata Kunci: Menulis narasi, Puzzle, Quantum Teaching 

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas III SD Negeri 01 

Bligorejo, ditemukan masalah dalam pembelajaran menulis narasi. Hal ini 

dikarenakan guru belum menggunakan model dan media pembelajaran yang 

menarik. Rata-rata nilai siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia semester 

sebelumnya yaitu 69,7. Dari jumlah 30 siswa, hanya 14 siswa yang memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (≥ 68). Maka diperlukan upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar melalui penggunaan model Quantum Teaching 

berbantu media puzzle. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian 

tindakan kelas kolaboratif. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam dua 

siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 

tahap perencanaan, pelaksanakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini 

adalah guru dan 30 siswa kelas III SD Negeri 01 Bligorejo. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik tes dan non tes.  
Berdasarkan analisis data penelitian, diperoleh persentase aktivitas belajar 

siswa mengalami peningkatan dari hasil siklus I sebesar 75,83% menjadi 84,67% 

pada siklus II. Persentase ketuntasan klasikal belajar siswa pada siklus I sebesar 

86,7% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 72,9 dan pada siklus II ketuntasan 

klasikal belajar siswa meningkat menjadi 93,3 % dengan nilai rata-rata kelas 

sebesar 77,37. Pengamatan terhadap perfomansi guru pada siklus I mencapai 

83,04 dan meningkat menjadi 90,83 pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran 

Quantum Teaching berbantu media puzzle dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi menulis narasi kelas 

III SD Negeri 01 Bligorejo  tahun pelajaran 2014/2015. Saran yang disampaikan 

peneliti adalah guru hendaknya menggunakan model dan media pembelajaran 

yang inovatif seperti model Quantum Teaching dan media puzzle. Guru dalam hal 

ini aktif memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang memberikan 

respon baik atas umpan balik yang diberikan guru. Peneliti juga menyarankan 

agar sekolah hendaknya ikut menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang 

berlangsungnya pembelajaran yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam penelitian. Pada pendahuluan 

akan didiskripsikan masalah pembelajaran, proses pembelajaran, identifikasi dan 

analisis masalah, penyebab terjadinya masalah, serta alasan mengapa masalah 

penting untuk diatasi melalui penelitian. Bab ini terdiri: (1) latar belakang 

masalah; (2) permasalahan; (3) identifikasi masalah; (4) pembatasan masalah; (5) 

rumusan masalah; (6) pemecahan masalah; (7) tujuan penelitian; (8) manfaat 

penelitian. Pembahasan mengenai pendahuluan akan diuraikan dalam penjelasan 

di bawah ini. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas 

manusia yang lebih baik pada aspek kemampuan, kepribadian, maupun kewajiban 

sebagai warga negara yang baik. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik dalam upaya membantu mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 

Pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 (1) menyatakan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.  

 

Terkait dengan pelaksanaan program pendidikan di Indonesia, pemerintah 

terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh baik 
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pendidikan formal maupun informal. Tidak hanya pemerintah, seluruh komponen 

bangsa wajib berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang- 

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 

yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan 

membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia  yang 

beriman dan bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan merupakan hal fundamental dalam usaha untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Seperti yang tercantum 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu tujuan 

negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu usaha 

pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menyelenggarakan wajib 

belajar pendidikan dasar bagi warga negaranya.  

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (2)  menyebutkan bahwa setiap 

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. Amanat ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa 

setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah  daerah  

wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 
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warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pendidikan 

dasar merupakan program pemerintah dan wajib diikuti oleh setiap warga 

negaranya. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang mendukung proses 

belajar mengajar, sehingga mutu pendidikan menjadi optimal. Pendidikan yang 

diadakan di sekolah dasar bertujuan mendidik siswa agar menjadi manusia 

Indonesia berdasarkan Pancasila. Selain itu memberikan bekal kemampuan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan.  

Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan dasar didasarkan 

kualitas lulusan. Salah satu penentu pemerintah untuk menentukan kualitas 

lulusan pendidikan dasar yaitu dengan menentukan kurikulum pendidikan. Pada 

kurun waktu tertentu kurikulum pendidikan dievaluasi untuk disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai ilmu pengetahuan dan 

keterampilan diperoleh siswa dengan belajar dan berlatih.  Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 (19), 

kurikulum yaitu “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan”.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 

22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) ada delapan mata pelajaran untuk jenjang Sekolah Dasar. Kedelapan mata 

pelajaran tersebut adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan 

Keterampilan, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan yang terakhir 

adalah Bahasa Indonesia. 



4 

4 

 

Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib dibelajarkan di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah dasar merupakan pembelajaran yang  paling  utama,  terutama  di  SD  

kelas  rendah  (I  dan  II).  Siswa melalui bahasa  dapat  memperoleh  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  seni,  serta  informasi  yang diajarkan pendidik. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi menyatakan bahwa: 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran 

bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenai dirinya, 

budayannya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan 

perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa 

tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan 

imajinatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil 

karya kesastraan manusia Indonesia. 

  

Guru  sebagai  pelaksana  dan  pengelola  pembelajaran  di sekolah  harus 

dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi aspek-aspek yang tercakup  

dalam  pembelajaran  bahasa  Indonesia.  Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia 

di antaranya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:  

(1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien baik secara lisan maupun 

tulis; (2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) Memahami bahasa 

Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan; (4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional 

dan sosial; (5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) Menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (Depdiknas, 2006: 317 – 318). 
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Salah satu isi tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi 

sering kali beberapa keterampilan berbahasa digunakan secara bersama-sama 

untuk mencapai tujuan. Pembelajaran  bahasa  Indonesia  dikembangkan melalui  

empat  aspek  yaitu  menyimak,  berbicara,  membaca,  dan  menulis  (Santoso, 

2013:8.3). 

Keterampilan berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang 

bersifat produktif dan ekspresif, artinya keterampilan berbahasa tersebut 

digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik secara lisan maupun 

tulis (Doyin dan Wagiran, 2011: 11). Menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Melalui 

keterampilan menulis, siswa dapat menyampaikan gagasan atau informasi kepada 

orang lain melalui bahasa tulis. Selain itu siswa dapat mengembangkan kreativitas 

dengan membuat suatu karangan atau cerita agar dapat meningkatkan intelektual 

siswa. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui 

proses belajar dan berlatih. Berdasarkan sifatnya, menulis juga merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif dan reseptif.  

Sifat produktif bermakna menghasilkan sesuatu yang berkaitan 

dengan bahasa, sedangkan sifat reseptif pada keterampilan berbahasa 

bermakna aktif memahami. Dalam kegiatan menulis, penulis harus 

terampil memanfaatkan grafologi, kosa kata, struktur kalimat, 

pengembangan paragraf, dan logika berbahasa (Doyin dan Wagiran, 

2011: 12). 

 

Sekurang-kurangnya ada tiga komponen yang tergabung dalam 

keterampilan menulis, yaitu:  
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(1) Penguasaan bahasa tulis, yang akan berfungsi sebagai media 

tulisan, antara lain meliputi kosakata, struktur kalimat, paragraf, ejaan, 

dan pragmatik; (2) Penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang 

akan ditulis; dan (3) Penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu 

bagaimana merangkai isi tulisan dengan menggunakan bahasa tulis 

sehingga membentuk sebuah komposisi yang diinginkan seperti esai, 

artikel, cerita pendek, atau makalah (Doyin dan Wagiran, 2011: 12). 

 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan siswa 

dalam belajar bahasa Indonesia. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran diantaranya adalah perbaikan kurikulum dan materi ajar, 

optimalisasi proses belajar mengajar, pemilihan pendekatan dan model, serta 

pengadaan buku-buku dan penyediaan alat peraga. Oleh karena itu, guru 

diharapkan dapat menarik minat dan kemauan siswa agar timbul motivasi untuk 

belajar dari dalam diri siswa.  

Tugas utama guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah mengajar, 

mendidik dan melatih siswa sehingga mencapai taraf kecerdasan dan keterampilan 

yang optimal. Guru diharapkan memiliki kemampuan dan keahlian agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru dituntut dapat menguasai materi 

pelajaran, menyajikan pembelajaran dengan baik serta mampu menilai kinerja 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Rina Kartika A, S.Pd pada 

bulan Januari 2015, aktivitas dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia masih 

rendah. Hal ini ditunjukkan dari keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

bahasa Indonesia masih pasif. Selain itu pembelajaran bahasa Indonesia 

disampaikan secara lisan. Hal ini membuat peran guru sangat dominan. 

Penguasaan konsep materi bahasa Indonesia bersifat verbalistik, sehingga kualitas 

hasil belajar tidak dapat bertahan lama. Guru perlu mengubah proses 
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pembelajaran dengan menerapkan berbagai media maupun model pembelajaran, 

agar aktivitas dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SD dapat meningkat.  

Simpulan hasil wawancara terhadap Ibu Rina Kartika A, S.Pd, bahwa 

faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa adalah cara penyampaian materi 

berpusat pada guru. Siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Faktor inilah yang kemudian mempengaruhi daya serap siswa pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia materi menulis narasi masih rendah. Hal ini 

diperoleh dari nilai siswa kelas III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten 

Pekalongan. Rata-rata nilai siswa kelas III pada semester sebelumnya mata 

pelajaran bahasa Indonesia yaitu 69,7. Dari jumlah 30 siswa, hanya 14 siswa yang 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (≥ 68). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa rendah. Hal ini perlu ada upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka guru harus 

aktif dan kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan melalui penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Salah satu 

model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan yaitu model Quantum 

Teaching berbantu media puzzle. 

Model Quantum Teaching merupakan penggubahan bermacam-macam 

interaksi yang ada di dalam dan sekitar momen belajar (DePorter, 2014: 34). 

Model Quantum Teaching memberikan acuan untuk menyertakan segala interaksi 

dalam lingkungan sekolah, menciptakan suasana belajar yang meriah agar siswa 

dapat menyerap semua pengetahuan yang diajarkan. Keunggualan Quantum 

Teaching sering disebut 8 kunci keunggulan yaitu:  
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(1) Integritas, yakni bersikap jujur dan tulus, serta berperilak 

baik.Kegagalan merupakan awal kesuksesan. (2) Pahamilah bahwa 

kegagalan hanyalah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

sukses. (3) Bicaralah dengan niat baik, yakni berbicara dengan 

pengertian positif dan bertanggung jawab agar dapat berkomunikasi 

secara jujur dan lurus. (4) Memusatkan perhatian pada saat sekarang 

dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. (5) Memiliki 

komitmen, yakni dengan melakukan apa saja yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. (6) Bertanggung jawab atas segala tindakan 

yang telah dilakukan. (7) Bersikap luwes, yakni berusaha untuk 

bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang bisa membantu 

memperoleh hasil yang diinginkan. (8) Keseimbangan, yaitu dengan 

berusaha menjaga keselarasan antara pikiran, tubuh, dan jiwa 

(DePorter, 2014: 82). 

 

Pembelajaran menulis narasi menggunakan model Quantum Teaching 

dapat dikombinasikan dengan penggunaan media puzzle. Media merupakan suatu 

komponen penting karena dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas. Salah satu bentuk media pembelajaran yaitu puzzle. Menurut Haryanto 

(2013: 137), puzzle merupakan sebuah permainan menyusun potongan-potongan 

gambar sehingga menjadi gambar yang utuh. Puzzle adalah media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Berbagai penelitian berkaitan dengan model Quantum Teaching dan media 

puzzle telah dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nur (2012) 

yang berjudul, “Penerapan Model Quantum Teaching sebagai Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar PKN Materi Globalisasi pada Siswa kelas IV SD 

Negeri Gumilir Cilacap”. Penelitian yang berkaitan tentang media puzzle pernah 

dilakukan oleh Okky (2012) yang berjudul, “Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Materi Bangun Datar melalui Media Puzzle pada Siswa Kelas II Sekolah 

Dasar Negeri Kemandungan 03 Tegal”. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
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menerapkan model Quantum Teaching berbantu media puzzle. Peneliti memilih 

judul penelitian, ”Peningkatan Aktivitas dan Hasil Menulis Narasi Melalui Model 

Quantum Teaching Berbantu Media Puzzle pada Siswa Kelas III SD Negeri 01 

Bligorejo Kabupaten Pekalongan”.  

1.2  Permasalahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Kartika A, S.Pd guru kelas 

III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan, diperoleh keterangan bahwa 

siswa kelas III mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya dalam menulis narasi. Hal ini ditunjukkan dari hasil belajar siswa yang 

masih rendah. Dari 30 siswa, hanya 14 siswa atau sekitar 69,7 % siswa yang 

memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Siswa tidak 

mencapai KKM dikarenakan ditemukan permasalahan dalam pembelajaran 

menulis narasi yaitu pada umumnya siswa kurang mampu menggunakan dan 

memilih kata dalam menuangkan  ide. Siswa kurang mampu menghubungkan 

kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, serta mengembangkan gagasan. 

Narasi yang ditulis masih belum menceritakan kejadian secara runtut dan banyak 

ditemukan kalimat yang sama antar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

belum  menguasai menulis narasi. 

Permasalahan tidak hanya pada siswa namun juga pada guru yang belum 

mampu menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan belum mampu 

mengoptimalkan media pembelajaran yang ada. Akibatnya siswa mengalami 

kesulitan dalam menulis narasi. Guru perlu memilih model dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mampu diterapkan 

dalam materi bahasa Indonesia khususnya materi menulis narasi. 
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1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa SD Negeri 01 

Bligorejo Kabupaten Pekalongan. Peneliti menemukan beberapa permasalahan 

yang dijumpai dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada 

materi menulis narasi di kelas III sekolah dasar. Permasalahan tersebut 

diidentifikasi sebagai berikut: 

(1) Guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih menggunakan model  

konvensional tanpa disertai adanya variasi penggunaan model lain, sehingga 

mengakibatkan kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar yang 

berdampak pula pada rendahnya tingkat aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam kelas. 

(2) Guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia belum menggunakan media yang 

inovatif, sehingga siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas. 

1.4  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, ditemukan berbagai masalah. Masalah 

tersebut berkisar pada proses pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar 

siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi  belajar siswa yaitu faktor internal (dari 

dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar siswa). Faktor internal mencakup 

kondisi fisik, kondisi psikis dan kondisi sosial, sedangkan faktor eksternal 

mencakup stimulus dan respon, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan 

budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar 
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(Rifa’i dan Anni, 2011: 97). Peneliti membatasi permasalahan yang akan menjadi 

bahan penelitian. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu dan keterbatasan 

dari peneliti. Maka permasalahan yang dibatasi yaitu, aktivitas dan hasil belajar 

siswa menulis narasi dengan menggunakan model Quantum Teaching berbantu 

media puzzle.  

1.5 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan rincian tentang masalah atau persoalan yang 

perlu dipecahkan dalam penelitian. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang 

perlu dijawab dengan penelitian. Rumusan masalah dirumuskan setelah masalah 

dapat teridentifikasi. Setelah teridentifikasi, masalah dapat dirumuskan kedalam 

kalimat pertanyaan dengan memperhatikan kata tanya apa, bagaimana, kapan, 

dimana, siapa, dan mengapa. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Apakah penggunaan model Quantum Teaching berbantu media puzzle dapat 

meningkatkan aktivitas belajar menulis narasi pada siswa kelas III SD Negeri 

01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan? 

(2) Apakah penggunaan model Quantum Teaching berbantu media puzzle dapat 

meningkatkan hasil belajar menulis narasi pada siswa kelas kelas III SD 

Negeri 01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan? 

(3) Apakah penggunaan model Quantum Teaching berbantu media puzzle dapat 

meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran menulis narasi pada 

siswa kelas kelas III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan. 
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1.6 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, permasalahan yang muncul yaitu siswa 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

menulis narasi. Kesulitan yang dialami diantaranya siswa kurang mampu 

menggunakan kata dalam menuangkan ide, menghubungkan kalimat satu dengan 

kalimat lain, dan sulit memilih kata. Apabila permasalahan menulis narasi pada 

siswa ini tidak dipecahkan maka akan menimbulkan permasalah baru. Ketika 

siswa tersebut naik kelas dan menemukan materi menulis narasi dengan tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi, maka siswa akan mendapatkan masalah yang lebih 

berat. Masalah ini dikarenakan pada tingkat sebelumnya, siswa belum menguasai 

keterampilan menulis narasi dengan baik dan benar. Hal ini akan menjadi 

permasalahan yang lebih sulit untuk dipecahkan apabila pada tingkat yang lebih 

mudah belum diselesaikan. Selain itu menulis juga membutuhkan latihan yang 

dilakukan berulang kali.  

Permasalahan tidak hanya pada siswa namun juga pada guru yang  kesulitan 

dalam menerapkan model dan media pembelajaran. Kesulitan ini membuat guru 

mengabaikan penggunaan model dan media dalam pembelajaran. Guru kurang 

menyadari bahwa model dan media pembelajaran memiliki pengaruh penting 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain itu guru masih berperan sentral 

yakni semua kegiatan pembelajaran didominasi oleh kegiatan guru. Siswa kurang 

aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran menulis narasi 

yang hanya mendengarkan ceramah guru dan mengerjakan tugas. 

Pemecahan masalah yang diajukan berupa Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) kolaboratif. PTK kolaboratif ini akan menerapkan model pembelajaran 
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Quantum Teaching berbantu media puzzle untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan. 

Kualitas pembelajaran yang dimaksud, meliputi aktivitas belajar siswa, hasil 

belajar, dan performansi guru. Penelitian ini direncanakan dengan dua siklus. 

Setiap siklus direncanakan 2 kali pertemuan. Setiap siklus mempunyai empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantu media puzzle 

diharapkan siswa akan lebih aktif, termotivasi dan hasil belajarnya akan 

meningkat.  

1.7 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan sasaran dari suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan. Kegiatan penelitian memiliki tujuan berdasarkan rencana 

yang disusun. Pada penelitian ini terdapat dua tujuan, yakni tujuan umum dan 

tujuan khusus. Kedua tujuan tersebut, memiliki nilai positif bagi pihak-pihak 

terkait, seperti guru, siswa, dan sekolah. Secara rinci manfaat penelitian akan 

dikemukakan sebagai berikut. 

1.7.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat lebih luas dan memiliki skala 

yang lebih besar dibandingkan dengan tujuan khusus. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 01 

Bligorejo Kabupaten Pekalongan. Diharapkan melalui penggunaan model 

Quantum Teaching berbantu media puzzle, aktivitas dan hasil belajar siswa mata 

pelajaran bahasa Indonesia meningkat.  
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1.7.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat khusus dan lebih sempit 

cakupannya. Fokus tujuan khusus pada penelitian tindakan kelas hanya terpusat 

pada satu kompetensi dasar menulis narasi. Diharapkan aktivitas maupun hasil 

pembelajaran meningkat. Oleh karena itu, tujuan khusus penelitian tindakan kelas 

ini adalah: (1) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia materi 

menulis narasi pada siswa kelas III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten 

Pekalongan melalui penggunaan model Quantum Teaching  berbantu media 

puzzle; (2) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis narasi pada siswa kelas III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten 

Pekalongan melalui penggunaan model Quantum Teaching berbantu media puzzle. 

1.8 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menjelaskan seberapa besar manfaat dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan 

dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait didalamnya seperti 

guru, siswa, sekolah, dan peneliti. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Secara rinci manfaat penelitian akan dikemukakan 

sebagai berikut. 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang 

bersifat teori. Manfaat teoritis dalam penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

dapat menambah referensi dalam bidang pendidikan, terutama tentang model 

Quantum Teaching berbantu media puzzle yang dapat diterapkan untuk mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis narasi. 
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1.8.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis merupakan sesuatu yang diperoleh dari pelaksanaan 

kegiatan, seperti halnya penelitian. Manfaat praktis dalam penelitian ini bagi guru, 

siswa, sekolah, dan peneliti. Manfaat penelitian bagi guru antara lain: (1) 

Memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melakukan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran melalui model Quantum Teaching berbantu media 

puzzle; (2) Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak 

membosankan khususnya pada pembelajaran menulis narasi; (3) Meningkatkan 

profesionalisme dan performansi guru dalam pembelajaran di kelas. Penelitian ini 

juga bermanfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa yaitu: (1) Penggunaan model 

Quantum Teaching berbantu media puzzle dapat membuat siswa lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran; (2)  Melatih dan meningkatkan pemahaman siswa dalam 

menulis narasi; (3) Penggunaan model dan media juga diharapkan dapat membuat 

hasil belajar siswa meningkat.  

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu: (1) Meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif; (2) Penggunaan model ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa; (3) Memberikan kontribusi yang positif kepada sekolah dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional; (4) Melengkapi hasil-hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan guru-guru sebelumnya. Manfaat penelitian ini 

bagi peneliti yaitu memperoleh pengalaman dan wawasan pembelajaran menulis 

di sekolah. Dari hasil pengamatan dan pengalaman langsung tersebut, peneliti 

dapat melakukan kajian-kajian lebih lanjut untuk menyusun suatu rancangan 

pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan model Quantum Teaching 

berbantu media puzzle.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai landasan teori, kajian empiris, 

kerangka berpikir, serta hipotesis tindakan. Landasan teori menguraikan tentang 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kajian empiris merupakan 

kajian yang membahas mengenai penelitian-penelitian sejenis dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan mengenai kerangka 

berpikir yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga akan diuraikan mengenai 

hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian. Uraian selengkapnya adalah 

sebagai berikut. 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori-teori yang terkait dalam penelitian. 

Landasan teori digunakan peneliti sebagai dasar acuan untuk melaksanakan 

penelitian. Teori tersebut diambil dari berbagai sumber yang relevan baik dari 

buku, jurnal, maupun internet. Landasan teori pada penelitian ini antara lain: (1) 

Belajar; (2) Pembelajaran; (3) Aktivitas dan hasil belajar; (4) Karakteristik siswa 

SD; (5) Performansi guru; (6) Hakikat bahasa; (7) Pembelajaran bahasa Indonesia 

SD; (8) Keterampilan menulis; (9) Karangan narasi; (10) Model pembelajaran; 

(11) Model Quantum Teaching; (12) Media pembelajaran; (13) Media puzzle. 

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 
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2.1.1 Belajar 

Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang peranan 

penting. Mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar dan mengajar yang 

hanya bermakna bila terjadi kegiatan belajar. Oleh karena itu penting sekali bagi 

setiap guru memahami proses belajar siswa. Guru dapat memberikan bimbingan 

dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi siswa. Ada 

beberapa pendapat dari tokoh pendidikan mengenai pengertian belajar. Menurut 

Slameto (2013: 2), “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Perubahan yang terjadi dalam seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya 

karena itu setiap perubahan dalam seseorang merupakan perubahan dalam arti 

belajar.  

Menurut Hamalik (2014:36), “Belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman”. Belajar merupakan suatu proses, 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan 

tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hilgard (1962) dalam Suyono dan 

Hariyanto ( 2014: 12) belajar adalah “Suatu proses di mana suatu perilaku muncul 

atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi”. Dalam hal ini belajar 

merupakan proses mencari ilmu yang terjadi pada seseorang melalui latihan, 

pembelajaran, pengalaman, tanggapan, dan stimulus.  

Secara keseluruhan belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

melalui pengalaman. Pengalaman yang dimaksud yaitu kegiatan mendengarkan, 

membaca, mengamati, dan meniru yang dilakukan terus-menerus. Peristiwa 
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belajar yang terjadi pada peserta didik dapat diamati berdasarkan perbedaan 

perilaku (kinerja) sebelum dan setelah peristiwa belajar. Faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:  

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa; 2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), 

yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa; 3) Faktor pendekatan 

belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran (Syah, 2013: 145). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dalam banyak hal, sering saling 

berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pada siswa yang bersikap conserving 

terhadap ilmu pengetahuan, biasanya cenderung belajar sederhana dan tidak 

mendalam. Sebaliknya, siswa yang pintar (faktor internal) dan mendapat 

dorongan positif dari orang tuanya (faktor eksternal), memilih pendekatan belajar 

yang mementingkan kualitas pembelajaran. Guru yang kompeten dan profesional 

mampu mengantisipasi kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan. 

Sehingga berusaha mengatasi faktor yang menghambat proses belajar. 

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2011: 57). 

Menurut Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2011: 191), pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (event) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Anitah dkk (2008: 2.30) 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan 
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atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Kompetensi lulusan sekolah dasar 

yang harus dijadikan acuan dalam pembelajaran adalah. 

1) Mampu mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, 

beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan; 2) Mampu berpikir 

logis, kritis, dan kreatif serta berkomunikasi melalui beberapa media; 

3) Menyenangi keindahan; 4) Mengenali dan berperilaku sesuai 

dengan ajaran agama yang diyakininya; 5) Membiasakan hidup bersih, 

bugar, dan sehat; 6) Memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa 

dan tanah air (Anitah, 2008: 2.30) 

Susilana (2009: 1) menyatakan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. 

Pembelajaran di sekolah dasar saat ini semakin berkembang, dari pembelajaran 

yang bersifat tradisional sampai pembelajaran sistem moderen. Kegiatan 

pembelajaran bukan lagi sekedar mengajar tetapi lebih kompleks lagi dan 

dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang beraneka ragam.  

  Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian proses interaksi yang dilakukan oleh siswa dan guru 

dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Proses interaksi yang dilaksanakan 

memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk 

membelajarkan siswa. Pada pendidikan formal (sekolah), pembelajaran 

merupakan tugas yang dibebankan kepada guru. Pembelajaran di sekolah semakin 

berkembang, dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran 

moderen. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekadar kegiatan mengajar yang 

hanya menyiapkan pengajaran dan melaksanakan prosedur mengajar dalam 

pembelajaran tatap muka. Kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi dan 
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dilaksanakan dengan pola pembelajaran yang bervariasi.  

2.1.3 Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Aktivitas siswa menunjuk pada kegiatan belajar siswa yang terlibat 

langsung dan berpartisipasi aktif. Kegiatan belajar terkandung berbagai kegiatan 

seperti: visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, metrik, mental, dan 

emosional (Hamalik, 2014:102). Proses pembelajaran merupakan proses interaksi 

yang intensif  antarberbagai komponen sistem pembelajaran yaitu guru, siswa,  

materi belajar, dan lingkungan. Pembelajaran yang bermakna merupakan  

pembelajaran yang memusatkan  pada aktivitas siswa (student centered). Aktivitas 

yang diperankan oleh siswa lebih sentral daripada guru, sedangkan peran guru 

hanya sebagai fasilitator. Aktivitas  siswa  tidak  cukup  hanya  mendengarkan  

dan  mencatat.  Aktivitas siswa  menyangkut  aktivitas  yang  bersifat  fisik  

maupun  mental.  Dalam  kegiatan pembelajaran  kedua  aktivitas  tersebut  harus  

selalu  berkait.  Kaitan  antara  keduanya akan menumbuhkan aktivitas belajar 

yang optimal.  

Belajar adalah aktivitas mental dan emosional (Anitah dkk, 2008: 1.12). 

Bila ada siswa yang duduk di kelas pada saat pelajaran berlangsung, akan tetapi 

mental emosionalnya tidak terlibat aktif di dalam situasi pembelajaran itu, pada 

hakikatnya siswa tersebut tidak ikut belajar. Oleh karena itu, guru jangan sekali-

kali membiarkan siswa tidak ikut aktif belajar. Guru harus berusaha meningkatkan 

kadar aktivitas belajar tersebut. Kegiatan mendengarkan penjelasan guru, sudah 

menunjukkan adanya aktivitas belajar. Akan tetapi barangkali kadarnya perlu 

ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode mengajar lain.  
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Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 85), “Hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar”. 

Perolehan apek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, apabila peserta didik mempelajari 

pelajaran tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh berupa 

penguasaan konsep. Hasil belajar menurut Bloom (1956) dalam Rifa’i dan Anni 

(2011: 86), mencakup tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu 

“Ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah 

psikomotorik (psychomotoric domain)”. Dapat diartikan bahwa hasil belajar 

diperoleh siswa setelah mengalami proses belajar, berupa pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).  

Hasil belajar yang diharapkan dari pembelajaran menulis narasi meliputi 

tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif, siswa 

dapat menulis narasi, mengetahui unsur-unsur narasi, menggunakan kata dan 

kalimat sesuai ejaan dan tanda baca. Pada ranah afektif, siswa dapat menghargai 

pendapat orang lain dan menumbuhkan tanggung jawab atas tugasnya. Untuk 

ranah psikomotor, hasil belajar dapat berupa kemampuan siswa dalam merangkai 

potongan-potongan puzzle dengan benar. Kemudian siswa menulis narasi 

berdasarkan puzzle yang dirangkai. Beberapa pengertian tentang hasil belajar 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan sesuatu yang 

diperoleh dari kegiatan belajar berupa pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hasil 

tersebut diperoleh setelah siswa melakukan suatu aktivitas dalam proses belajar 

mengajar. Tanpa aktivitas, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan 

dengan baik, akibatnya hasil yang dicapai siswa kurang optimal. 
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2.1.4 Karakteristik Siswa SD 

Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual 

atau teori perkembangan mental. Teori ini berkenaan dengan kesiapan anak untuk 

belajar yang dikemas dalam tahap-tahap perkembangan intelektual sejak lahir 

sampai dewasa. Menurut Piaget (1988) dalam Suyono dan Hariyanto (2014: 83) 

ada empat tingkat perkembangan kognitif anak yaitu: (1) Tahap sensori motor; (2) 

Tahap pra-operasional; (3) Tahap operasional konkret; (4) Tahap operasional 

formal.  

Tahap sensori motor berlangsung sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun. 

Dalam dua tahun pertama kehidupannya, bayi dapat memahami lingkungannya 

dengan jalan melihat, meraba, memegang, mengecap, mencium, mendengarkan 

dan menggerakkan anggota tubuh. Dengan kata lain mereka mengandalkan 

kemampuan sensorik dan motoriknya. Beberapa kemampuan kognitif penting 

muncul pada saat ini. Anak mulai memahami bahwa perilaku tertentu 

menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya.  

Tahap pra-operasional sekitar usia 2 – 7. Pada tahap pra-operasional  

kecenderungan anak untuk selalu mengandalkan dirinya pada persepsi tentang 

realitas. Dengan adanya perkembangan bahasa dan ingatan, anak mampu 

mengingat banyak hal tentang lingkungannya. Intelektual anak dibatasi oleh 

egosentrisnya, yaitu bahwa ia tidak menyadari jika orang lain dapat berpandangan 

berbeda dengannya tentang sesuatu objek yang sama. Akibatnya sering terjadi 

kesalahan dalam memahami objek.  

Tahap operasional konkret berlangsung sekitar 7 – 11. Pada kurun waktu 

ini pikiran logis anak mulai berkembang. Usahanya mengerti tentang alam 

sekeliling datang dari pancaindera. Anak yang sudah mampu berpikir secara 
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operasi konkret juga sudah menguasai pembelajaran penting, yaitu ciri yang 

ditangkap oleh pancaindera. Anak seringkali dapat mengikuti logika/penalaran, 

tetapi jarang mengetahui jika membuat kesalahan. Anak dapat melakukan 

klasifikasi, pengelompokkan dan pengaturan masalah tetapi belum sepenuhnya 

menyadari. 

Tahap operasional formal mulai usia 11 tahun dan seterusnya. Sejak tahap 

ini anak mulai mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai ide. Mereka 

sudah mampu memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Selain itu 

mereka mampu menyusun hipotesis yang bersifat abstrak.  Dengan kata lain, 

model berpikir ilmiah dan induktif sudah mulai dimiliki anak, kemampuan 

menarik simpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesis. Sehingga pada 

tahap ini anak dapat bekerja secara efektif dan sistematis, secara proporsial serta 

menarik generalisasi secara mendasar. 

Menurut teori Piaget (1988), siswa sekolah dasar berada direntang usia 7 – 

12 tahun yaitu tahap operasional konkret. Dalam tahap ini, siswa dapat berpikir 

secara operasional, cara berfikir logis, dan adanya kecenderungan pada objek-

objek konkret, tetapi belum bisa berpikir secara abstrak. Anak-anak usia sekolah 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. 

Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang 

merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru 

hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, 

mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam 

pembelajaran. Menurut Desmita (2012: 35), tugas perkembangan anak usia 

sekolah dasar meliputi. 
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1) Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan 

dan aktiitas fisik; 2) Membina hidup sehat; 3) Belajar bergaul dan 

berkelompok; 4) Belajar menjalankan peranan sosial sesuai jenis 

kelamin; 5) Belajar membaca, menulis dan berhitung agar mampu 

berpasrtisipasi dalam masyarakat; 6) Memperoleh sejumlah konsep 

yang diperlukan untuk berpikir efektif; 7) Mengembangkan kata hati, 

moral, dan nilai-nilai; 8) Mencapai kemandirian pribadi.  

Guru dapat memanfaatkan karakteristik anak yang senang bermain, 

bergerak, dan melakukan hal-hal baru menggunakan model pembelajaran 

Quantum Teaching berbantu media puzzle. Dengan menggunakan model tersebut,  

anak akan semakin aktif dan kreatif karena model Quantum Teaching 

menciptakan suasana belajar yang meriah agar siswa dapat menyerap semua 

pengetahuan yang diajarkan. Selain menggunakan model Quantum Teaching, guru 

membutuhkan media untuk menunjang model pembelajaran tersebut. Media yang 

digunakan berupa puzzle. Puzzle merupakan bentuk permainan yang menantang 

daya kreativitas dan ingatan. Siswa merasa termotivasi untuk senantiasa mencoba 

memecahkan masalah, namun tetap menyenangkan sebab bisa diulang-ulang. 

Tantangan dalam permainan ini akan membuat siswa selalu ingin mencoba, 

mencoba dan terus mencoba hingga berhasil. Biasanya, siswa akan sangat senang 

untuk menyusun dan mencocokkan bentuk gambar dari puzzle tersebut. 

2.1.5 Performansi Guru 

Guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama: (1)  

Mendidik; (2) Mengajar; (3) Membimbing; (4) Mengarahkan; (5) Melatih; (6) 

Menilai; dan (7) mengevaluasi. Sebagaimana bunyi prinsip “ing ngarso sung 

tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Artinya seorang guru bila 

di depan memberikan teladan (contoh yang baik), di tengah memberikan prakarsa, 
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dan di belakang memberikan dorongan motivasi. Tugas utama itu akan efektif jika 

guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, 

kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu (Anitah 

dkk, 2008: 11.20).  

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas 

suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang 

berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara 

itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran (Rusman, 

2011:19). Semiawan (2007) dalam Danim (2010:59) mengemukakan bahwa 

kompetensi guru memiliki tiga kriteria, kriteria tersebut seperti yang dijelaskan 

sebagai berikut. 

(1) Knowledge criteria, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki 

seorang guru yang meliputi penguasaan materi pelajaran, pengetahuan 

mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah 

laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, 

pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan umum. (2) 

Performance criteria, adalah kemampuan guru yang berkaitan dengan 

berbagai keterampilan dan perilaku yang meliputi: keterampilan 

mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, 

bergaul dan berkomunikasi dengan siswa, dan keterampilan menyusun 

persiapan mengajar. (3) Product criteria, yakni kemampuan guru 

dalam mengukur kemampuan dan kemajuan siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran. 

 

  Profesi guru merupakan sebuah profesi yang dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien oleh seseorang yang menempuh pendidikan dan pelatihan. 

Guru yang profesional adalah guru yang dapat menjalankan profesi keguruannya 

dengan kemampuan tinggi. Menurut Rusman (2011:22), syarat-syarat guru 

professional ada 4 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu : 
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(1) Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik dalam 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (2) 

Kompetensi personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia. (3) Kompetensi profesional, adalah 

kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 

standard kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan. (4) Kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi  dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua, dan masyarakat sekitar. 

 

Guru merupakan komponen terpenting dalam proses pembelajaran. 

Kualitas seorang guru harus menjadi prioritas dalam upaya mengembangkan 

sebuah pola pendidikan yang efektif. Kualitas seorang guru ditandai dengan 

tingkat kecerdasan, ketangkasan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi serta ikhlas 

dalam memajukan pendidikan dan mencerdaskan semua siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa performansi guru adalah segala aktivitas yang dilakukan guru 

dalam proses pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran dan hasil 

belajar siswa yang optimal.  

2.1.6 Hakikat Bahasa 

 Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan 

manusia lainnya. Dalam berkomunikasi manusia memerlukan alat, sarana atau 

media yaitu bahasa. Santoso (2013: 1.3) menyatakan bahasa secara universal yaitu 

suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Ujaran inilah yang 

membedakan manusia dari makhluk lainnya. Ujaran manusia itu menjadi bahasa 

apabila dua orang atau lebih menetapkan bahwa seperangkat bunyi itu memiliki 

arti yang serupa.  
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 Tarigan (2008: 19) menyatakan  bahasa adalah suatu sistem pola-pola yang 

kompleks dan suatu struktur dasar. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan 

individual yang bekerja bersama dengan kesatuan-kesatuan lainnya. Berdasarkan 

pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi 

yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Bahasa 

merupakan kesepakatan dalam masyarakat. Fungsi bahasa adalah sebagai lambang 

kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai bahasa 

nasional, serta sebagai alat pemersatu bangsa (Doyin dan Wagiran, 2009: 5). 

 Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat keterampilan 

dasar berbahasa yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan 

menulis. Mendengarkan (menyimak) dan berbicara merupakan aspek 

keterampilan ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan 

keterampilan berbahasa ragam tulis (Santoso, 2013:8.3). Keempat keterampilan 

berbahasa tersebut harus dimiliki oleh seseorang agar dapat berkomunikasi 

dengan baik. 

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar mempunyai peranan yang 

sangat strategis yaitu memberikan bekal kemampuan dasar baca-hitung-tulis. 

Selain itu memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi 

siswa. Fungsi bahasa Indonesia salah satunya adalah sebagai bahasa pengantar di 

bidang pendidikan termasuk sekolah dasar. Menurut Santoso (2013: 3.6 – 3.7), 

fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yakni sebagai:  

(1) Sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (2) Peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan 

pengembangan budaya; (3) Peningkatan IPTEK dan seni; (4) 

Penyebarluasan pemakaian Bahasa Indonesia untuk berbagai 
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keperluan; (5) Pengembangan penalaran; (6) Pemahaman beragam 

budaya Indonesia melalui kesusastraan Indonesia. 

Selain memiliki fungsi, mata pelajaran bahasa Indonesia juga memiliki 

tujuan akhir dalam proses pembelajarannya. Tujuan mata pelajaran bahasa 

Indonesia di antaranya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:  

 (1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien baik secara lisan maupun 

tulis; (2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) Memahami bahasa 

Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan; (4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional 

dan sosial; (5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) Menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (Depdiknas, 2006: 317 – 318). 

Pembelajaran  bahasa  Indonesia  di  sekolah  dasar  merupakan 

pembelajaran yang  paling  utama,  terutama  di  SD  kelas  rendah  (I  dan  II).  

Siswa dengan bahasa dapat memperoleh ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni,  

serta  informasi  yang diajarkan pendidik. Guru sebagai  pelaksana  dan  pengelola  

pembelajaran  di sekolah  harus dapat merancang, melaksanakan, dan 

mengevaluasi aspek-aspek yang tercakup  dalam  pembelajaran  bahasa  

Indonesia.  Untuk  mencapai  kompetensi  hasil belajar  bahasa  Indonesia,  maka  

pembelajaran  bahasa  Indonesia dikembangkan melalui empat aspek  yaitu  

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis  (Santoso, 2013: 8.3). 

2.1.8 Keterampilan Menulis 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu keterampilan 

menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills), 
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keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan menulis (writing skills) 

(Tarigan, 2008: 1). Setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan dengan tiga 

keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Menulis merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis 

haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. 

Keterampilan menulis ini tidak datang secara otomatis namun harus melalui 

latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang membutuhkan latihan terus menerus. Untuk menghasilkan suatu 

tulisan yang baik penulis harus memahami tahapan-tahapan dalam menulis. 

Dalman (2014:15) menyatakan beberapa tahapan dalam menulis yaitu: (1) Tahap 

prapenulisan; (2) Tahap penulisan; (3) Tahap pascapenulisan.  

Tahap prapenulisan merupakan tahap pertama. Pada tahap ini terdapat 

aktivitas pemilihan topik, menetapkan tujuan dan sasaran, 

mengumpulkan bahan atau informasi yang diperlukan, serta 

mengorganisasikan ide atau gagasan dalam bentuk kerangka karangan. 

Tahap kedua adalah tahap penulisan. Pada tahap ini kita 

mengembangkan butir demi butir ide yang terdapat dalam kerangka 

karangan, dengan memanfaatkan bahan atau informasi yang telah kita 

pilih dan kita kumpulkan. Tahap ini kita sudah mulai menulis dengan 

menuangkan ide menjadi sebuah karangan. Struktur karangan terdiri 

atas bagian awal, isi dan akhir. Awal karangan berfungsi untuk 

memperkenalkan dan sekaligus mengiringi pembaca terhadap pokok 

tulisan kita. Isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide utama 

karangan. Akhir karangan berisi simpulan, dan dapat ditambah 

rekomendasi atau saran bila diperlukan.Tahap pascapenulisan 

merupakan tahap terakhir dalam menulis. Kegiatannya terdiri atas 

penyutingan dan perbaikan (revisi). Penyutingan adalah pemeriksaan 

dan perbaikan unsur mekanik karangan, sedangkan perbaikan (revisi) 

lebih mengarah pada pemeriksaan atau perbaikan isi karangan. 

Menulis merupakan suatu proses perkembangan 

.  
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Menulis menuntut pengalaman, waktu, kesempatan, pelatihan, 

keterampilan-keterampilan khusus, dan pengajaran langsung menjadi seorang 

penulis. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa: (1) Tulisan dibuat untuk 

dibaca; (2) Tulisan didasarkan pada pengalaman; (3) Tulisan ditingkatkan melalui 

latihan terpimpin; (4) Dalam tulisan, makna menggantikan bentuk; (5) Kegiatan-

kegiatan bahasa lisan hendaklah mendahului kegiatan menulis (Logan, et el, 1972: 

297 dalam Tarigan, 2008: 9). Menulis memiliki tujuan yang harus dicapai oleh 

penulis. Tujuan penulis (the writer’s intention) adalah jawaban yang diharapkan 

oleh penulis akan diperolehnya dari pembaca. Menurut Hugo Hartig (1973) dalam 

Tarigan (2008: 25), Tujuan menulis sebagai berikut: 

(1) Assigment purpose (tujuan penugasan), penulis menulis sesuatu 

karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri; (2) Altruistic purpose 

(tujuan altruistik), penulis bertujuan untuk menyenangkan para 

pembaca, menghindarkan kedudukan para pembaca, ingin menolong 

para pembaca memahami, menghargai perasaan,dan penalarannya 

yang ingin membuat hidup pembaca lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dengan karyanya itu; (3) Persuasive purpose (tujuan 

persuasif), tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan 

kebenaran gagasan yang diutarakan; (4) Informational purpose (tujuan 

informasi), tulisan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan 

penerangan kepada para pembaca; (5) Self-ekspressive purpose (tujuan 

pernyataan diri), tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau 

menyatakan sang pengarang kepada para pembaca; (6) Creative 

purpose (tujuan kreatif), tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan 

pernyataan diri. Tetapi keinginan kreatif di sini melebihi perntayaan 

diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma 

artistik, seni yang ideal, dan seni idaman; (7) Problem-solving purpose 

(tujuan pemecahan masalah), dalam tulisan seperti ini penulis ingin 

memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis ingin menjelaskan, 

menjernihkan, menjelajahi serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran 

dan gagasan-gagasan sendiri agar dapat dimnegerti dan diterima oleh 

pembaca.  

   Keterampilan menulis di sekolah dasar dibedakan atas keterampilan 

menulis permulaan dan keterampilan menulis lanjut. Keterampilan menulis 
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permulaan ditekankan pada kegiatan menulis menjiplak, menebalkan, mencontoh, 

melengkapi, menyalin, dikte, melengkapi cerita, dan menyalin puisi. 

Keterampilan menulis lanjut diarahkan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, 

dan informasi dalam bentuk percakapan, petunjuk, pengumuman, pantun anak, 

undangan, ringkasan, laporan, puisi bebas, dan karangan (Depdiknas, 2006: 11). 

Suatu tulisan atau karangan secara umum mengandung dua hal, yaitu isi dan cara 

penyajian. Menurut Suparno dan Yunus (2011: 1.11), terdapat lima bentuk ragam 

wacana yaitu: (1) Deskripsi; (2) Narasi; (3) Eksposisi; (4) Argumentasi; (5) 

Persuasi.  

(1) Deskripsi adalah wacana yang melukiskan atau menggambarkan 

sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan 

perasaan penulisnya. Sasarannya adalah menciptakan atau 

memungkinkan terciptanya imajinasi (daya khayal) pembaca sehingga 

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

yang dialami penulisnya; (2) Narasi adalah wacana yang menceritakan 

proses kejadian suatu peristiwa. Sasarannya adalah memberikan 

gambaran yang sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, 

langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya sesuatu hal; (3) Eksposisi 

adalah wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, 

menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas 

atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Sasarannya 

adalah menginformasikan sesuatu tanpa ada maksud mempengaruhi 

pikiran, perasaan, dan sikap pembacaanya. Fakta dan ilustrasi yang 

disampaikan penulis sekadar memperjelas apa yang akan 

disampaikan; (4) Argumentasi adalah wacana yang dimaksudkan 

untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan 

oleh penulisnya. Penulis menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis 

bukti-bukti yang dapat memperkuat keobjektifan dan kebenaran yang 

disampaikan untuk lebih meyakinkan pembaca; (5) Persuasi adalah 

wacana yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat 

pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya.  

 

2.1.9 Karangan Narasi 

Istilah narasi disebut naratif yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu  

narration (cerita) dan narrative (pencerita). Menurut Keraf (2003:136), narasi 
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adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah sebuah peristiwa yang 

terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Menurut Suparno dan Yunus (2008:4.32) 

narasi adalah serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya dengan maksud 

memberi arti kepada pembaca. Berdasarkan uraian tersebut narasi adalah sebuah 

cerita yang berisi peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. 

Menurut Suparno dan Yunus (2011: 4.39), bahwa menulis sebuah karangan 

narasi perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar narasi sebagai tumpuan berpikir 

bagi terbentuknya karangan narasi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (1) Alur; (2) 

Penokohan; (3) Latar; (4) Sudut pandang. Prinsip pertama adalah alur. Alur 

merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan waktu. Alur dalam narasi merupakan 

kerangka dasar yang sangat penting, karena alur mengatur bagaimana tindakan-

tindakan saling berkaitan. Prinsip kedua adalah penokohan. Penokohan 

merupakan ciri khas narasi, karena mengisahkan tokoh cerita dalam rangkaian 

peristiwa. Prinsip ketiga adalah latar. Latar yang dimaksud yaitu tempat atau 

waktu terjadinya peristiwa yang dialami tokoh. Prinsip keempat adalah sudut 

pandang. Sudut pandang adalah titik dari mana seseorang melihat objek 

deskripsinya. Sudut pandang dalam narasi menjawab pertanyaan siapakah yang 

menceritakan kisah ini.  

Menurut Keraf (2010: 137) narasi ada dua yaitu narasi ekspositoris dan 

narasi sugestif. Narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian, 

rangkaian-rangkaian perbuatan kepada pembaca. Runtun kejadian atau peristiwa 

yang disajikan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi mengenai 

berlangsungnya suatu peristiwa untuk  memperluas pengetahuan pembaca. Narasi 

sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sekian macam 
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sehingga merangsang daya khayal para pembaca. Menurut Keraf (2003: 138), 

perbedaan narasi ekspositoris dan narasi sugestif, yaitu: 

Tabel 2.1 Perbedaan Narasi Ekspositoris dan Narasi Sugestif 

Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 

1. Memperluas pengetahuan Menyampaikan suatu makna atau 

suaru amanat yang tersirat 

2. Menyampaikan informasi 

mengenai suatu kejadian 

Menimbulkan daya khayal 

3. Didasarkan pada penalaran 

untuk mencapai kesepakatan 

rasional 

Penalaran hanya berfungsi sebagai 

alat untuk menyampaikan makna, 

sehingga kalau perlu penalaran 

dapat dilanggar 

4. Bahasanya lebih condong ke 

bahasa informatif dengan titik 

berat pada penggunaan kata-

kata denotatif 

Bahasanya lebih condong ke 

bahasa figuratif dengan 

menitikberatkan penggunaan kata-

kata konotatif 

2.1.10 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran menurut Joyce dan 

Weil (1986) dalam Abimanyu (2008: 2 – 4) adalah kerangka konseptual dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran”. Menurut Ngalimun (2013: 28 – 30), model 

pembelajaran adalah rancangan kegiatan belajar agar pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai 

dengan urutan yang logis.  

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam memilih model pembelajaran harus 
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mempertimbangkan materi pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan 

kognitif siswa, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang. Hal ini dilakukan agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai. Mills (1989) dalam Suprijono (2014: 45) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah bentuk representasi akurat sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model itu. Joyce dan Weil (1980) dalam Hamalik (2008: 

124) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana yang 

digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas.  

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh 

memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa,  

model pembelajaran adalah rancangan yang dipilih dalam rencana pembelajaran 

dan dilaksanakan dengan suatu sintaks (langkah-langkah yang sistematis dan urut) 

tertentu.  

2.1.11 Model Quantum Teaching 

Quantum Teaching merupakan ilmu pengetahuan dan metodologi yang 

digunakan dalam rancangan, penyajian dan fasilitas. Quantum Teaching adalah 

penggubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan sekitar momen 

belajar (DePorter, 2014: 32). Selain itu Quantum Teaching melakukan kegiatan 

belajar yang meriah dan menyertakan segala interaksi yang memaksimalkan 

momen belajar. Quantum Teaching memiliki lima prinsip. Prinsip-prinsip ini 

mempengaruhi seluruh aspek Quantum Teaching. Prinsip-prinsip Quantum 

Teaching  menurut DePorter (2014: 36), adalah:  
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(1) Segalanya berbicara, segalanya dari lingkungan kelas hingga 

bahasa tubuh anda, dari kertas yang Anda bagikan hingga rancangan 

pelajaran Anda semuanya mengirim pesan tentang belajar; (2) 

Segalanya bertujuan, semua yang terjadi dalam interaksi mempunyai 

tujuan semuanya; (3) Pengalaman sebelum pemberian nama, otak kita 

berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks, yang akan 

menggerakan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses belajar paling 

baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka 

memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari; (4) Mengakui 

setiap usaha, belajar mengandung risiko. Belajar melangkah keluar 

dari kenyamanan. Pada saat siswa mengambil langkah ini, mereka 

oatut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri 

mereka; (5) Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan.  

Perayaan adalah sarapan pelajar juara. Perayaan memberikan umpan 

balik mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif 

dengan belajar. 

 

Seluruh pembelajaran yang dilaksanakan memiliki tujuan. Tujuan model 

Quantum Teaching salah satunya memberikan suatu pengalaman belajar yang 

menarik bagi siswa. Pengalaman belajar tersebut diperoleh siswa melalui interaksi 

dengan lingkungan belajar seperti interaksi dengan guru, teman sebaya ataupun 

dengan lingkungan sekitar kelas. Seluruh interaksi yang dilakukan siswa dengan 

lingkungan belajar mendapatkan apresiasi dari guru. Pemberian apresiasi 

merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Pemberian apresiasi mampu meningkatkan daya saing 

siswa untuk mendapatkan apresiasi terbaik dari guru. 

Dalam praktiknya, Quantum Teaching bersandar pada asas utama yaitu 

bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. 

Maksudnya, bila kita membaca asas tersebut, akan mengingatkan kita pada 

pentingnya memasuki dunia siswa sebagai langkah pertama. Guru mengaitkan 

pembelajaran di kelas dengan kehidupan mereka. Setelah guru memasuki dunia 

siswa, guru dapat membawa siswa ke dalam dunia guru dan memberi pemahaman 
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mengenai isi dunia itu. Di sinilah kosakata baru, model, mental,  dan rumus 

diuraikan kepada mereka. Untuk mempermudah dalam pembelajaran, model 

Quantum Teaching memiliki kerangka rancangan yang dikenal dengan TANDUR.  

Kerangka Rancangan Quantum Teaching  yaitu: (1) Tumbuhkan; (2) Alami; (3) 

Namai; (4) Demonstrasikan; (5) Ulangi; (6) Rayakan.  

(1) Tumbuhkan, maksudnya seorang guru harus pandai menarik minat 

siswa dalam belajar. Tumbuhkan minat siswa dengan menemukan 

“Apakah Manfaatnya Bagiku” (AMBAK), dan manfaatkan kehidupan 

pelajar. Seorang guru tidak hanya menumbuhkan minat belajarnya, 

akan tetapi guru pun harus mampu menumbuhkan mental juara di 

dalam diri siswa; (2) Alami, maksudnya ciptakan pengalaman umum 

siswa. Ajaklah siswa belajar pada suasana yang nyata sehingga siswa 

mampu merasakan pengalaman konkret. Belajar pada kehidupan nyata 

bukan hanya sekedar teori di kelas; (3) Namai, maksudnya setelah 

siswa melakukan apa yang mereka pelajari, saatnya guru membimbing 

siswa untuk menamai kegiatan yang mereka lakukan. Guru hanya 

sebagai fasilitator, sedangkan siswa mencari dan menemukan 

pengetahuan sendiri; (4) Demonstrasikan, maksudnya pada posisi ini 

guru memberikan peluang kepada siswa untuk menjelaskan hasil 

penelitiannya. Akan lebih baik apabila siswa dapat menjelaskan 

dengan kata-kata yang mereka susun sendiri; (5) Ulangi, maksudnya 

guru mengulang materi yang diajarkan; (6) Rayakan, maksudnya guru 

membangkitkan kepercayaan diri siswa dengan penghargaan 

(DePorter, 2014: 127 – 136) 

 

Segi pelaksanaan model pembelajaran Quantum Teaching menurut 

penggagasnya hampir sama dengan sebuah simfoni (musik) yang mengacu kepada 

dua kategori, yaitu konteks dan isi. Konteks terdiri atas suasana lingkungan yang 

akrab. Keseimbangan dalam kerjasama sebagai landasan, serta rancangan. 

Semuanya dipadukan dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh. 

Dalam konteks, pendidik (guru) diibaratkan seorang maestro dalam simfoni musik 

dan peserta didik sebagai pemegang berbagai alat. Isi terkait dengan fasilitas 

pendidik terhadap pembelajaran, pemanfaatan bakat dan potensi perangkat alat-
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alat belajar. Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada 

kemampuan pendidik untuk menyusun unsur-unsur tersebut dalam bentuk 

suasana, lingkungan, landasan, rancangan, dan fasilitas. Keberhasilan penerapan 

Quantum Teaching tidak hanya terbatas pada kemampuan guru mengelola kelas. 

Tetapi juga perlu didukung perangkat lain sebagai perlengkapan penunjang seperti 

ketersediaan alat, dan lingkungan yang mendukung musik (Jalahudin (2006) 

dalam Sukardi, 2013: 95). 

2.1.12 Media Pembelajaran 

Media merupakan sarana komunikasi. Menurut Miarso (1989) dalam 

Susilana (2009 : 6), “Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa untuk belajar”. Media pembelajaran adalah alat/wahana yang 

digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian 

pesan pembelajaran. Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, media 

berfungsi untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Media digunakan dalam 

kegiatan instruksional antara lain karena:  

(1) Media dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak 

tampak oleh mata menjadi dapat dilihat dengan jelas, (2) Dapat 

menyajikan benda yang jauh dari subjek belajar, (3) Menyajikan 

peristiwa yang komplek, rumit, dan berlangsung cepat menjadi 

sistematik dan sederhana, sehingga mudah diikuti (Suparman (1995) 

dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 196).   

Pada intinya media berfungsi sebagai alat yang menyajikan pesan agar 

bisa diterima oleh anak didik atau penerima pesan dengan baik. Menurut Susilana 

dan Riyani (2009: 14), media pembelajaran dikelompokkan ke dalam beberapa 

jenis yaitu:   
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(1) Media visual merupakan media yang bersifat visual dan hanya 

mampu dilihat dengan menggunakan indra penglihatan. Contoh media 

visual adalah gambar, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, 

poster, dan papan flannel; (2) Media Audio merupakan media yang 

bersifat auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk 

mempelajari bahan ajar. Contoh media audio adalah radio dan alat 

perekam pita magnetic; (3) Media Audio-Visual merupakan kombinasi 

dari audio dan visual atau sering disebut dengan media pandang-

dengar. Contoh media audio-visual di antaranya program video, 

televisi, program slide suara.  

Tidak semua media dapat digunakan. Berdasarkan jenis media 

pembelajaran, puzzle tergolong dalam jenis media visual, karena puzzle hanya bisa 

dilihat melalui indera penglihatan. Agar media memberikan manfaat kepada anak 

didik, maka diperlukan analisis faktor-faktor kesesuaian media. Faktor-faktor 

tersebut yaitu: (1) Tujuan pembelajaran; (2) Karakteristik siswa; (3) Modalitas 

belajar siswa (auditif, visual, dan kinestetik); (4) Lingkungan; (5) Ketersediaan 

fasilitas pendukung (Susilana dan Riyani, 2009: 69).  

Media pendidikan sebagai salah satu sarana belajar yang dapat 

menyalurkan pesan sehingga membantu proses pembelajaran. Secara umum 

media pendidikan mempunyai kegunaan sebagai berikut: (1) Memperjelas 

penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis; (2) Mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, dan daya indera; (3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan 

bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik (Sadiman dkk, 2014: 17).  

2.1.13 Media Puzzle 

Puzzle merupakan permainan menyusun kepingan gambar sehingga 

menjadi sebuah gambar yang utuh. Permainan ini membutuhkan ketelitian, 

melatih anak untuk memusatkan pikiran, karena anak harus berkonsentrasi ketika 
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menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebut hingga menjadi sebuah gambar 

yang utuh dan lengkap. Puzzle termasuk mainan anak yang memiliki nilai-nilai 

yang edukatif (Haryono, 2013: 137).   

Usia sekolah dasar merupakan usia anak yang masih bermain sambil 

belajar. Siswa lebih memahami materi pembelajaran jika materi tersebut 

disampaikan dengan permainan. Permainan yang digunakan harus disesuaikan 

dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Puzzle merupakan salah satu 

permainan yang sangat cocok diterapkan saat pembelajaran menulis narasi untuk 

siswa sekolah dasar. Melalui permainan puzzle siswa diminta untuk menyusun 

potongan-potongan gambar sehingga membentuk gambar suatu peristiwa sesuai 

urutan waktunya. Siswa akan berlomba-lomba untuk menyusun puzzle menjadi 

gambar yang utuh. Permainan puzzle tidak akan membuat siswa mudah bosan 

untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Puzzle mempunyai 

beberapa manfaat bagi anak-anak yaitu: (1) Meningkatkan keterampilan kognitif; 

(2) Meningkatkan keterampilan motorik halus; (3) Meningkatkan keterampilan 

sosial; (4) Melatih koordinasi mata dan tangan; (5) Melatih logika; (6) Melatih 

kesabaran; dan (7) Memperluas pengetahuan (Syukron: 2011). 

Dengan bermain puzzle anak akan mencoba memecahkan masalah yaitu 

menyusun gambar. Pada tahap awal mengenal puzzle, mereka mungkin mencoba 

untuk menyusun gambar puzzle dengan cara mencoba memasang-masangkan 

bagian-bagian puzzle tanpa petunjuk. Dengan sedikit arahan dan contoh, maka 

anak sudah dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan cara mencoba 

menyesuaikan bentuk, menyesuaikan warna, atau logika. Keterampilan motorik 

halus (fine motor skill) berkaitan dengan kemampuan anak menggunakan otot-otot 

kecilnya khususnya tangan dan jari-jari tangan. Supaya puzzle dapat tersusun 
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membentuk gambar, maka bagian puzzle harus disusun secara hati-hati. Cara 

siswa memegang bagian puzzle akan berbeda dengan cara memegang boneka atau 

bola. Memegang dan meletakkan puzzle mungkin hanya menggunakan dua atau 

tiga jari, sedangkan memegang boneka atau bola dapat dilakukan dengan 

menggunakan kelima jari dan telapak tangan sekaligus. 

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain. Puzzle dapat dimainkan secara perorangan maupun kelompok. 

Permainan yang dilakukan oleh anak-anak secara kelompok akan meningkatkan 

interaksi sosial anak. Media puzzle digunakan untuk melatih koordinasi mata dan 

tangan. Selain itu membantu melatih logika anak. Ketika anak melihat puzzle 

bergambar maka anak akan menyimpulkan gambar tersebut sesuai dengan logika. 

Puzzle dapat melatih kesabaran siswa dalam menyelesaikan suatu 

tantangan, karena dalam bermain puzzle membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan 

memerlukan waktu untuk berpikir dalam menyusun puzzle tersebut. Hal ini dapat 

menumbuhkan semangat pantang menyerah dalam menyusun potongan-potongan 

gambar puzzle menjadi suatu gambar yang utuh. Melalui media puzzle, siswa akan 

belajar banyak hal, misalnya tentang warna, bentuk, angka, dan huruf. Siswa 

dapat belajar tentang warna-warna, bentuk suatu benda, angka, ataupun huruf 

yang terdapat dalam gambar puzzle tersebut. Pengetahuan yang diperoleh dengan 

cara ini akan lebih mengesankan bagi siswa daripada pengetahuan yang diperoleh 

dengan cara menghafal. 

2.2 Kajian Empiris 

Kajian empiris menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti 
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menggunakan penelitian yang mengkaji tentang penerapan model Quantum 

Teaching berbantu media puzzle. Beberapa penelitian yang relevan dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching berbantu media puzzle yaitu: (1) Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Melalui Model Quantum Teaching berbantu Media 

Puzzle pada Siswa Kelas IV B SD Negeri 01 Ngaliyan Semarang oleh Kurniasari 

(2013); (2) Implementasi Metode Pembelajaran Quantum Teaching Terhadap 

Perkembangan Individu Siswa Kelas XI IPA1 pada MA Darul Amanah Sukorejo 

Kabupaten Kendal Pada Mata Pelajaran Sejarah oleh Uslistiyawati (2011/2012); 

(3) Penggunaan Model Quantum Teaching untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SD Negeri No. 040474 Tigaserangkai 

oleh Sitohang dan Sembiring (2013); (4) Pembelajaran Quantum Teaching 

dengan Pendekatan Multi Kecerdasan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika 

oleh Ma’ruf dan Salamiah (2008); (5) Penerapan Pendekatan Quantum Teaching 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MIN 1 Batu Merah Ambon oleh 

Leasa dan Ernawati (2013).  

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Kurniasari (2013) 

berjudul, “Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui Model Quantum 

Teaching berbantu Media Puzzle pada Siswa Kelas IV B SD Negeri 01 Ngaliyan 

Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Quantum 

Teaching berbantu media puzzle dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai hasil belajar siswa yang meningkat. Pada 

siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 65,02 dengan 16 siswa dari 36 siswa 

mendapat skor di atas KKM. Persentase ketuntasan klasikal hasil keterampilan 

menulis narasi siklus I adalah 63%. Pada siklus II nilai rata-rata sebesar 73,44 
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dengan 30 siswa dari 36 siswa mendapat skor di atas KKM. Persentase ketuntasan 

klasikal hasil keterampilan menulis narasi siklus II adalah 82%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Uslistiyawati berjudul, ”Implementasi 

Metode Pembelajaran Quantum Teaching Terhadap Perkembangan Individu 

Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah” tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian 

menunjukkan bahawa penggunaan model Quantum Teaching  pada pelajaran IPS 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai hasil 

belajar siswa yang meningkat. Pada siklus I persentase ketuntasan klasikal 63,8%. 

Pada siklus II nilai rata-rata sebesar 72,1 dan persentase ketuntasan klasikal 

adalah 88,9%. 

Penggunaan Model Quantum Teaching untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SD Negeri No. 040474 Tigaserangkai, 

oleh Sitohang dan Sembiring (2013). Hasil penelitian menunjukkan ada 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa setelah menggunakan model Quantum 

Teaching. Hal ini dibuktikan dengan hasil siklus I dan siklus II yang meningkat. 

Pada siklus I yang memperoleh nilai di atas 60 ada 8 siswa, sehingga masih ada 

12 siswa yang mendapat nilai di bawah 60. Sedangkan pada siklus II sudah mulai 

meningkat dengan 17 siswa mendapatkan nilai di atas 60 dan 3 siswa yang belum 

tuntas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ma’ruf dan Salamiah (2008) berjudul, 

“Pembelajaran Quantum Teaching dengan Pendekatan Multi Kecerdasan untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Fisika”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan model Quantum Teaching pada pelajaran fisika dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan rata-rata daya serap siswa adalah 
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79,05% dengan kategori baik. Ketuntasan individu yaitu dari 37 siswa terdapat 32 

orang yang tuntas (86,49%) dan 5 orang yang tidak tuntas (13,51%). Persentase 

secara klasikal dinyatakan tuntas dengan 86,49%. Ketuntasan indikator klasikal 

adalah 77,78%. Pada penilaian afektif persentase sikap siswa dikategorikan cukup 

baik 75,68% dan penilaian psikomtor dikategorikan baik dengan 40,54%.  

Penelitian Leasa dan Ernawati berjudul, “Penerapan Pendekatan Quantum 

Teaching untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MIN 1 Batu Merah 

Ambon”. Hasil belajar siswa terlihat ada peningkatan yang signifikan dari siklus I 

ke siklus II. Nilai rata-rata siswa pada siklus I 63,86 meningkat sebesar 11,94 

sehingga menjadi 75,8 pada siklus II. Demikian pula ketuntasan klasikal, pada 

siklus I mencapai 54,54% yang menunjukkan bahwa belum mencapai target 

sebagaimana yang diharapkan yaitu 85%. Oleh karena itu, tindakan dilanjutkan 

pada siklus II yang hasilnya menunjukkan peningkatan, bahkan mencapai target 

pencapaian yaitu sebesar 86,36% artinya meningkat sebesar 31,82%.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan model Quantum Teaching 

dan media puzzle dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Siswa lebih 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan lebih mudah menemukan ide-

idenya dalam menulis. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam 

melakukan penelitian mengenai model Quantum Teaching dan media puzzle. Hal 

ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan  siswa kelas III SD Negeri 

01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan, karena mereka mengalami kesulitan dalam 

menulis narasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian baru, karena dari lima penelitian yang 

relevan, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilaksanakan. 
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Persamaan dari lima penelitian yang relevan adalah kesamaan menggunakan 

model Quantum Teaching dan media puzzle. Perbedaan penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang dilaksanakan adalah: (1) Tingkatan kelas; (2) Materi; (3) 

Subjek penelitian; (4) Objek penelitian; (5) Karakteristik siswa.   

Perbedaan yang pertama adalah tingkatan kelas. Pada lima penelitian yang 

relevan tingkatan kelas berbeda. Peneliti memilih kelas III SD, sedangkan rata-

rata penelitian yang relevan memilih kelas tinggi. Perbedaan kedua adalah materi. 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah menulis narasi. Pada penelitian 

yang relevan berbeda. Ada satu yang menggunakan materi menulis narasi hanya 

saja dalam proses penelitian terdapat perbedaan isi materi dan kompetensi yang 

ingin dicapai. Perbedaan selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti baru pertama kali diterapkan di sekolah 

yang menjadi tempat penelitian Sehingga subjek dan objek juga berbeda dengan 

penelitan yang relevan. 

Perbedaan yang terakhir adalah karakteristik siswa. Peneliti mengambil 

kelas III SD untuk penelitian. Karakteristik siswa kelas III SD masih berpikir 

konkret. Sedangkan pada lima penelitian yang relevan tingkatan kelas yang 

diambil adalah kelas tinggi. Karakteristik anak kelas tinggi adalah berpikir 

abstrak. Terlihat jelas bahwa karakteristik siswa berbeda.    

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan keterampilan dasar berbahasa yang sangat penting 

dikuasai siswa karena menulis merupakan media berkomunikasi. Melalui menulis 

seseorang dapat mengungkapkan perasaan, ide, atau gagasan yang di dalamnya 

termasuk menulis narasi. Menulis narasi melatih siswa untuk mengorganisasikan 
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ide dan kemampuan mengelola kata serta bahasa. Pembelajaran menulis narasi 

memerlukan perhatian khusus dari guru dalam menumbuhkan minat dan motivasi 

siswa untuk mengikutinya. Selain itu, guru juga harus mampu menstimulasi siswa 

menumbuhkan imajinasi mengenai ide mengarang dan menumbuhkan kreativitas 

siswa.  

Pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan menulis pada 

siswa kelas III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan masih rendah. Hal 

ini dikarenakan guru kurang inovatif dalam penggunaan model dan media 

pembelajaran. Akibatnya hasil belajar siswa mengalami ketidaktuntasan terhadap 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Berdasarkan masalah 

tersebut, peneliti merencanakan perbaikan dengan menggunakan model Quantum 

Teaching berbantu media puzzle.  

Model Quantum Teaching merupakan model yang menuntut siswa aktif 

dalam pembelajaran. Melalui langkah tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, 

ulangi, dan rayakan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan menulis 

narasi. Selain itu penggunaan media puzzle dapat membantu siswa untuk 

memperoleh ide atau gagasan untuk menulis. Media puzzle terdiri atas potongan-

potongan gambar yang disusun sehingga membentuk suatu gambar yang utuh. 

Gambar yang telah tersusun sesuai dengan urutannya akan mempermudah siswa 

dalam menulis narasi.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, munculah sebuah pemikiran untuk 

menggunakan model Quantum Teaching berbantu media puzzle dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia khususnya materi menulis narasi.  Model dan media 

ini diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa, minat dalam mengikuti 
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pelajaran, hasil belajar siswa serta membuat siswa lebih percaya diri. Bagan 

kerangka berpikir, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Kondisi Sebelum 

Penelitian 

Tindakan 

1. Guru menggunakan model dan media yang 

kurang menarik 

2. Siswa kurang aktif dan cepat merasa bosan 

Kondisi Sesudah 

Penelitian 

  

Langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model Quantum Teaching berbantu media puzzle 

yaitu: 

1) Guru menyajikan beberapa puzzle yang sudah 

diacak (tumbuhkan) 

2) Siswa maju ke depan untuk merangkai puzzle, 

kemudian menempel rangkaian puzzle di 

papan tulis (tumbuhkan) 

3) Guru menarik minat siswa dengan 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

puzzle dan mengaitkan pertanyaan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa (alami, 

tumbuhkan) 

4) Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok (tumbuhkan) 

5) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru secara berkelompok (tumbuhkan) 

6) Siswa memberikan judul sesuai peristiwa yang 

terdapat pada gambar puzzle (namai) 

7) Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (demonstrasikan) 

8) Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan hasil diskusi milik temannya (ulangi) 

9) Guru memberikan hadiah pada kelompok yang 

tercepat menyelesaikan puzzle (rayakan). 

1) Performansi guru dalam pembelajaran menulis 

narasi menggunakan model Quantum Teaching 

berbantu media puzzle meningkat 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

narasi menggunakan model Quantum Teaching 

berbantu media puzzle meningkat 

3) Hasil belajar dalam pembelajaran menulis 

narasi menggunakan model Quantum Teaching 

berbantu media puzzle meningkat 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka di atas maka penulis 

merumuskan hipotesis tindakan yaitu, “Melalui Penggunaan Model Quantum 

Teaching Berbantu Media Puzzle dapat Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Menulis Narasi pada Siswa Kelas III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten 

Pekalongan”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian. Metode 

penelitian terdiri atas (1) rancangan penelitian, (2) siklus penelitian, (3) subjek 

penelitian, (4) tempat penelitian, (5) sumber data, (6) teknik pengumpulan data, 

(7) instrumen penelitian, (8) teknik analisis data, serta (9) indikator keberhasilan. 

Uraian selengkapnya dapat dibaca pada penjelasan berikut. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu 

PTK kolaboratif. Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas III SD Negeri 01 

Bligorejo Kabupaten Pekalongan. Penelitian tindakan kelas kolaboratif 

melibatkan guru, kepala sekolah dan peneliti. Tujuan penelitian tindakan kelas 

adalah meningkatkan kualitas praktik pembelajaran, memberikan sumbangan 

kepada perkembangan teori pembelajaran, dan peningkatan karier guru. 

Hubungan antara guru dan peneliti bersifat kemitraan. Artinya, antara guru dan 

peneliti memikirkan dan menemukan permasalahan yang akan diteliti secara 

bersama. 

Penelitian tindakan kelas kolaboratif bukan hanya pihak luar yang 

bertindak sebagai inovator atau pembaharuan. Guru juga dapat melakukannya 

melalui bekerja sama dengan peneliti dari perguruan tinggi. Dengan suasana kerja 

seperti itu, guru dan peneliti dapat saling belajar dan mengisi terhadap proses 

peningkatan profesionalisme masing-masing. Arikunto (2010: 2) menyebutkan 
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bahwa penelitian tindakan kelas merupakan “suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama”. Pada penelitian tindakan kelas ini penulis melaksanakan 

dua siklus. Siklus PTK dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Tahap-tahap PTK (Arikunto, 2010:16) 

Siklus I meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Refleksi meliputi analisis dan penilaian pada proses tindakan siklus I. Tujuan 

refleksi yaitu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus 

I. Setelah diadakan refleksi diperlukan perencanaan ulang, pelaksanaan tindakan 

ulang, pengamatan ulang, dan refleksi ulang untuk siklus II. Setiap siklus terdiri 

dari 2 pertemuan. Jika ada indikator yang belum tercapai pada siklus I maka 

dilanjutkan pada siklus II. 

Siklus I bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi bagi 

siswa. Hasil pembelajaran pada siklus I, kemudian dipakai sebagai refleksi untuk 

melakukan siklus II. Siklus II meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Jika ada indikator yang belum tercapai pada siklus II 
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dilanjutkan pada siklus III. Namun jika semua indikator sudah tercapai maka 

penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi 

dinyatakan selesai. 

3.1.1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Peneliti akan melaksanakan penelitian untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dalam menulis narasi. Peneliti menggunakan model Quantum 

Teaching berbantu media puzzle pada siswa kelas III SD Negeri 01 Bligorejo 

Kabupaten Pekalongan. Prosedur penelitian tindakan kelas menurut Asrori (2009: 

60) yaitu melakukan identifikasi masalah, melakukan analisi masalah, dan 

merumuskan hipotesis masalah. Suatu rencana PTK diawali adanya masalah yang 

disadari oleh guru. Untuk mengidentifikasi masalah yang dijadikan fokus 

penelitian, guru perlu mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Jika guru 

merasa kesulitan untuk menemukan masalah yang diteliti, maka guru sebaiknya 

melakukan pembicaraan bersama guru lain atau peneliti dari perguruan tinggi 

pendidikan. Dalam pembicaraan ini akan didapat kekurangan-kekurangan guru 

dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Selain itu, yang perlu 

dikembangkan adalah kesediaan melakukan perubahan dan perbaikan 

pembelajaran terhadap siswa di kelas. Guru harus berusaha memahami tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai serta perubahan perbaikan apa yang ingin 

dilakukan.  

Setelah masalah teridentifikasi, perlu melakukan analisis sehingga dapat 

merumuskan masalah dengan jelas. Analisis dapat dilakukan dengan mengkaji 

ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir siswa, atau daftar 

nilai siswa. Proses analisis masalah harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. 
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Sebab, keberhasilan dalam melakukan analisis masalah akan menentukan 

keberhasilan proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jika penelitian 

tindakan kelas berhasil dilakukan oleh guru dan dirasakan manfaatnya oleh guru, 

maka akan menjadi motivasi bagi guru untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

Perumusan masalah yang tepat akan membantu guru mengembangkan pemikiran 

baru yang bermanfaat untuk melakukan tindakan perbaikan.  

 Hipotesis tindakan adalah suatu prakiraan yang terjadi jika suatu tindakan 

dilakukan. Dalam penelitian tindakan kelas, hipotesis tindakan adalah dugaan 

guru tentang cara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Hipotesis dibuat 

berdasarkan kajian berbagai teori, kajian hasil penelitian, diskusi dengan guru lain 

atau peneliti dari perguruan tinggi kependidikan, serta refleksi oleh guru. 

Berdasarkan hasil kajian tersebut, guru menyusun berbagai alternatif tindakan. 

Selanjutnya guru perlu mengkaji setiap alternatif, terutama keterkaitannya dengan 

tujuan tindakan.  Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empiris. Ini berarti 

bahwa tindakan yang telah dipilih harus dilaksanakan agar terjadi dampak positif 

yang dapat dilihat atau diukur. Dampak yang terjadi dinyatakan secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Untuk melakukan tindakan agar menghasilkan yang 

diharapkan, lebih dahulu dilakukan pengkajian kelayakan tindakan pemecahan 

masalah. Aspek yang perlu dikaji yaitu kemampuan guru, kemampuan siswa, 

ketersediaan fasilitas, dan iklim belajar.  

3.2 Siklus Penelitian 

Pada bagian siklus penelitian, peneliti akan membahas siklus yang 

direncanakan oleh peneliti yaitu siklus I dan siklus II. Penelitian tindakan kelas ini 

dimulai dengan siklus I yang terdiri dari empat kegiatan, yakni tahap perencanaan, 
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tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan dan tahap refleksi. Berdasarkan 

siklus I, guru akan mengetahui letak keberhasilan dan kegagalan selama proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti merencanakan tindakan untuk siklus II. 

Kegiatan siklus II dapat berupa kegiatan sebagaimana yang dilakukan pada siklus 

I. Lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci di bawah ini.  

3.2.1 Siklus I 

Siklus I terdiri dari 2 pertemuan, dan evaluasi pembelajaran dilakukan 

pada setiap pertemuan kedua. Setiap siklus melalui 4 tahapan, yaitu: (1) 

perencanaan, tahap ini menyusun rancangan yang akan dilakukan sebelum 

pelaksanaan tindakan; (2) pelaksanaan, tahap ini merupakan implementasi 

perencanaan yang dibuat pada tahap perencanaan; (3) pengamatan, tahap ini 

merupakan proses mengamati segala aktivitas siswa saat proses pembelajaran dan 

sesuai dengan tujuan penelitian, dan; (4) refleksi, tahap ini diadakan diskusi untuk 

mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus I. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut. 

3.2.1.1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berdiskusi menyusun rencana 

kegiatan menggunakan model Quantum Teaching berbantu media puzzle. 

Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan siklus I yaitu: (1) 

Mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran; (2) Menelaah materi pembelajaran bahasa Indonesia; (3) Menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi menulis narasi; (4) Merancang 

media pembelajaran berupa puzzle; (5) Menyusun lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa dan performasi guru; (6) Merancang alat evaluasi berupa tes formatif 



53 

53 

 

yang dilakukan pada pertemuan kedua pada setiap siklus.  

3.2.1.2 Pelaksanaan 

  Tahap ini merupakan pelaksanaan rencana yang telah disusun. Guru pada 

tahap ini melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Tindakan yang 

dilaksanakan dalam tahap ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap 

pendahuluan guru mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran 

menulis narasi, melakukan presensi dan doa bersama. Selanjutnya guru 

menyiapkan media puzzle yang akan digunakan, kemudian menyebutkan tujuan 

pembelajaran. Guru pada tahap pendahuluan melakukan tindakan apersepsi 

pembelajaran. Tindakan apersepsi diperlukan sebagai pengantar materi 

pembelajaran.  

Tahap selanjutnya adalah tahap inti. Guru melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model Quantum Teaching berbantu media puzzle. Guru membentuk 

kelompok belajar siswa dan memberikan tugas menulis narasi secara 

berkelompok berdasarkan media puzzle. Salah satu anggota kelompok diberi 

kesempatan untuk mempresentasikan narasi di depan kelas. Pada akhir siklus I, 

siswa mengerjakan tes formatif I. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan narasinya, siswa lain menanggapi narasi teman dan 

diakhiri pemberian penilaian atas narasi siswa. 

 Tahap yang terakhir adalah tahap penutup. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran. Kesimpulan materi pembelajaran dibuat agar 

siswa memahami inti pesan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru 

kemudian mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. 

Refleksi pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 
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pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi ini juga dapat memotivasi siswa 

untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran selanjutnya.  

3.2.1.3 Pengamatan 

  Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada aktivitas 

siswa dan performasi guru. Melalui lembar pengamatan aktivitas siswa, guru 

dapat mengetahui siswa yang aktif dan siswa yang pasif dalam mengikuti 

pembelajaran. Lembar observasi penggunaan media puzzle digunakan untuk 

mengetahui ketepatan penggunaan media puzzle dalam pembelajaran menulis 

narasi. Lembar pengamatan aktivitas siswa dapat dibaca pada lampiran 6 dan 7. 

Lembar penggunaan media puzzle dapat dibaca pada lampiran 14 dan 15. 

  Selain pengamatan kepada siswa dan media puzzle, dilakukan juga 

pengamatan terhadap guru yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG) I dan II. APKG ini digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan dan kekurangan guru dalam proses pembelajaran. Tahap 

ini sangat penting dan membutuhkan pengamatan yang teliti untuk mengetahui 

keberhasilan dan kekurangan proses pembelajaran. Hasil analisis keberhasilan dan 

kekurangan dari proses pembelajaran dapat dijadikan masukan pada perbaikan 

siklus selanjutnya. Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) dapat dibaca pada 

lampiran 10,11,12 dan 13. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengamatan yang dilakukan pada siklus I. Hal yang perlu 

dianalisis dalam tahapan ini antara lain performansi guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa serta ketepatan penggunaan media. Hasil kajian ini menjadi bahan 
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untuk memecahkan masalah yang timbul untuk kemudian menyusun siklus 

berikutnya. 

Siklus I pertemuan pertama maupun kedua, pasti ada kekurangan dan 

kelebihan. Kekurangan yang ada pada pelaksanaan siklus I dianalisis untuk 

menemukan solusi. Solusi tersebut digunakan untuk memperbaiki pada 

pelaksaaan siklus II. Kelebihan yang ada pada siklus I tetap dipertahankan atau 

ditingkatkan pada pelaksanaan siklus II untuk mendapatkan hasil yang optimal.  

3.2.2 Siklus 2 

Setelah dilaksanakan siklus I maka penelitian dilanjutkan pada siklus II 

berdasarkan hasil refleksi siklus I. Siklus II dilaksanakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan hasil siklus I. Kegiatan yang dilaksanakana pada siklus II terdiri 

dari 2 pertemuan. Tes formatif dilakukan pada pertemuan kedua. Tahapan  pada 

siklus II meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kegiatan 

tersebut dilakukan dengan harapan terjadi peningkatan yang lebih baik. 

3.2.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berdiskusi menyusun rencana 

kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis narasi menggunakan  

model Quantum Teaching berbantu media puzzle. Kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam perencanaan siklus II yaitu: (1) Mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran; (2) Menelaah materi 

pembelajaran bahasa Indonesia serta menelaah indikator; (3) Menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan materi menulis narasi; (4) Merancang sumber 

dan media pembelajaran berupa puzzle; (5) Menyusun lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa dan performasi guru; (6) Merancang alat evaluasi berupa 
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tes formatif yang dilakukan pada pertemuan kedua.  

3.2.2.2 Pelaksanan 

Tahap ini merupakan pelaksanaan rencana yang telah disusun. Guru pada 

tahap ini melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Tindakan yang 

dilaksanakan dalam tahap ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Pada 

tahap pendahuluan guru mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti 

pembelajaran menulis narasi, melakukan presensi dan doa bersama. Selanjutnya 

guru menyiapkan media puzzle yang akan digunakan, kemudian menjelaskan 

tujuan pembelajaran secara umum. Guru dalam tahap pendahuluan juga 

melakukan tindakan apersepsi pembelajaran. Tindakan apersepsi diperlukan 

sebagai pengantar materi pembelajaran. 

 Tahap selanjutnya adalah tahap inti. Guru melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model Quantum Teaching berbantu media puzzle. Guru 

membentuk kelompok belajar siswa dan memberikan tugas menulis narasi secara 

berkelompok berdasarkan media puzzle. Salah satu anggota kelompok diberi 

kesempatan untuk mempresentasikan narasi di depan kelas. Pada akhir siklus II, 

siswa mengerjakan tes formatif II.  

 Tahap yang terakhir adalah tahap penutup. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran. Kesimpulan materi pembelajaran harus 

dibuat agar siswa memahami inti pesan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru 

kemudian mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. 

Refleksi pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi ini dapat memotivasi siswa untuk 

lebih aktif mengikuti pembelajaran selanjutnya.  
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3.2.2.3 Pengamatan 

 Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada aktivitas 

siswa dan performasi guru. Melalui lembar pengamatan aktivitas siswa, guru 

dapat mengetahui siswa yang aktif dan siswa yang pasif dalam mengikuti 

pembelajaran. Lembar observasi penggunaan media puzzle digunakan untuk 

mengetahui ketepatan penggunaan media puzzle dalam pembelajaran menulis 

narasi. Lembar pengamatan aktivitas siswa dapat dibaca pada lampiran 6 dan 7. 

Lembar penggunaan media puzzle dapat dibaca pada lampiran 14 dan 15. 

 Selain pengamatan kepada siswa dan media puzzle, dilakukan juga 

pengamatan terhadap guru yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui APKG  I 

dan APKG II. APKG ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kekurangan guru dalam proses pembelajaran. Tahap ini sangat penting dan 

membutuhkan pengamatan yang teliti untuk mengetahui keberhasilan dan 

kekurangan proses pembelajaran. Hasil analisis keberhasilan dan kekurangan dari 

proses pembelajaran dapat dijadikan masukan pada perbaikan siklus selanjutnya. 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) dapat dibaca pada lampiran 10,11,12, 

dan 13. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Hal yang perlu dianalisis dalam tahapan ini antara lain 

performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa serta ketepatan penggunaan 

media. Refleksi digunakan utnuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam 

proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada 
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siklus I dan II, maka peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan 

terpenuhi atau tidak. Jika aktivitas belajar, hasil belajar siswa, dan performansi 

guru meningkat, maka dapat dikatakan penerapan model Quantum Teaching 

berbantu media puzzle dapat meningkatkan aktivitas belajar, hasil belajar siswa, 

dan  performansi guru. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 01 Bligorejo 

Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2014/2015. Siswa kelas III berjumlah 30 

siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Peneliti 

memilih siswa kelas III sebagai sumber data karena mengalami kesulitan dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu materi menulis narasi.  

Permasalahan materi menulis narasi pada siswa perlu segera diatasi 

dengan melaksanakan perbaikan pembelajaran. Perbaikan yang dilakukan 

diantaranya pemilihan model dan media pembelajaran. Pemilihan model dan 

media pembelajaran yang tepat diharapkan mampu mengembangkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada proses pembelajaran khususnya materi menulis narasi.  

3.4 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian di SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan. 

Letak SD cukup strategis karena berada di tengah pemukiman penduduk. Latar 

belakang pekerjaan orang tua/wali siswa berbeda-beda. Pekerjaan orang tua/wali 

sebagian besar yaitu petani, buruh kasar, dan pedagang. Itulah salah satu penyebab 

yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menerima pelajaran tidak sama 

karena perhatian yang didapat siswa tidak sama pula. Peneliti memilih tempat 
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penelitian di SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten Pekalongan karena peneliti 

mengetahui kondisi umum serta latar belakang sekolah. 

3.5 Sumber Data  

  Dalam subbab ini akan dikemukakan tentang sumber data. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Sumber 

data pada penelitian ini yaitu guru, siswa, dan data dokumen. Data-data penelitian 

diperoleh melalui suatu cara, yang disebut teknik pengumpulan data. Penjelasan 

selengkapnya dapat dibaca dalam uraian berikut. 

3.5.1 Jenis Data 

  Jenis data penelitian yang digunakan peneliti adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif berupa data hasil aktivitas belajar, penggunaan media 

puzzle, dan performansi guru. Data kuantitatif merupakan data hasil tes formatif 

yang diperoleh siswa. Alat untuk mengamati performansi guru menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Penilaian aktivitas belajar siswa 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

  Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa yang 

diperoleh melalui tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes formatif. 

Tes formatif yang digunakan yaitu bentuk soal uraian. Penggunaan tes uraian 

dimaksudkan agar siswa dapat menulis narasi menurut kompetensi berbahasa 

mereka. Melalui tes uraian menulis narasi akan diperoleh nilai berupa angka yang 

dijadikan dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian.  

3.5.2 Sumber Data  
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Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber. Sumber data 

merupakan segala sesuatu yang menunjuk pada asal data diperoleh. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) guru, (2) siswa, dan (3) 

dokumen. Data yang diperoleh dari guru yaitu data hasil pengamatan terhadap 

performansi guru selama pembelajaran baik pada siklus I maupun siklus II.  

Performansi guru yang diamati dan dinilai meliputi kemampuan guru dalam 

menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan kepribadian sosial. Pengamatan 

dan penilaian terhadap performansi guru dalam pembelajaran berpedoman pada 

deskriptor yang terdapat pada Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG 

dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 untuk 

mengamati perencanaan pembelajaran. APKG 2 untuk mengamati pelaksanaan 

pembelajaran. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 01 

Bligorejo Kabupaten Pekalongan. Data siswa yang diperoleh melalui tes berupa 

data hasil belajar siswa. Data tersebut diperoleh pada pembelajaran materi menulis 

narasi melalui penerapan model Quantum Teaching berbantu media puzzle pada 

siklus I dan II. Data siswa yang diperoleh melalui non tes berupa data aktivitas 

belajar siswa. Data aktivitas belajar siswa diperoleh selama mengikuti proses 

pembelajaran pada siklus I dan II. Data dokumen (paper) tidak hanya dibatasi 

pada kertas, melainkan juga dalam simbol yang berupa grafis, baik berupa tulisan, 

gambar, tabel, denah, motif dan sebagainya (Arikunto 2010: 172). Data dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai hasi belajar siswa pada semester 

sebelumnya dan hasil tes formatif pada saat siklus I dan II. Selain itu, juga 
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dibutuhkan daftar nama siswa kelas III SD Negeri 01 Bligorejo Kabupaten 

Pekalongan, daftar hadir siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan 

lembar kerja siswa (LKS). 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan non tes. Pada penelitian ini 

teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, yaitu data hasil 

belajar siswa. Teknik non tes digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif 

berupa data performansi guru dan aktivitas belajar siswa, dokumentasi, dan 

catatan lapangan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kedua teknik pengumpulan 

data tersebut, dapat dibaca pada uraian berikut. 

3.6.1 Tes 

  Tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-

pertanyaan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan 

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

tes (Poerwanti, 2008: 4). Sebagai alat pengumpul informasi atau data, tes harus 

dirancang secara khusus. Kekhususan tes terlihat dari bentuk soal yang digunakan, 

jenis pertanyaan, rumusan pertanyaan yang diberikan, dan pola jawabannya harus 

dirancang menurut kriteria  yang telah ditetapkan. 

  Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes formatif. Tes 

formatif dilakukan di akhir pembelajaran (tes formatif). Penelitian ini 

menggunakan dua siklus sehingga tes yang dilakukan oleh peneliti sebanyak dua 
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kali yaitu tes formatif I setelah siklus I dan tes formatif II setelah siklus II. Tujuan 

diadakannya tes formatif untuk mengetahui hasil belajar siswa menulis narasi. 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian. Peneliti 

menggunakan bentuk uraian agar siswa dapat menyusun narasi dengan 

kemampuan bahasa mereka sendiri.  

3.6.2 Non Tes 

Teknik non tes merupakan teknik yang digunakan untuk menilai hasil 

belajar peserta didik tanpa menguji peserta didik melainkan melalui pengamatan, 

melakukan wawancara maupun menyebar angket. Teknik nontes yang digunakan 

dalam penelitain ini meliputi observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

Poerwanti dkk, (2008: 3 – 22) menyatakan observasi adalah mengamati dengan 

tujuan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa 

yang diamati. Dalam penelitian ini yang dinilai adalah aktivitas siswa, 

penggunaan media, dan performasi guru. Catatan lapangan merupakan sumber 

data yang berupa catatan-catatan kegiatan yang terjadi selama proses 

pembelajaran yang tidak termuat dalam lembar observasi atau instrumen 

penelitian yang dibuat. Catatan lapangan merupakan catatan yang ditulis secara 

rinci, cermat, luas, dan mendalam dari hasil observasi yang dilakukan peneliti 

tentang aktivitas ataupun tempat berlangsungnya kegiatan tersebut.  

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan seperangkat atau alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian. Ada tiga instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (2) Instrumen tes, dan (3) 
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Instrumen non tes. Penjelasan ketiga instrumen penelitian tersebut dapat dibaca 

dalam uraian berikut.  

3.7.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan seperangkat rencana 

yang berisi komponen-komponen pembelajaran guna mencapai tujuan 

pembelajaran. RPP disusun sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Penelitian ini, dilaksanakan dua siklus. Masing-masing siklus dibuat satu RPP 

untuk dua kali pembelajaran. Manfaat dari penyusunan RPP sebelum 

melaksanakan pembelajaran yaitu, pembelajaran akan terorganisir secara baik 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Secara lengkap mengenai RPP yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dibaca pada lampiran 16 dan 20. 

3.7.2 Instrumen Tes 

Instrumen tes merupakan alat penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data kuantitatif berupa hasil belajar siswa. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu tes formatif. Instrumen tes yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa yaitu dalam bentuk tes uraian. Tes 

uraian yang diberikan kepada siswa adalah menulis narasi sesuai media puzzle.  

Peneliti menggunakan bentuk uraian agar siswa dapat menyusun narasi dengan 

kemampuan bahasa mereka sendiri. Tes uraian ini digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar menulis narasi serta keterampilan siswa dalam menuangkan ide 

sesuai dengan media puzzle. Hasil belajar siswa dapat peneliti ketahui 

menggunakan pedoman penilaian menulis narasi. Pedoman penilaian dapat dibaca 

pada lampiran 8 dan 9. Kisi-kisi soal tes formatif ada pada lampiran 17 dan 21. 
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3.7.3 Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes merupakan alat penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui pengamatan. Data 

kualitatif dalam penelitian ini yaitu data performansi guru, penggunaan media, 

dan aktivitas belajar siswa. Instrumen non tes yang digunakan yaitu lembar 

pengamatan. Lembar pengamatan yang digunakan yakni lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa, performansi guru, dan penggunaan media. 

3.7.3.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Lembar pengamatan siswa digunakan untuk mengamati dan memperoleh 

data tentang perilaku siswa saat pembelajaran berlangsung. Lembar aktivitas 

siswa terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (1) perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru, (2) ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru, (3) kerjasama siswa pada saat kerja kelompok, (4) keaktifan siswa dalam 

bertanya kepada guru. Berikut lembar pengamatan siswa.  

Tabel 3.1  Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Nama 

Aspek yang 

dinilai Jumlah Nilai 

 1 2 3 4 

1        

2         

3 dst        

 

Keterangan : 

1. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru (skor: 1 – 4) 

2. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru (skor: 1 – 4) 
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3. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok (skor: 1 – 4) 

4. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru (skor: 1 – 4) 

3.7.3.2 Lembar Pengamatan Performansi Guru 

Penilaian performansi guru merupakan penilaian dengan cara pengamatan 

perilaku guru. Pengamatan ini dilakukan oleh kepala sekolah. Performansi guru 

dinilai menggunakan alat penilaian yang disebut Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). APKG terdiri dari dua yakni APKG I dan APKG II. APKG I digunakan 

untuk menilai kemampuan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). APKG II digunakan untuk menilai guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Penilaian performansi juga untuk mengukur kesiapan guru dalam 

mengajar. Hasil pengamatan performansi guru ini dapat digunakan untuk 

mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan guru. Hasil pengamatan ini 

dijadikan masukan untuk memperbaiki kualitas mengajar guru. APKG I dan II 

dapat dibaca pada lampiran 10,11,12, dan 13. 

3.7.3.3. Lembar Penggunaan Media Puzzle 

  Lembar penggunaan media puzzle digunakan untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan media puzzle sebagai media pembelajaran. Lembar pengamatan 

ini juga dapat mengukur keefektifan penggunaan media puzzle dalam 

meningkatkan keterampilan menulis narasi. Pengamatan yang dilakukan adalah 

(1) keefektifan penggunaan gambar, (2) penguasaan dalam penggunaan gambar, 

dan (3) pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran. Adapun lembar 

penggunaan media puzzle dan diskriptornya dapat dibaca pada lampiran 14 dan 

15. Berikut lembar penggunaan media. 

 



66 

66 

 

Tabel 3.2 Lembar Penggunaan Media Puzzle 

 

N

o 

Aspek yang diamati 
Skor 

Jumlah  

1 2 3 4 

1 Keefektifan penggunaan gambar      

2 Penguasaan dalam penggunaan gambar      

3 Pengaruh penggunaan gambar dalam 

pembelajaran 

     

Skor total  

Nilai  

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif penelitian ini yakni data hasil belajar siswa. Data 

kualitatif penelitian ini yaitu data performansi guru, penggunaan media puzzle,  

dan data aktivitas belajar siswa. Setelah data kuantitatif dan kualitatif terkumpul, 

maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Pada bagian ini akan 

dikemukakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data 

kuantitatif dan data kualitatif. Penjelasan selengkapnya mengenai teknik analisis 

data dapat dibaca pada uraian berikut. 

3.8.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang dimaksud yaitu data hasil belajar siswa. Hasil belajar 

siswa diperoleh melalui tes formatif yang dilaksanakan pada pertemuan kedua di 

masing-masing siklus. Hasil belajar siswa berupa nilai. Rumus yang digunakan 

dalam mengolah data hasil belajar siswa meliputi mengitung nilai akhir, rata-rata 

kelas, dan ketuntasan klasikal. Rumus yang digunakan antara lain. 



67 

67 

 

3.8.1.1 Menentukan Nilai Akhir Belajar Siswa 

Penentuan nilai akhir siswa diperoleh melalui penilaian kemampuan 

menulis narasi berdasarkan gambar. Penilaian tersebut, menggunakan model 

penilaian pembobotan masing-masing unsur. Skor hasil belajar siswa diperoleh 

dari jumlah keseluruhan skor masing-masing unsur berdasarkan hasil menulis 

narasi berdasarkan gambar. Sistem pembobotan masing-masing unsur digunakan 

sebagai pedoman penilaian. Pedoman penilaian menulis narasi berdasarkan 

gambar menurut Nurgiyantoro (2013: 430) dapat dibaca pada tabel 3.3.   

Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Menulis Narasi 

NO Unsur yang dinilai Skor  

1. Kesesuaian dengan gambar 1 – 5  

2. Ketepatan logika urutan cerita 1 – 5  

3. Ketepatan makna keseluruhan cerita  1 – 5  

4. Ketepatan kalimat 1 – 5  

5. Ejaan dan tata tulis 1 – 5  

6 Ketepatan kata 1 – 5  

Skor Maksimal 30 

 

 

 

3.8.1.2 Menentukan Nilai Rata-Rata Kelas 

Setelah mengolah nilai akhir sebagai hasil belajar siswa, peneliti kemudian 

menghitung nilai rata-rata kelas. Untuk menentukan nilai rata-rata kelas menurut 

Sudjana (2011:109), yaitu: 

 

 

 
 

 

 x 100 
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Keterangan : 

  =   rata-rata 

 =   jumlah nilai seluruh siswa 

∑N =   jumlah siswa 

3.8.1.3 Menentukan Nilai Tuntas Belajar Klasikal 

Selain menghitung nilai akhir siswa dan rata-rata kelas, peneliti juga 

menghitung ketuntasan klasikal. Ketuntasan klasikal merupakan persentase 

jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran. Menentukan nilai ketuntasan 

menurut Aqib (2010:40), yaitu:  

 

 

Berikut ini disajikan tabel sebagai pedoman mengenai kategori 

keberhasilan proses belajar siswa. 

Tabel 3. 4 Kategori Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa  

Kategori Kriteria 

75 % - 100 % Sangat Tinggi 

50 % - 74,99 % Tinggi 

25 % - 49,99 % Sedang 

0 % - 24,99 % Rendah 

 

3.8.2  Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini yakni data aktivitas belajar siswa, 

performansi guru, dan penggunaan media puzzle selama pembelajaran pada siklus 

I dan siklus II. Data kualitatif tersebut diperoleh menggunakan teknik non tes 
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melalui pengamatan. Rumus-rumus yang digunakan dalam analisis data kualitatif 

antara lain. 

3.8.2.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Data ini diperoleh melalui pengamatan dengan berpedoman pada lembar 

aktivitas belajar siswa beserta deskriptornya. Pengamatan dilakukan selama 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Aktivitas belajar siswa diperoleh dari 

skor perolehan setiap aspek yang diamati pada lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa. Satu deskriptor yang tampak mendapat skor 1, karena setiap aspek 

memuat 4 deskriptor, maka skor maksimal tiap aspek yaitu 4. Sebelum 

menentukan nilai akhir, skor perolehan pengamatan aktivitas belajar siswa 

dikonversikan ke nilai terlebih dulu menurut tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Konversi Skor dan Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

 

SKOR NILAI  SKOR NILAI 

1 6,25  9 56,25 

2 12,5  10 62,5 

3 18,75  11 68,75 

4 25  12 75 

5 31,25  13 81,25 

6 37,5  14 87,5 

7 43,75  15 93,75 

8 50  16 100 

 

Setelah skor dikonversi ke nilai, kemudian dilakukan analisis dengan 

rumus persentase menurut Yonny dkk (2010: 175) sebagai berikut. 
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Aktivitas siswa yang dinilai dalam penelitian ini khusunya adalah aktivitas 

siswa saat mengikuti pembelajaran di kelas. Adapun tingkat keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran menurut Poerwanti, dkk. (2008:7.7), sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Kriteria Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 

Skor Keaktifan Kategori 

> 70 Aktif 

35 – 70 Cukup Aktif 

< 35 Kurang Aktif 

   

3.8.2.2  Performasi Guru 

Ada dua hal yang diamati pada performansi guru, yaitu pengamatan dalam 

perencanaan (APKG I) dan pelaksanaan pembelajaran (APKG II). Dalam 

penelitian perencanaan pembelajaran terdapat 6 aspek yang dinilai dengan skor 

maksimal 4. Pada pengamatan pelaksanaan pembelajaran terdapat 7 aspek dengan 

skor maksimal 4. Rumus yang digunakan dalam penelitian performansi guru 

melalui Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yaitu sebagai berikut. 

1)  APKG I 

 

2) APKG II 

 

3)  Nilai Performansi guru 
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Keterangan: 

APKG I   = Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

APKG II = Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

PG           = Performansi guru (Andayani dkk, 2009: 47) 

Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonversikan dengan kategori 

keberhasilan performansi guru yang terdapat pada tabel 3.7.  

Tabel 3. 7 Kategori Keberhasilan Performansi Guru (UNNES, 2011: 54) 

Nilai Angka Nilai Huruf 

86-100 

81-85 

71-80 

66-70 

61-65 

56-60 

51-55 

0-50 

A 

AB 

B 

BC 

C 

CD 

D 

E 

 

3.8.2.3 Penggunaan Media Puzzle 

Data ini diperoleh melalui pengamatan dengan berpedoman pada lembar 

penggunaan media puzzle beserta deskriptornya. Pengamatan dilakukan selama 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Penggunaan media puzzle diperoleh dari 

skor perolehan setiap aspek yang diamati pada lembar pengamatan. Satu 

deskriptor yang tampak mendapat skor 1, karena setiap aspek memuat 4 

deskriptor, maka skor maksimal tiap aspek yaitu 4. Sebelum menentukan nilai 

akhir, skor perolehan pengamatan aktivitas belajar siswa dikonversikan ke nilai 

terlebih dulu menurut tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 Konversi Skor dan Nilai Penggunaan Media Puzzle 

 

SKOR NILAI  SKOR NILAI 

1 8,33  7 58,33 

2 16,67  8 66,67 

3 25  9 75 

4 33,33  10 83,33 

5 41,67  11 91,6 

6 50  12 100 

 

Setelah skor dikonversi ke nilai, kemudian dilakukan analisis untuk 

menentukan nilai akhir penggunaan media puzzle sebagai berikut. 

 

 

 

3.9 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan suatu tanda yang menjadi acuan peneliti 

untuk menentukan kualitas pembelajaran. Keberhasilan tersebut ditandai dengan 

terjadinya peningkatan. Peningkatan ini meliputi data performasi guru, aktivitas 

belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa mengalami keberhasilan 

jika: (a) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 70; (b) Presentase tuntas belajar 

klasikal mencapai 75 % (minimal 75 % siswa memperoleh skor > 70). Aktivitas 

belajar siswa, dikatakan berhasil jika mencapai kriteria aktif > 70 %. Performansi 

guru dikatakan berhasil jika memiliki nilai minimal B dengan nilai 71. Penilaian 

performansi guru menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG).  

 

 
 

 

 x 100 
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BAB 5 

PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan penelitian tindakan kelas 

yang telah dilaksanakan. Simpulan merupakan jawaban dari hipotesis dan analisis 

data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Saran dalam penelitian ini berupa 

saran bagi guru dan sekolah. Uraian selengkapnya sebagai berikut.  

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di SD 

Negeri 01 Bligorejo, model Quantum Teaching berbantu media puzzle  dapat 

meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas III. Simpulan ini 

berdasarkan peningkatan yang terjadi pada aktivitas belajar, hasil belajar, dan 

performansi guru. Peneliti menguraikan simpulan penelitian sebagai berikut.  

5.1.1 Aktivitas Belajar 

Pembelajaran melalui model pembelajaran Quantum Teaching berbantu 

media puzzle, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Pada proses 

pembelajaran siswa terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang ada dalam proses 

pembelajaran. Peningkatan aktivitas siswa dapat dilihat dari  persentase perolehan 

data hasil aktivitas siswa yang meningkat dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I 

persentase aktivitas siswa mencapai 75,72%. Pada siklus II meningkat dengan 

persentase aktivitas siswa sebesar 84,67%. Hal ini menunjukkan keberhasilan 
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model Quantum Teaching  berbantu media  puzzle dalam meningkatkan aktivitas 

siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis narasi. 

 

5.1.2 Hasil Belajar 

Untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis narasi, 

guru menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbantu media 

puzzle. Upaya guru yaitu menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching 

secara maksimal disertai dengan penggunaan media, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dari pembelajaran tersebut terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II. Peningkatan tersebut ditunjukkan 

dari data hasil penelitian pada siklus I dan siklus II. Hasil penelitian siklus I 

terdapat 26 siswa yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 86,7% dan 

rata-rata kelas mencapai 72,9. Peningkatan hasil belajar siklus I, sudah mencapai 

indikator  keberhasilan. Pada siklus II hasil belajar meningkat menjadi 28 siswa 

yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 93,3%. Rata-rata kelas  pada 

siklus II meningkat menjadi 77,37 dan mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. 

 

5.1.3 Performansi Guru 

Penggunaan model Quantum Teaching berbantu media  puzzle dalam 

pembelajaran menulis narasi pada siswa kelas III dapat meningkatkan performansi 

guru. Nilai performansi guru dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap 

kemampuan guru dalam membuat RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Nilai 

performansi guru pada pembelajaran siklus I mencapai 83,04 dan masuk dalam 
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kategori AB. Nilai performansi guru meningkat pada siklus II menjadi 90,83 yang 

juga masuk dalam kategori A. Nilai performansi guru pada pembelajaran siklus I 

dan II sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu minimal 

B atau ≥ 71.  

 

5.2  Saran  

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai alternatif 

mengatasi masalah-masalah siswa dalam belajar menulis narasi. Berdasarkan 

simpulan yang diperoleh dalam penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu 

guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Salah satu 

model yang inovatif adalah Quantum Teaching. Selain itu penggunaan media 

untuk menunjang pembelajaran juga diperlukan seperti penggunaan media puzzle. 

Penggunaan media puzzle sangat membantu siswa dalam belajar menulis narasi. 

Media puzzle dapat meningkatan minat dan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Siswa sebaiknya selalu dilatih keaktifannya dalam belajar menulis narasi. 

Keaktifan siswa dapat dimotivasi dengan pemberian penguatan oleh guru. Selain 

itu guru hendaknya aktif memperhatikan masalah-masalah yang muncul dalam 

pembelajaran. Mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menciptakan inovasi 

dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran dapat diciptakan dalam bentuk 

mengkreasikan komponen pembelajaran. Guru dapat termotivasi untuk merancang 

dan menerapkan suatu pembelajaran dengan menerapkan model yang bukan 

hanya mengutamakan aspek kognitif saja, melainkan juga harus diiringi dengan 

aspek-aspek lain seperti afektif dan psikomotorik secara seimbang, agar tujuan 
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pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selain itu sekolah hendaknya 

memberikan dukungan terhadap inovasi pembelajaran yang diciptakan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekolah ikut menyediakan sarana dan 

prasarana yang menunjang berlangsungnya pembelajaran yang baik.  
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Lampiran 1 

Daftar Nama Siswa Kelas III 

Tahun Ajaran 2014/2015 

NO NISN NAMA SISWA L/P 

1 047465356 Dea Riski Ana Putri P 

2 058871176 Delvina Nuri Agustini P 

3 058888310 Iman Aditya Utomo L 

4 056123468 Khafidatus Tsania P 

5 053247186 Laelatul Haronah P 

6 055977005 Muhammad Kholi Arofi L 

7 053366021 Usman Junaedi Ali L 

8 061681636 Adila Sarah Afrilia P 

9 067774115 Andika Widi Andriyansyah L 

10 066042163 Dhiyya Ulhaq Tirtana L 

11 062885339 Dian Ananta Sari P 

12 059939320 Fatimatuzzahro P 

13 065875374 Fauzan Umar Faruq L 

14 056410067 Khakam Falah L 

15 063615206 Khilda Cahaya Khamila P 

16 054625618 Khusnul Khotimah P 

17 068671809 Muhammad Amirul Mukminin L 

18 058837100 Muhammad Izul Khuluq L 

19 054877464 Muhammad Lucky Prasetiawan L 

20 066552149 M. Maulana Yusuf L 

21 056950866 Muhammad Rizik L 

22 067534947 Naela Ervina Zahwa P 

23 062154205 Nafiza Alfareza P 

24 054858014 Najwa Sailla Fadiya P 

25 058106554 Nur Afifah P 

26 057571127 Rifqi Maulana L 

27 0678478669 Rizqy Ananda Vera P 

28 055881056 Umi Laela P 

29 069367504 Luluk Izatul Nafziyah P 

30 059460883 Nur  Khasanah P 
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Lampiran 2 

NILAI ULANGAN MENULIS NARASI 

SD NEGERI 01 BLIGOREJO  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

 

NO NISN NAMA SISWA  L/P DAFTAR 

NILAI 

1 047465356 Dea Riski Ana Putri P 65 

2 058871176 Delvina Nuri Agustini P 65 

3 058888310 Iman Aditya Utomo L 77 

4 056123468 Khafidatus Tsania P 72 

5 053247186 Laelatul Haronah P 65 

6 055977005 Muhammad Kholi Arofi L 82 

7 053366021 Usman Junaedi Ali L 66 

8 061681636 Adila Sarah Afrilia P 85 

9 067774115 Andika Widi Andriyansyah L 65 

10 066042163 Dhiyya Ulhaq Tirtana L 70 

11 062885339 Dian Ananta Sari P 72 

12 059939320 Fatimatuzzahro P 76 

13 065875374 Fauzan Umar Faruq L 65 

14 056410067 Khakam Falah L 76 

15 063615206 Khilda Cahaya Khamila P 74 

16 054625618 Khusnul Khotimah P 71 

17 068671809 Muhammad Amirul Mukminin L 65 

18 058837100 Muhammad Izul Khuluq L 65 

19 054877464 Muhammad Lucky Prasetiawan L 65 

20 066552149 M. Maulana Yusuf L 71 

21 056950866 Muhammad Rizik L 79 

22 067534947 Naela Ervina Zahwa P 71 

23 062154205 Nafiza Alfareza P 66 

24 054858014 Najwa Sailla Fadiya P 65 

25 058106554 Nur Afifah P 65 

26 057571127 Rifqi Maulana L 70 

27 0678478669 Rizqy Ananda Vera P 66 

28 055881056 Umi Laela P 66 

29 069367504 Luluk Izatul Nafziyah P 65 

30 059460883 Nur  Khasanah P 67 

Jumlah Nilai 2092 

Rata – rata 69,7 

Ketuntasan Klasikal 53,3 % 
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Lampiran 3 

Daftar Hadir Siswa Kelas III 

SDN 01 Bligorejo 

NO NAMA SISWA Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Dea Riski Ana  √ √ √ √ 

2 Delvina Nuri  √ √ √ √ 

3 Iman Aditya  √ √ √ √ 

4 Khafidatus Tsania √ √ √ √ 

5 Laelatul Haronah √ √ √ √ 

6 Muhammad Kholi  √ √ √ √ 

7 Usman Junaedi Ali √ √ √ √ 

8 Adila Sarah Afrilia √ √ √ √ 

9 Andika Widi A √ √ √ √ 

10 Dhiyya Ulhaq T √ √ √ √ 

11 Dian Ananta Sari √ √ √ √ 

12 Fatimatuzzahro √ √ √ √ 

13 Fauzan Umar F √ √ √ √ 

14 Khakam Falah √ √ √ √ 

15 Khilda Cahaya K √ √ √ √ 

16 Khusnul Khotimah √ √ √ √ 

17 Muhammad Amirul  √ √ √ √ 

18 Muhammad Izul  √ √ √ √ 

19 Muhammad Lucky  √ √ √ √ 

20 M. Maulana Yusuf √ √ √ √ 

21 Muhammad Rizik √ √ √ √ 

22 Naela Ervina  √ √ √ √ 

23 Nafiza Alfareza √ √ √ √ 

24 Najwa Sailla  √ √ √ √ 

25 Nur Afifah √ √ √ √ 

26 Rifqi Maulana √ √ √ √ 

27 Rizqy Ananda Vera √ √ √ √ 

28 Umi Laela √ √ √ √ 

29 Luluk Izatul N √ √ √ √ 

30 Nur  Khasanah √ √ √ √ 
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Lampiran 4 

Silabus Pengembangan Siklus I 

Pertemuan I dan II 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Bligorejo 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi    : Menulis Narasi 

Kelas/Semester  : III/2 

Standar Kompetensi  : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi 

 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

8.1 Menulis 

karangan sederhana 

berdasarkan gambar 

seri menggunakan 

kata dan kalimat 

yang tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, 

huruf, kapital, dan 

tanda titik 

Menulis 

narasi 

1. Guru menunjukkan slide  puzzle  

2. Siswa mengamati gambar puzzle 

dan bersama-sama mengurutkan 

3. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

4. Guru menjelaskan materi tentang 

penggunaan ejaan dan pengertian 

karangan 

5. Siswa bersama kelompok mulai 

mengerjakan tugas 

6. Guru menunjuk salah satu siswa 

8.1 

Menjelaskan 

pengertian 

karangan  

8.2 Membuat 

karangan 

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan 

Tes 

Tertulis 

2 X 35 

menit 

1. Darmadi, 

Kaswan dan 

Rita 

Nirbaya. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia 3. 

Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 
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Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

untuk membacakan karangan 

hasil kelompoknya 

7. Secara bergantian kelompok lain 

membaca hasil pekerjaannya 

8. Guru merayakan setiap 

kelompok yang sudah 

membacakan karangannya 

Pendidikan 

Nasional 

2. Nurcholis, 

Hanif dan 

Mafrkhi. 

2006. Saya 

Senang 

Berbahasa 

Indonesia 

Jilid 3. 

Jakarta: 

Erlangga 

3. Puzzle 

4. Slide puzzle 

 

8.1 Menulis 

karangan sederhana 

berdasarkan gambar 

seri menggunakan 

kata dan kalimat 

yang tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, 

huruf, kapital, dan 

Menulis 

karangan 

narasi 

1. Guru menunjukkan puzzle di 

papan tulis 

2. Siswa melakukan diskusi kelas 

untuk menyusun puzzle di papan 

tulis 

3. Guru mengingatkan siswa 

tentang materi yang telah 

dipelajari sebelumnya 

4. Guru memberikan materi tentang 

8.1 

Menjelaskan 

pengertian 

karangan 

narasi 

8.2 Membuat 

karangan 

narasi dengan 

memperhatikan 

Tes 

Tertulis 

2 X 35 

menit 

1. Kaswan dan 

Rita 

Nirbaya. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia 3. 

Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan 
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Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

tanda titik paragraf  

5. Guru membagikan puzzle pada 

setiap siswa 

6. Siswa merangkai puzzle dan 

mengerjakan soal evaluasi 

7. Guru bersama siswa membahas 

hasil evaluasi  

8. Guru merayakan hasil evaluasi 

siswa yang mendapatkan nilai 

baik  

ejaan, tanda 

baca, dan huruf 

kapital 

8.3 

Menjelaskan 

paragraph 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

2. Nurcholis, 

Hanif dan 

Mafrkhi. 

2006. Saya 

Senang 

Berbahasa 

Indonesia 

Jilid 3. 

Jakarta: 

Erlangga 

3. Puzzle 

Bligorejo, 28 Februari 2015 
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Lampiran 5 

Silabus Pengembangan Siklus II 

Pertemuan I dan II 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Bligorejo 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi    : Menulis Karangan Narasi 

Kelas/Semester  : III/2 

Standar Kompetensi  : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi 

 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

8.1Menulis 

karangan sederhana 

berdasarkan 

gambar seri 

menggunakan kata 

dan kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, 

huruf, kapital, dan 

tanda titik 

Menulis 

karangan 

narasi 

1. Guru menunjukkan puzzle di 

papan tulis  

2. Siswa mengamati gambar 

puzzle dan bersama-sama 

mengurutkan 

3. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

4. Guru menjelaskan unsur-unsur 

karangan dan paragraf 

5. Siswa bersama kelompok 

mulai mengerjakan tugas 

membuat kerangka karangan 

dari puzzle yang disusun 

8.3  

Menjelaskan 

paragraf 

8.4 

Menyebutkan 

unsur-unsur 

narasi 

Tes 

Tertulis 

2 X 35 

menit 

1. Darmadi, 

Kaswan dan 

Rita Nirbaya. 

2008. Bahasa 

Indonesia 3. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

2. Nurcholis, 

Hanif dan 

Mafrkhi. 2006. 
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Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

6. Guru membantu siswa jika 

mengalami kesulitan 

7. Guru menunjuk salah satu 

siswa dari kelompok untuk 

membacakan hasil menulis 

narasi 

8. Guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang 

memiliki kesalahan sediki. 

Tidak lupa guru memberikan 

penguatan kepada kelompok 

lain yang belum beruntung 

 

Saya Senang 

Berbahasa 

Indonesia Jilid 

3. Jakarta: 

Erlangga 

3. Puzzle 

8.1Menulis 

karangan sederhana 

berdasarkan 

gambar seri 

menggunakan kata 

dan kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, 

huruf, kapital, dan 

tanda titik 

Menulis 

karangan 

narasi 

1. Guru menunjukkan puzzle di 

papan tulis 

2. Guru bersama siswa 

melaksanakan diskusi kelas 

untuk mengurutkan puzzle 

3. Guru mengingatkan siswa 

tentang materi yang telah 

dipelajari sebelumnya 

4. Guru membagikan puzzle pada 

setiap siswa 

5. Siswa merangkai puzzle dan 

mengerjakan soal evaluasi  

6. Siswa maju membacakan hasil 

menulis narasi 

8.5 Membuat 

kerangka 

karangan  

Tes 

Tertulis 

2 X 35 

menit 

1. Kaswan dan 

Rita Nirbaya. 

2008. Bahasa 

Indonesia 3. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

2. Nurcholis, 

Hanif dan 

Mafrkhi. 2006. 

Saya Senang 

Berbahasa 
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Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

7. Guru memberikan hadiah 

kepada siswa yang berani maju 

dan membacakan hasil 

pekerjaannya  

Indonesia Jilid 

3. Jakarta: 

Erlangga 

3. Puzzle 

Bligorejo, 28 Februari 2015 
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Lampiran 6 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

NO NAMA SISWA Aspek yang 

dinilai 

Jumlah  

 

1 2 3 4 

1 Dea Riski Ana Putri       

2 Delvina Nuri Agustini       

3 Iman Aditya Utomo       

4 Khafidatus Tsania       

5 Laelatul Haronah       

6 Muhammad Kholi Arofi       

7 Usman Junaedi Ali       

8 Adila Sarah Afrilia       

9 Andika Widi A       

10 Dhiyya Ulhaq Tirtana       

11 Dian Ananta Sari       

12 Fatimatuzzahro       

13 Fauzan Umar Faruq       

14 Khakam Falah       

15 Khilda Cahaya Khamila       

16 Khusnul Khotimah       

17 Muhammad Amirul M       

18 Muhammad Izul Khuluq       

19 Muhammad Lucky P       

20 M. Maulana Yusuf       

21 Muhammad Rizik       

22 Naela Ervina Zahwa       

23 Nafiza Alfareza       

24 Najwa Sailla Fadiya       

25 Nur Afifah       

26 Rifqi Maulana       

27 Rizqy Ananda Vera       

28 Umi Laela       

29 Luluk Izatul Nafziyah       

30 Nur  Khasanah       

 ∑       
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Lampiran 7 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

1. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa menyimak materi pembelajaran yang dijelaskan guru dengan tenang 

b. Siswa mencatat materi pembelajaran yang dijelaskan guru 

c. Siswa tidak ribut/gaduh ketika guru menjelaskan materi pembelajaran 

d. Siswa tidak membicarakan selain materi pembelajaran 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

2. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru. 

b. Siswa tidak banyak berbicara, selain membahas tugas yang diberikan guru. 

c. Siswa bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas.  

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berinteraksi dengan sesama anggota kelompok dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

b. Siswa memberikan pendapat dalam memecahkan masalah. 

c. Siswa menghargai pendapat teman sekelompoknya.  
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d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya setelah ditunjuk oleh guru 

b. Siswa bertanya satu kali tanpa ditunjuk oleh guru 

c. Siswa bertanya dua kali tanpa ditunjuk oleh guru 

d. Siswa bertanya lebih dari dua kali tanpa ditunjuk oleh guru 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENILAIAN MENULIS NARASI 

N

O 

NAMA SISWA Aspek yang dinilai Jumlah Nilai 

 1 2 3 4 5 6  

1 Dea Riski Ana Putri         

2 Delvina Nuri Agustini         

3 Iman Aditya Utomo         

4 Khafidatus Tsania         

5 Laelatul Haronah         

6 Muhammad Kholi          

7 Usman Junaedi Ali         

8 Adila Sarah Afrilia         

9 Andika Widi A         

10 Dhiyya Ulhaq Tirtana         

11 Dian Ananta Sari         

12 Fatimatuzzahro         

13 Fauzan Umar Faruq         

14 Khakam Falah         

15 Khilda Cahaya K         

16 Khusnul Khotimah         

17 Muhammad Amirul          

18 Muhammad Izul K         

19 Muhammad Lucky P         

20 M. Maulana Yusuf         

21 Muhammad Rizik         

22 Naela Ervina Zahwa         

23 Nafiza Alfareza         

24 Najwa Sailla Fadiya         

25 Nur Afifah         

26 Rifqi Maulana         

27 Rizqy Ananda Vera         

28 Umi Laela         

29 Luluk Izatul Nafziyah         

30 Nur  Khasanah         

 ∑         

 

Keterangan aspek yang dinilai : 

1. Kesesuaian dengan gambar (Skor : 1 – 5) 

2. Ketepatan logika urutan cerita (Skor : 1 – 5) 

3. Ketepatan makna keseluruhan cerita (Skor : 1 – 5) 

4. Ketepatan kalimat (Skor : 1 – 5) 

5. Ejaan dan tata tulis (Skor : 1 – 5) 

6. Ketepatan kata (Skor : 1 – 5) 
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Lampiran 9 

Deskriptor Penilaian Menulis Narasi 

1. Kesesuaian dengan gambar 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Jika komponen tidak sesuai sama sekali (isi, judul, runtut) 

2 Jika isi gagasan sedikit sesuai dengan gambar (isi, judul) 

3 Jika isi gagasan sebagian sesuai dengan gambar (isi, judul) 

4 Jika isi gagasan sesuai dengan gambar (isi, judul) 

5 Jika isi gagasan sesuai dengan gambar (isi, judul, runtut) 

 

2. Ketepatan logika urutan cerita 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Rangkaian peristiwa tidak sempurna, tidak sesuai dengan 

urutan waktu 

2 Rangkaian peristiwa kurang sempurna, kurang sesuai dengan 

urutan waktu 

3 Rangkaian peristiwa cukup sempurna, cukup sesuai dengan 

urutan waktu 

4 Rangkaian peristiwa sempurna, namun cukup sesuai dengan 

waktu kejadian 

5 Rangkaian peristiwa sempurna sesuai urutan waktu kejadian 

dalam cerita (tidak terdapat kesalahan) 

 

3. Ketepatan makna keseluruhan cerita 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Makna keseluruhan tidak sistematis 

2 Makna keseluruhan sedikit sistematis 

3 Makna keseluruhan cukup sistematis 

4 Makna keseluruhan mendekati sistematis 

5 Makna keseluruhan amat sistematis 

 

4. Ketepatan kalimat 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Jumlah kesalahan lebih dari 6 

2 Terdapat 5-6 kalimat yang tidak efektif  

3 Terdapat 3-4 kalimat yang tidak efektif 

4 Jumlah kesalahan 2 kalimat 

5 Kalimat sudah efektif (tidak terdapat kesalahan) 
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5. Ejaan dan tata tulis 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Hampir semua penggunaan ejaan salah 

2 Jumlah kesalahan ejaan 10-15 

3 Jumlah kesalahan ejaan 5-10 

4 Jumlah kesalahan ejaan 1-5 

5 Tidak ada kesalahan dalam penggunaan dalam ejaan 

6. Ketepatan kata 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Jika pembendaharan amat terbatas dan pilihan kata tidak 

sesuai dengan gambar 

2 Jika pembendaharaan terbatas dan piliha kata kurang sesuai 

dengan gambar 

3 Jika pembendaharaan kata cukup dan pilihan kata sesuai 

dengan gambar 

4 Jika pembendaharaan kata luas namun kurang sesuai dengan 

gambar 

5 Jika pembendaharaan kata luas dan pilihan kata sesuai dengan 

gambar 
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Lampiran 10 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(APKG I) 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD Negeri 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 

6. Waktu   : 

7. Observer  : 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

     1          2      3          4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/                                                           

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring                                                 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

                             Rata-rata butir 1 = A    

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan                                                               

mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan                                           

media pembelajaran 
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2.3 Memilih sumber belajar                              

                                                                      

  Rata-rata butir 2 = B       

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Quantum Teaching 

3.1 Menentukan jenis kegiatan                                                       

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah                                                      

pembelajaran dengan menggunakan 

model Quantum Teaching 

3.3 Menentukan alokasi waktu                                                                               

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara                                                                           

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan                                                                         

                                                            Rata-rata butir 3 = C      

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan                                                               

latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara            

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

                                                            Rata-rata butir 4 = D     

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan                                                       

 jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan                                                    

 kunci jawaban 

                                                                  Rata-rata butir 5 = E        
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian                                                                      

6.2 Penggunaan bahasa tulis                                                          

 

                                                            

    Rata-rata butir 6 = F      

Nilai APKG I = R 

 

R   =    
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Lampiran 11 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

Indikator  : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap  

2 Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 

lengkap 

3 Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis atau 

lengkap dan logis 

4 Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis 

 

Indikator :  1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan 

hidup (life skill) 

Penjelasan   : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Tidak dicantumkan dampak pengiring 

2 Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak operasional 

3 Dicantumkan dampak pengiring yang operasional tetapi 

tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

4 Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator  : 2.1Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan 

2 Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 



134 

 

 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

3 Direncanakan penggunaan satu macam media yang 

sesuai dengan tujuan 

4 Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media yang sesuai dengan tujuan 

 

Indikator  : 2.3  Memilih sumber belajar 

Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan 

sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini : 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Indikator  : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

b. sesuai dengan perkembangan anak, 

c. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

d. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

e. bervariasi (multi metode), 
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f. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan, 

g. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

h. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Tiga deskriptor tampak 

3 Lima deskriptor tampak 

4 Tujuh deskriptor tampak 

  

Indikator   : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

Penjelasan  :Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran 

Untuk menilai butir ini diperhatikan descriptor sebagai berikut : 

a. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sistematis dan 

      sesuai dengan model Quantum Teaching 

b. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari pembukaan, inti,      

      dan penutup yang sesuai dengan model Quantum Teaching. 

c. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan  

      materi pembelajaran dan sesuai dengan model Quantum Teaching 

d. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan  

      tujuan pembelajaran dan sesuai dengan model Quantum Teaching. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

Indikator  : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

pembelajaran 

2 Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan tetapi 

tidak proporsional. 

3 Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada 

jumlah waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 

4 Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-

langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

 

Indikator  : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang cara memotivasi 

siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Indikator  : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut kemampuan mengingat 

dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut kemampuan memahami, 

menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Pertanyaan yang 

disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Guru menyiapkan 

pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Terdapat pertanyaan ingatan dan pemahaman 

2 Terdapat pertanyaan penerapan 

3 Terdapat pertanyaan analisis dan sintesis 

4 Terdapat pertanyaan evaluasi dan kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

Indikator  : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan alat pelajaran) yang 

diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 

(perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 
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4 Empat deskriptor tampak 

  

Indikator  : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata alur 

kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan atau 

klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

Indikator  : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan. 

2 Tercantum Tercantum prosedur atau jenis penilaian 

saja yang sesuai dengan tujuan. 

3 Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 

antaranya sesuai dengan tujuan. 

4 Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya 

sesuai dengan tujuan. 

Indikator  : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang benar atau 

rambu-rambu jawaban. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian 

TPK. 

2 Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK. 

3 Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 

termasuk penggunaan bahasa yang efektif. 

4 Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 

termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator  : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 
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a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator  : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 12 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG II) 

 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD N 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 

6. Waktu   : 

7. Observer  : 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

          1         2       3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,                      

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas                                             

 

Rata-rata butir 1 = G  
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum 

Teaching 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran                                              

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang                                                                      

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)                                             

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran                                               

 secara efisien 

 

   Rata-rata butir 2 = H    

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan                                            

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan                                                      

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,                                                

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan                                      

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi                                                        

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = I 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,                                                                   

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                                          

4.3 Mengembangkan hubungan antar-                                              

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari                                                      

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan                                               

kepercayaan diri 

                                                                         

   Rata-rata butir 4 = J       

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus menggunakan model Quantum 

Teaching pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan  

  materi Bahasa Indonesia                                                       

5.2 Memberikan latihan keterampilan 

 berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan  

mengapresiasikan sastra. 

 

 

                                                                  Rata-rata butir 5 = K       

 

 6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

  hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama                                                

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada                                                   
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akhir pembelajaran 

                                                                        Rata-rata butir 6 = L         

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran        

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia                             

 tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan        

berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam          

pembelajaran 

                                      Rata-rata butir 7 = M    

 

Nilai APKG II = Y  

Y=  
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Lampiran 13 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas harian kelas yang 

efektif dan efisien sangat menunjang proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru memeriksa dan 

menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk mulai 

belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( apersepsi ). 
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c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, perubahan 

situasi yang dihadapi, dan lingkungan.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat mengendalikan 

pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta lingkungan (kontekstual). 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak menggunakan media  

2 Guru menggunakan satu media namun tidak sesuai 

dengan materi dan kebutuhan peserta didik. 

3 Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan 

materi serta kebutuhan anak. 

4 Guru menggunakan lebih dari satu media dan sesuai 

dengan materi serta kebutuhan anak 

Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan satu 

dengan dengan yang lain merupakan tatanan yang runtun.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
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a.  Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b.  Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c.  Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan dan PR pada akhir pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi perbedaan 

individual siswa dan/ atau membentuk dampak pengiring. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan tujuan/ 

materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan waktu 

dan fasilitas pembelajaran. 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

yang sedang dikelola. 

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat 

secara optimal. 

f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua/tiga deskriptor tampak 

3 Empat deskriptor tampak 

4 Lebih dari empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 
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1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua/tiga deskriptor tampak 

3 Empat/lima deskriptor tampak 

4 Enam  deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang bertalian dengan isi 

pembelajaran. Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa 

2 Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif 

3 Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 

efektif. 

4 Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan mudah 

dipahami siswa. 

 

Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ 

pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat 

siswa. 

2 Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 

pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 

pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan. 

3 Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 

kepada  siswa. 

4 Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 

temannya atau menampung respons dan pertanyaan 

siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk gerakan badan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

 a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan atau 

gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan mendorong 

siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang sudah 

diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.   

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, meringkas, mereviu 

(meninjau ulang), dan sebagainya. Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama 

proses pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

tetapi tidak lengkap. 

2 Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

secara lengkap. 

3 Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

dengan melibatkan siswa. 

4 Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 

ringkasan atau meninjau ulang. 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. Untuk menilai butir ini 

perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku kurang 

sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara guru 

dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

*) Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d tidak 

dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  

indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) 

apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor 

tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah melakukan 

tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan 

menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor 

tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang 

dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun 

ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka 

praktikan dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga 

tidak diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

  

Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru menunjukkan 

kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 
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3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-     

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi kesulitan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 

membutuhkan. 

2 Memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan. 

3 Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 

sendiri. 

4 Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 

membutuhkan. 

 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai 

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.  

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 
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d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat kepada 

siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

A. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Indikator : 5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Penjelasan : Materi pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi 4 aspek, yaitu  

a. Kebahasaan. 

b. Pemahaman. 

c. Penggunaan, dan 

d. Apresiasi sastra. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan kemunculan penguasaan guru dalam 

keempat aspek di atas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa. 

Penjelasan :Latihan ketrampilan berbahasa diberikan dengan tujuan agar siswa 

mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya dengan bahasa yang benar 

secara lisan dan tulisan. Latihan berbahasa dianggap efektif bila dilakukan terpadu 

antara keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Setiap siswa 

memperoleh kesempatan sesuai dengan tujuan. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Siswa mendapat keterampilan berbahasa, tetapi tidak 

terpadu. 

2 Sebagian kecil siswa mendapat latihan secara terpadu 

sesuai dengan tujuan. 

3 Sebagian besar siswa mendapat latihan secaraterpadu 

sesuai dengan tujuan. 

4 Hampir semua siswa mendapatkan latihan secara 

terpadu sesuai dengan tujuan. 

 

Indikator  :5.3Memberikan latihan keterampilan mengapresiasikan sastra. 
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Penjelasan  :Latihan keterampilan mengapresiasikan sastra diberikan dengan 

tujuan agar siswa mampu memahami pesan karya sastra dan mengapresiasinya 

dengan kearifan mencermati nilai-nilai artistik dan estetika. Latihan 

mengapresiasinya ini dianggap efektif bila dilaksanakan secara terpadu dengan 

keterampilan berbahasa dan kaidah-kaidah bahasa 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyimak dan membaca karya 

sastra. 

b. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk memahami karya sastra 

melalui pertanyaan dan/ atau pemberian tugas. 

c. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa menikmati karya sastra 

melalui deklamasi dan/ atau bermain peran. 

d. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk menulis cerita 

sederhana 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran. 

2 Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas 

kepada siswa 

3 Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 

ditunjukkan siswa. 

4 Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 

ditunjukkan siswa. 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan   mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan. 

2 Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

3 Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

4 Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
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7.   Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a.Pembelajaran lancar. 

b.Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c.Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d.Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada kesempatan 

bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a.Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b.Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c.Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah atau 

asing). 

d.Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan 

benar.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 

memperbaiki. 

2 Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 

3 Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 

4 Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, dan ketegasan). 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 14 

FORMAT 

PANDUAN PENGAMATAN PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Jumlah  

1 2 3 4 

1 Keefektifan penggunaan gambar      

2 Penguasaan dalam penggunaan gambar      

3 Pengaruh penggunaan gambar dalam 

pembelajaran 

     

Skor total  

Nilai  

 

Kriteria Penilaian = Skor  yang diperoleh     x 100 

                                    Skor Maksimal 

Skala Penilaian Penjelasan 

Skor 1 

Skor 2 

Skor 3 

Skor 4 

Tidak ada deskriptor yang tampak 

Jika satu deskriptor tampak 

Jika dua deskriptor tampak 

Jika tiga deskriptor tampak 
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Lampiran 15 

DESKRIPTOR 

PENGAMATAN PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE 

 

A. Keefektifan penggunaan gambar 

1. Sebelum pembelajaran dimulai media puzzle untuk kegiatan klasikal 

sudah terpasang dipapan tulis. 

2. Media yang ditampilkan sesuai dengan materi pelajaran selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

3. Penggunaan media puzzle dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

B. Penguasaan dalam penggunaan media. 

1. Guru mampu mendayagunakan media puzzle 

2. Guru mampu membimbing siswa untuk memanfaatkan media untuk 

membuat karangan. 

3. Guru memanfaatkan media puzzle dalam proses pembelajaran secara 

maksimal 

C. Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran. 

1. Siswa menjadi antusias mengikuti pembelajaran. 

2. Pembelajaran menjadi kondusif. 

3. Meningkatkan terjadinya interaksi yang multi arah. 
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Lampiran 16 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I (2 PERTEMUAN) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Bligorejo 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester  : III/2 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Hari, Tanggal  : Senin, 2 Maret 2015 

    : Selasa, 3 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana 

dan puisi 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda baca 

C. Indikator 

8.1 Menjelaskan pengertian karangan narasi 

8.2 Membuat karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

8.3 Menjelaskan paragraf 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian 

karangan narasi dengan benar 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat karangan narasi 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan dengan benar 
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3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat paragraf dengan 

benar 

E. Metode  dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Tanya Jawab 

c. Diskusi 

d. Pemberian Tugas 

2. Model Pembelajaran 

a. Model Quantum Teaching 

F.  Karakteristik Siswa yang diharapkan 

Disiplin, tekun, tanggung jawab, percaya diri, dan keberanian. 

G.  Materi Pembelajaran 

1. Karangan Narasi 

2. Penggunaan ejaan dan paragraf 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a) Guru mengkondisikan siswa 

b) Berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran 

c) Guru mengabsen kehadiran siswa 

d) Guru menyuruh siswa mempersiapkan alat tulis 

e) Apersepsi dengan bernyanyi 

f) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa 

g) Guru memotivasi siswa 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

a) Guru menampilkan gambar yang berbentuk puzzle (tumbuhkan) 
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b) Siswa bersama-sama mengurutkan puzzle yang sudah ditampilkan oleh guru 

(alami) 

c) Guru menyampaikan materi tentang pengertian narasi, penggunaan ejaan dan 

paragraf (alami) 

d) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok 

Elaborasi 

a) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru (alami) 

b) Guru membagikan amplop berisi puzzle kepada setiap kelompok (alami) 

c) Siswa bekerjasama dengan teman satu kelompok merangkai puzzle yang 

masih acak (alami) 

d) Guru meminta siswa menulis rangkaian cerita sesuai dengan puzzle yang 

didapat (alami, namai) 

e) Siswa memberikan judul pada cerita yang dibuat (namai) 

f) Guru menunjuk salah satu siswa untuk membacakan hasil diskusi 

(demonstrasikan) 

g) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (demonstrasikan) 

Konfirmasi 

a) Guru membetulkan pekerjaan siswa (ulangi) 

b) Guru memebrikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum paham (ulangi) 

c) Guru memberikan reward  kepada kelompok yang tercepat menyusun puzzle 

(rayakan) 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan 

b) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk tetap giat belajar 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Guru mengkondisikan siswa 

b) Berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran 
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c) Guru mengabsen kehadiran siswa 

d) Guru menyuruh siswa mempersiapkan alat tulis 

e) Apersepsi dengan bernyanyi 

f) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa 

g) Guru memotivasi siswa 

2. Kegiatan Inti (30 menit) 

Eksplorasi 

a) Guru menampilkan gambar yang berbentuk puzzle (tumbuhkan) 

b) Guru mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya (alami) 

Elaborasi 

a) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru (alami) 

b) Guru mengadakan diskusi kelas untuk mengurutkan puzzle 

c) Siswa bekerjasama dengan teman memperhatikan puzzle yang ditampilkan 

oleh guru (alami) 

d) Guru meminta siswa menulis rangkaian cerita sesuai puzzle yang 

ditampilkan oleh guru (alami, namai) 

e) Siswa memberikan judul pada cerita yang dibuat (namai) 

f) Guru menunjuk salah satu siswa untuk membacakan hasil diskusi 

(demonstrasikan) 

Konfirmasi 

a) Guru membetulkan pekerjaan siswa (ulangi) 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum paham (ulangi) 

c) Guru memberikan reward kepada siswa yang berani maju ke depan 

menyusun potongan  puzzle (rayakan) 

 

3. Kegiatan Akhir (30 menit) 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan 

b) Guru memberikan soal evaluasi 

c) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk tetap giat belajar 
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I. Alat dan Sumber Bahan 

1. Alat Peraga 

a. Puzzle 

b. Slide puzzle 

2. Sumber Belajar 

a. Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 3. Jakarta : Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Nurcholis, Hanif dan Mafrkhi. 2006. Saya Senang Berbahasa Indonesia 

Jilid 3. Jakarta:Erlangga. 

 

J. Penilaian 

1. Penilaian Proses 

a. LKS 

b. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

2. Penilaian Akhir 

a. Soal Uraian 

 

 

Bligorejo, 2 Maret 2015 
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LAMPIRAN 

Karangan narasi adalah suatu cerita baik fiksi maupun kenyataan yang 

subjeknya sebuah peristiwa atau kejadian yang saling berhubungan. Karangan 

terdiri dari beberapa paragraf. Paragaraf terdiri atas beberapa kalimat. Paragraf 

memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang 

mengandung gagasan utama. Sesudah menulis kalimat utama, kembangkan 

paragraf dengan menuliskan kalimat penjelas. 

Penggunaan ejaan 

a. Penggunaan tanda titik (.) 

Tanda titik (.) digunakan pada akhir kalimat bukan kalimat pertanyaan atau 

kalimat seruan. 

Contoh: 

Koko menjenguk teman di rumah sakit. 

b. Penggunaan tanda koma (,) 

Tanda koma (,) digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 

pembilangan. 

Contoh: 

Nina ke rumah sakit bersama Koko, Edo, dan Ica. 

c. Penggunaan huruf kapital 

Huruf kapital digunakan pada huruf pertama suatu kalimat dan untuk menuliskan 

nama orang, tempat, bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 

Contoh: 

a) Bapak membeli obat. 

b) Di mana Mela dirawat? 

c) Kak Bobi sekolah di Amerika. 

d. Penggunaan tanda hubung (-) 

Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. 
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Contoh: 

Anak-anak berlari mengelilingi lapangan. 

 

Lampiran 17 

KISI – KISI TES FORMATIF I 

 

Satuan Pendidikan  : SD N 01 Bligorejo 

Kelas/Semester  : III/2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok   : Menulis Karangan Narasi 

Standar Kompetensi  : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi dalam karangan sederhana dan puisi 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Menulis karangan 

sederhana berdasarkan 

gambar seri 

menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, 

huruf kapital dan 

tanda baca 

Siswa dapat 

membuat 

karangan narasi 

berdasarkan 

puzzle 

Soal 

Uraian 

C5 1 
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Lampiran 18 

Lembar Kerja Siswa 

Siklus I 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas   : III 

Waktu   : 35 menit 

 

Susunlah rangkaian puzzle yang diberikan oleh guru, kemudian buatlah sebuah 

karangan narasi dengan ejaan yang benar! 
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Lampiran 19 

Tes Formatif Siklus I 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : III/2 

Waktu    : 20 menit 

 

Susunlah rangkaian puzzle dibawah ini, kemudian buatlah sebuah karangan 

narasi! 
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Lampiran 20 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II (2 PERTEMUAN) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 01 Bligorejo 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester  : III/2 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Hari, tanggal  : Senin, 16 Maret 2015 

    : Selasa, 17 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana 

dan puisi 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda baca 

C. Indikator 

8.3 Menjelaskan paragraf 

8.4 Menyebutkan unsur-unsur narasi 

8.5 Membuat kerangka karangan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat paragraf dengan 

benar 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur 

narasi dengan benar 
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3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat kerangka 

karangan dengan benar 

 

E. Metode  dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Tanya Jawab 

c. Diskusi 

d. Pemberian Tugas 

2. Model Pembelajaran 

a. Model Quantum Teaching 

F.  Karakteristik Siswa yang diharapkan 

Disiplin, tekun, tanggung jawab, percaya diri, dan keberanian. 

G. Materi Pembelajaran 

1. Unsur-unsur narasi 

2. Kerangka Karangan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Guru mengkondisikan siswa 

b) Berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran 

c) Guru mengabsen kehadiran siswa 

d) Guru menyuruh siswa mempersiapkan alat tulis 

e) Apersepsi dengan bernyanyi 

f) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa 

g) Guru memotivasi siswa 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

a) Guru menampilkan gambar yang berbentuk puzzle (tumbuhkan) 
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b) Siswa bersama-sama mengurutkan puzzle yang sudah ditampilkan oleh guru 

(alami) 

c) Guru menyampaikan materi tentang paragraf dan unsur-unsur karangan narasi 

(alami) 

d) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok 

Elaborasi 

a) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru (alami) 

b) Guru membagikan amplop berisi puzzle kepada setiap kelompok (alami) 

c) Siswa bekerjasama dengan teman satu kelompok merangkai puzzle yang masih 

acak (alami) 

d) Guru meminta siswa menulis karangan berdasarkan puzzle yang diperoleh 

(alami, namai) 

e) Siswa memberikan judul pada cerita yang dibuat (namai) 

f) Guru menunjuk salah satu siswa untuk membacakan hasil diskusi 

(demonstrasikan) 

g) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (demonstrasikan) 

Konfirmasi 

a) Guru membetulkan pekerjaan siswa (ulangi) 

b) Guru memebrikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum paham (ulangi) 

c) Guru memberikan reward  kepada kelompok yang tercepat menyusun puzzle 

(rayakan) 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan 

b) Guru memberikan motivasi kepada siswa 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal 

a) Guru mengkondisikan siswa 

b) Berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran 
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c) Guru mengabsen kehadiran siswa 

d) Guru menyuruh siswa mempersiapkan alat tulis 

e) Apersepsi dengan bernyanyi 

f) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa 

g) Guru memotivasi siswa 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a) Guru menampilkan gambar yang berbentuk puzzle (tumbuhkan) 

b) Guru mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya dan memberikan 

materi tentang kerangka karangan (alami) 

c) Guru bersama siswa melakukan diskusi kelas (alami) 

Elaborasi 

a) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru (alami) 

b) Siswa bekerjasama dengan teman memperhatikan puzzle yang ditampilkan oleh 

guru (alami) 

c) Guru meminta siswa untuk maju menyusun rangkaian puzzle (alami) 

d) Siswa menulis rangkaian cerita sesuai dengan puzzle yang ditampilkan oleh 

guru (alami, namai) 

e) Siswa memberikan judul pada cerita yang dibuat (namai) 

f) Guru menunjuk salah satu siswa untuk membacakan hasil diskusi 

(demonstrasikan) 

Konfirmasi 

a) Guru membetulkan pekerjaan siswa (ulangi) 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum paham (ulangi) 

c) Guru memberikan reward  kepada kelompok yang tercepat menyusun puzzle 

(rayakan) 

3. Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan 

b) Guru memberikan soal evaluasi 

c) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk tetap giat belajar 
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I. Alat dan Sumber Bahan 

1. Alat Peraga 

a. Puzzle 

2. Sumber Belajar 

a. Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 3. Jakarta : Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Nurcholis, Hanif dan Mafrkhi. 2006. Saya Senang Berbahasa  Indonesia 

Jilid 3. Jakarta:Erlangga. 

J. Penilaian 

1. Penilaian Proses 

a. LKS 

b. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

2. Penilaian Akhir 

a. Soal Uraian 

Bligorejo, 14 Maret 2015 
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LAMPIRAN 

1. Unsur-unsur Karangan Narasi 

Narasi adalah suatu karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Paragaraf 

adalah gabungan dari beberapa kalimat. Paragraf memiliki kalimat utama dan 

kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan 

utama. Sesudah menulis kalimat utama, kembangkan paragraf dengan menuliskan 

kalimat penjelas. Dalam karangan narasi terdapat beberapa unsur yaitu : 

1. Alur (plot) 

Merupakan rangkaian pola tindak tanduk yang berusaha memecahkan konlik 

yang terdapat dalam narasi. 

2. Penokohan 

Salah satu ciri khas narasi ialah mengisahkan tokoh cerita bergerak dalam suatu 

rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita terlibat dalam suatu peristiwa 

dan kejadian.Tindakan, peristiwa, kejadian, itu disusun bersama-sama sehingga 

mendapatkan kesan atau efek tunggal. 

3. Latar 

Latar adalah tempat atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang  

dialami tokoh. 

4. Sudut Pandang 

Sudut pandang adalah tempat atau titik dari mana seseorang melihat objek 

deskripsinya. Sudut pandang dalam narasi menjawab pertanyaan siapakah yang 

menceritakan kisah ini. 

 

2. Kerangka Karangan 

Kerangka karangan adalah kerangka tulis yang menggambarkan bagian-

bagian isi karangan dalam tatanan yang sistematis. Dalam kerangka karangan itu 

akan tampak butir-butir isi karanagn yang menggambarkan : (1) sub-subtopik, 

karangan baik dari segi jumlah dan jenisnya, (2) urutan sub-subtopik isi karangan, 

(3) hubungan antarsubtopik dalam karangan: hubungan logis dan hubungan setara 

atau hubungan bertingkat.  
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Lampiran 21 

KISI – KISI TES FORMATIF II 

 

Satuan Pendidikan  : SD N 01 Bligorejo 

Kelas/Semester  : III/2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok   : Menulis Karangan Narasi 

Standar Kompetensi  : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi dalam karangan sederhana dan puisi 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Menulis karangan 

sederhana berdasarkan 

gambar seri 

menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, 

huruf kapital dan 

tanda baca 

Siswa dapat 

membuat 

karangan narasi 

berdasarkan 

puzzle 

Soal 

Uraian 

C5 1 
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Lampiran 22 

Lembar Kerja Siswa 

Siklus II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas   : III 

Waktu   : 35 menit 

 

Susunlah rangkaian puzzle yang diberikan oleh guru, kemudian buatlah sebuah 

karangan narasi dengan ejaan yang benar! 
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Lampiran 23 

Tes Formatif Siklus II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : III/2 

Waktu    : 20 menit 

 

Susunlah rangkaian puzzle dibawah ini, kemudian buatlah sebuah karangan 

narasi! 
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Lampiran 24 

 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Pertemuan 1 

Siklus I 

NO NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI 

 1 2 3 4 

1 Dea Riski Ana Putri 3 3 4 2 12 75 

2 Delvina Nuri  3 4 3 2 12 75 

3 Iman Aditya Utomo 4 3 3 2 12 75 

4 Khafidatus Tsania 4 3 3 2 12 75 

5 Laelatul Haronah 3 4 4 2 13 81,25 

6 Muhammad Kholi  3 3 4 2 12 75 

7 Usman Junaedi Ali 3 3 3 1 10 62,5 

8 Adila Sarah Afrilia 4 3 4 2 13 81,25 

9 Andika Widi  3 3 4 1 11 68,75 

10 Dhiyya Ulhaq  3 4 4 2 13 81,25 

11 Dian Ananta Sari 4 4 3 2 13 81,25 

12 Fatimatuzzahro 3 3 4 2 12 75 

13 Fauzan Umar Faruq 4 3 3 2 12 75 

14 Khakam Falah 3 4 4 2 13 81,25 

15 Khilda Cahaya  3 3 3 2 11 68,75 

16 Khusnul Khotimah 3 3 4 2 12 75 

17 Muhammad Amirul  3 3 4 2 12 75 

18 Muhammad Izul  3 4 4 2 13 81,25 

19 Muhammad Lucky  3 4 3 2 12 75 

20 M. Maulana Yusuf 3 3 3 2 11 68,75 

21 Muhammad Rizik 4 3 3 2 12 75 

22 Naela Ervina Zahwa 3 3 3 1 10 62,5 

23 Nafiza Alfareza 3 3 4 2 12 75 

24 Najwa Sailla Fadiya 3 3 4 2 12 75 

25 Nur Afifah 4 3 3 2 12 75 

26 Rifqi Maulana 3 3 4 2 12 75 

27 Rizqy Ananda Vera 3 4 4 2 13 81,25 

28 Umi Laela 3 3 4 2 12 75 

29 Luluk Izatul  3 4 4 2 13 81,25 

30 Nur  Khasanah 4 3 3 2 12 75 

Jumlah 98 99 106 57 361 2256,25 

Rata-rata 3,27 3,3 3,5 1,9  75,21 

Presentase % 81,7 82,5 88,3 47,5  75 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 25 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Pertemuan II 

Siklus I 

NO NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI 

1 2 3 4 

1 Dea Riski Ana Putri 3 3 4 2 12 75 

2 Delvina Nuri  3 4 3 2 12 75 

3 Iman Aditya Utomo 4 3 3 2 12 75 

4 Khafidatus Tsania 4 3 3 2 12 75 

5 Laelatul Haronah 3 4 4 2 13 81,25 

6 Muhammad Kholi  3 3 4 2 12 75 

7 Usman Junaedi Ali 3 3 3 1 10 62,5 

8 Adila Sarah Afrilia 4 3 4 2 13 81,25 

9 Andika Widi  3 3 4 1 11 68,75 

10 Dhiyya Ulhaq  3 4 4 3 14 87,5 

11 Dian Ananta Sari 4 4 3 3 14 87,5 

12 Fatimatuzzahro 3 3 4 2 12 75 

13 Fauzan Umar Faruq 4 3 3 2 12 75 

14 Khakam Falah 3 4 4 2 13 81,25 

15 Khilda Cahaya  3 3 3 2 11 68,75 

16 Khusnul Khotimah 3 3 4 2 12 75 

17 Muhammad Amirul  4 3 4 2 13 81,25 

18 Muhammad Izul  3 4 4 3 14 87,5 

19 Muhammad Lucky  3 4 3 2 12 75 

20 M. Maulana Yusuf 3 3 3 2 11 68,75 

21 Muhammad Rizik 4 3 3 2 12 75 

22 Naela Ervina Z 3 3 3 2 11 68,75 

23 Nafiza Alfareza 3 3 4 2 12 75 

24 Najwa Sailla  3 4 4 2 13 81,25 

25 Nur Afifah  4 3 3 2 12 75 

26 Rifqi Maulana 3 3 4 2 12 75 

27 Rizqy Ananda Vera 3 4 4 2 13 81,25 

28 Umi Laela 3 3 4 2 12 75 

29 Luluk Izatul  3 4 4 2 13 81,25 

30 Nur  Khasanah 4 3 3 2 12 75 

Jumlah 99 100 107 61 368 2293,75 

Rata-rata 3,3 3,3 3,57 2,03  76,45 

Presentase % 82,5 83,3 89,2 50,8  76,45 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 26 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Pertemuan 1 

Siklus II 

N

O 

NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI 

 1 2 3 4 

1 Dea Riski Ana  4 3 4 3 14 87,5 

2 Delvina Nuri  3 4 3 2 12 75 

3 Iman Aditya  4 3 3 3 13 81,25 

4 Khafidatus T 4 3 3 3 13 81,25 

5 Laelatul H 3 4 4 3 14 87,5 

6 Muhammad K  3 3 4 3 13 81,25 

7 Usman Junaedi  3 3 3 2 11 68,75 

8 Adila Sarah  4 3 4 3 14 87,5 

9 Andika Widi  3 3 4 2 12 75 

10 Dhiyya Ulhaq  3 4 4 3 14 87,5 

11 Dian Ananta  4 4 4 3 15 93,75 

12 Fatimatuzzahro 3 3 4 3 13 81,25 

13 Fauzan Umar  4 3 3 3 13 81,25 

14 Khakam Falah 3 4 4 2 13 81,25 

15 Khilda Cahaya  4 4 3 2 13 81,25 

16 Khusnul K 3 3 4 2 12 75 

17 Muhammad  A 4 3 4 2 13 81,25 

18 Muhammad Izul  3 4 4 3 14 87,5 

19 Muhammad L 3 4 3 2 12 75 

20 M. Maulana  3 3 3 3 12 75 

21 Muhammad R 4 4 3 2 13 81,25 

22 Naela Ervina Z 3 4 4 2 13 81,25 

23 Nafiza Alfareza 3 4 4 3 14 87,5 

24 Najwa Sailla F 3 4 4 2 13 81,25 

25 Nur Afifah 4 4 3 3 14 87,5 

26 Rifqi Maulana 3 3 4 3 13 81,25 

27 Rizqy Ananda V 3 4 4 3 14 87,5 

28 Umi Laela 3 3 4 3 13 81,25 

29 Luluk Izatul N 4 4 4 3 15 93,75 

30 Nur  Khasanah 4 3 3 3 13 81,25 

Jumlah 102 105 109 80 395 2468,75 

Rata-rata 3,4 3,5 3,6 2,7  82,30 

Presentase % 85 87,5 90,8 66,7  82,5 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 27 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Pertemuan II 

Siklus II 

NO NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI 

1 2 3 4 

1 Dea Riski Ana Putri 4 3 4 3 14 87,5 

2 Delvina Nuri  4 4 3 3 14 87,5 

3 Iman Aditya Utomo 4 3 3 3 13 81,25 

4 Khafidatus Tsania 4 4 4 3 15 93,75 

5 Laelatul Haronah 3 4 4 3 14 87,5 

6 Muhammad Kholi  3 3 4 3 13 81,25 

7 Usman Junaedi Ali 3 4 3 3 13 81,25 

8 Adila Sarah Afrilia 4 4 4 3 15 93,75 

9 Andika Widi  3 4 4 2 12 75 

10 Dhiyya Ulhaq  3 4 4 3 14 87,5 

11 Dian Ananta Sari 4 4 4 3 15 93,75 

12 Fatimatuzzahro 3 3 4 3 13 81,25 

13 Fauzan Umar Faruq 4 3 4 3 14 87,5 

14 Khakam Falah 3 4 4 2 13 81,25 

15 Khilda Cahaya  4 4 3 3 14 87,5 

16 Khusnul Khotimah 3 3 4 3 13 81,25 

17 Muhammad Amirul  4 3 4 3 14 87,5 

18 Muhammad Izul  3 4 4 3 14 87,5 

19 Muhammad Lucky  4 4 4 3 15 93,75 

20 M. Maulana Yusuf 4 3 4 3 14 87,5 

21 Muhammad Rizik 4 4 3 3 14 87,5 

22 Naela Ervina  3 4 4 3 14 87,5 

23 Nafiza Alfareza 3 4 4 3 14 87,5 

24 Najwa Sailla  3 4 4 3 14 87,5 

25 Nur Afifah 4 4 3 3 14 87,5 

26 Rifqi Maulana 3 3 4 3 13 81,25 

27 Rizqy Ananda Vera 3 4 4 3 13 81,25 

28 Umi Laela 4 4 4 3 15 93,75 

29 Luluk Izatul N 4 4 4 3 15 93,75 

30 Nur  Khasanah 4 3 3 3 13 81,25 

Jumlah 106 110 113 88 415 2593,75 

Rata-rata 3,5 3,7 3,8 2,9  86,45 

Presentase % 88,3 91,7 94,1 73,3  86,85 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 28 

 

Akumulasi Keaktifan Belajar Siswa Siklus I dan II 

No Siklus  
Pertemuan  Peningkat

an 
Keterangan 

1 2 

1 Siklus I 75% 76,45% 

 

1,45% 

 

Meningkat 

2 Siklus II 82,5% 

 

86,85% 

 

4,35% Meningkat 

 

 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 29 

Hasil Tes Formatif Menulis Narasi Siklus I 

N

O 

NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI 

 1 2 3 4 5 6 

1 Dea Riski Ana Putri 5 4 3 3 4 3 22 73 

2 Delvina Nuri Agustini 5 4 3 4 3 3 22 73 

3 Iman Aditya Utomo 5 3 3 3 3 3 20 67 

4 Khafidatus Tsania 5 4 4 3 4 3 23 77 

5 Laelatul Haronah 5 5 4 3 3 3 23 77 

6 Muhammad Kholi  5 4 3 3 3 3 21 70 

7 Usman Junaedi Ali 5 3 2 2 3 2 17 57 

8 Adila Sarah Afrilia 5 4 4 3 4 3 23 77 

9 Andika Widi  5 3 3 2 3 3 19 63 

10 Dhiyya Ulhaq Tirtana 5 5 4 4 4 3 25 83 

11 Dian Ananta Sari 5 4 4 4 4 4 25 83 

12 Fatimatuzzahro 5 4 4 3 4 3 23 77 

13 Fauzan Umar Faruq 5 4 3 3 3 3 21 70 

14 Khakam Falah 5 4 3 3 4 3 22 73 

15 Khilda Cahaya  5 4 4 3 3 3 22 73 

16 Khusnul Khotimah 5 4 3 4 3 3 22 73 

17 Muhammad Amirul  5 4 3 3 3 3 21 70 

18 Muhammad Izul  5 4 3 2 3 3 20 67 

19 Muhammad Lucky  5 4 4 3 4 4 24 80 

20 M. Maulana Yusuf 5 5 4 3 4 3 24 80 

21 Muhammad Rizik 5 4 3 4 3 3 22 73 

22 Naela Ervina Zahwa 5 4 3 3 4 3 22 73 

23 Nafiza Alfareza 5 4 3 3 3 3 21 70 

24 Najwa Sailla Fadiya 5 4 3 4 3 3 22 73 

25 Nur Afifah 5 4 3 3 4 3 22 73 

26 Rifqi Maulana 5 4 4 3 3 3 22 73 

27 Rizqy Ananda Vera 5 4 3 4 3 3 22 73 

28 Umi Laela 5 4 3 3 3 3 21 70 

29 Luluk Izatul Nafziyah 5 4 4 3 3 3 22 73 

30 Nur  Khasanah 5 4 4 3 3 3 22 73 

Jumlah 2187 

Rata – rata 72,9 

Ketuntasan Klasikal 86,7 % 

       Bligorejo, 6 Maret 2015 
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Lampiran 30 

Hasil Tes Formatif Menulis Narasi Siklus II 

N

O 

NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI 

 1 2 3 4 5 6 

1 Dea Riski Ana Putri 5 4 4 4 3 3 23 77 

2 Delvina Nuri Agustini 4 3 3 4 3 3 20 73 

3 Iman Aditya Utomo 5 5 3 3 3 3 22 73 

4 Khafidatus Tsania 3 5 3 3 3 3 22 77 

5 Laelatul Haronah 5 4 3 3 3 3 21 70 

6 Muhammad Kholi  5 5 5 4 4 3 26 87 

7 Usman Junaedi Ali 5 3 3 3 2 2 18 60 

8 Adila Sarah Afrilia 5 5 5 4 4 5 28 93 

9 Andika Widi  5 5 3 3 3 3 22 73 

10 Dhiyya Ulhaq Tirtana 5 5 4 3 4 3 24 80 

11 Dian Ananta Sari 5 5 5 4 4 5 28 93 

12 Fatimatuzzahro 5 5 4 4 3 3 24 80 

13 Fauzan Umar Faruq 5 5 3 3 3 3 22 73 

14 Khakam Falah 5 4 4 4 4 3 24 80 

15 Khilda Cahaya  5 4 4 4 4 3 24 80 

16 Khusnul Khotimah 5 5 4 3 3 3 23 77 

17 Muhammad Amirul  5 4 3 3 3 3 21 70 

18 Muhammad Izul  5 4 3 3 3 3 21 70 

19 Muhammad Lucky  5 5 4 4 4 3 25 83 

20 M. Maulana Yusuf 5 5 4 4 4 3 25 83 

21 Muhammad Rizik 5 4 4 4 3 3 23 77 

22 Naela Ervina Zahwa 5 5 3 3 3 3 22 73 

23 Nafiza Alfareza 5 4 5 4 4 3 25 83 

24 Najwa Sailla Fadiya 5 5 4 4 4 5 27 90 

25 Nur Afifah 5 5 4 4 4 3 25 83 

26 Rifqi Maulana 5 4 3 3 4 3 22 73 

27 Rizqy Ananda Vera 5 5 4 3 4 3 24 80 

28 Umi Laela 1 1 1 3 3 2 11 50 

29 Luluk Izatul Nafziyah 5 5 5 3 3 3 24 80 

30 Nur  Khasanah 5 5 4 4 3 3 24 80 

Jumlah 2321 

Rata-rata 77,37 

Ketuntasan Klasikal 93,3% 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 31 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

No Urut Nilai Keterangan 

Siklus I Keterangan Siklus II Keterangan 

1. 73 TUNTAS 77 TUNTAS Meningkat 

2. 73 TUNTAS 73 TUNTAS Meningkat 

3. 67 TDK TUNTAS 73 TUNTAS Meningkat 

4. 77 TUNTAS 77 TUNTAS Meningkat 

5. 77 TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 

6. 70 TUNTAS 87 TUNTAS Meningkat 

7. 57 TDK TUNTAS 60 TDK TUNTAS Meningkat 

8. 77 TUNTAS 93 TUNTAS Meningkat 

9. 63 TDK TUNTAS 73 TUNTAS Meningkat 

10. 83 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 

11. 83 TUNTAS 93 TUNTAS Meningkat 

12. 77 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 

13. 70 TUNTAS 73 TUNTAS Meningkat 

14. 73 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 

15. 73 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 

16. 73 TUNTAS 77 TUNTAS Meningkat 

17. 70 TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 

18. 67 TDK TUNTAS 70 TUNTAS Meningkat 

19. 80 TUNTAS 83 TUNTAS Meningkat 

20. 80 TUNTAS 83 TUNTAS Meningkat 

21. 73 TUNTAS 77 TUNTAS Meningkat 

22. 73 TUNTAS 73 TUNTAS Meningkat 

23. 70 TUNTAS 83 TUNTAS Meningkat 

24. 73 TUNTAS 90 TUNTAS Meningkat 

25. 73 TUNTAS 83 TUNTAS Meningkat 

26. 73 TUNTAS 73 TUNTAS Meningkat 

27. 73 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 

28. 70 TUNTAS 50 TDK TUNTAS Menurun 

29. 73 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 

30. 73 TUNTAS 80 TUNTAS Meningkat 

Jumlah  2187  2321   

Rata-rata 72,9  77,37   

Ketuntasa

n  

86,7  93,3   

 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 32 

 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan 1 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD Negeri 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 2 Maret 2015 

6. Waktu   : 07.50 – 09.00  

7. Observer  : Yatimo, S.Pd.  

 

PETUNJUK  

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

     1          2      3          4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/                                                      √           

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring                                              √        

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

                             Rata-rata butir 1 = A      3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan                                                               

mengorganisasikan materi        √ 
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pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan                  √                              

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar                             

                                                                      

  Rata-rata butir 2 = B      3,7 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum 

Teaching 

3.1 Menentukan jenis kegiatan                                                       

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah                                                      

pembelajaran dengan menggunakan 

model Quantum Teaching 

3.3 Menentukan alokasi waktu                                                                               

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara                                                                           

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan                                                                         

                                                            Rata-rata butir 3 = C      3,2 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan                                                               

latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara            

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

                                                            Rata-rata butir 4 = D        3 

 

√ 
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Lampiran 33 

 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan 2 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD Negeri 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 3 Maret 2015 

6. Waktu   : 07.15 – 08.25  

7. Observer  : Yatimo, S.Pd. 

 

PETUNJUK  

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

     1          2      3          4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/                                                           

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring                                                 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

                             Rata-rata butir 1 = A       3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan                                                               

mengorganisasikan materi 



188 

 

 

pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan                                           

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar                              

                                                                      

  Rata-rata butir 2 = B       3,7 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum 

Teaching 

3.1 Menentukan jenis kegiatan                                                       

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah                                                      

pembelajaran dengan menggunakan 

model Quantum Teaching 

3.3 Menentukan alokasi waktu                                                                               

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara                                                                           

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan                                                                         

                                                            Rata-rata butir 3 = C         3,2  

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan                                                               

latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara            

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

                                                            Rata-rata butir 4 = D        3 
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Lampiran 34 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II) 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I Pertemuan 1 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD N 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 2 Maret 2015 

6. Waktu   : 07.50 – 09.00  

7. Observer  : Yatimo, S.Pd. 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

          1         2       3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,                      

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas                                             

Rata-rata butir 1 = G        3                                                        
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum Teaching 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran                                              

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang                                                                      

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)                                             

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran                                               

 secara efisien 

 

                                                                                 Rata-rata butir 2 = H       3,2 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan                                            

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan                                                      

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,                                                

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan                                      

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi                                                        
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pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = I       3,2 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,                                                                   

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                                          

4.3 Mengembangkan hubungan antar-                                              

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari                                                      

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan                                               

kepercayaan diri 

                                                                        Rata-rata butir 4 = J       3 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus menggunakan model Quantum 

Teaching pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan  

materi Bahasa Indonesia                                                       

5.2 Memberikan latihan keterampilan 

 berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan  

 mengapresiasikan sastra. 

 

                                                                  Rata-rata butir 5 = K       3 
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Lampiran 35 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II) 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I Pertemuan 2 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD N 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 3 Maret 2015 

6. Waktu   : 07.15 – 08.25  

7. Observer  : Yatimo, S.Pd. 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

          1         2       3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,                      

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas                                             

Rata-rata butir 1 = G       4                                                         
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum Teaching 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran                                              

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang                                                                      

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)                                             

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran                                               

 secara efisien 

 

                                                                                 Rata-rata butir 2 = H      3,7 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan                                            

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan                                                      

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,                                                

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan                                      

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi                                                        
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pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = I      3,4 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,                                                                   

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                                          

4.3 Mengembangkan hubungan antar-                                              

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari                                                      

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan                                               

kepercayaan diri 

                                                                        Rata-rata butir 4 = J      3,6 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus menggunakan model Quantum 

Teaching pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan  

materi Bahasa Indonesia                                                       

5.2 Memberikan latihan keterampilan 

 berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan  

 mengapresiasikan sastra. 

 

                                                                  Rata-rata butir 5 = K          3 

 

 



197 

 

 



198 

 

 

Lampiran 36 

 

Rekapitulasi Hasil Performansi Guru Siklus I 

 

 

Pertemuan Aspek yang 

dinilai 

Nilai Bobot Nilai x 

Bobot 

Nilai 

Akhir 

Kategori 

1 RPP 3,23 1 3,23 77,75 B 

PP 3,05 2 6,11 

2 RPP 3,4 1 3,4 83,33 AB 

PP 3,6 2 7,2 

Rata-rata Nilai Performansi Guru Siklus I 83,04 AB 

 

 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 37 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan 1 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD Negeri 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 16 Maret 2015 

6. Waktu   : 07.50 – 09.00 

7. Observer  : Yatimo, S.Pd. 

 

PETUNJUK  

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

     1          2      3          4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/                                                           

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring                                                 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

                             Rata-rata butir 1 = A    3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan                                                               

mengorganisasikan materi 
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pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan                                           

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar                              

                                                                      

  Rata-rata butir 2 = B       4 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum 

Teaching 

3.1 Menentukan jenis kegiatan                                                       

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah                                                      

pembelajaran dengan menggunakan 

model Quantum Teaching 

3.3 Menentukan alokasi waktu                                                                               

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara                                                                           

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan                                                                         

                                                            Rata-rata butir 3 = C        3,6 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan                                                               

latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara            

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

                                                            Rata-rata butir 4 = D       3 
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Lampiran 38 

 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Siklus II Pertemuan 2 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah   : SD Negeri 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal   : 17 Maret 2015 

6. Waktu   : 07.15 – 08.25 

7. Observer   : Yatimo, S.Pd. 

 

PETUNJUK  

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

     1          2      3          4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/                                                           

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring                                                 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

                             Rata-rata butir 1 = A       3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan                                                               

mengorganisasikan materi 
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pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan                                           

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar                              

                                                                      

  Rata-rata butir 2 = B        4 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum 

Teaching 

3.1 Menentukan jenis kegiatan                                                       

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah                                                      

pembelajaran dengan menggunakan 

model Quantum Teaching 

3.3 Menentukan alokasi waktu                                                                               

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara                                                                           

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan                                                                         

                                                            Rata-rata butir 3 = C        3,8 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan                                                               

latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara            

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

                                                            Rata-rata butir 4 = D        3,5 
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Lampiran 39 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II) 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II Pertemuan 1 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD N 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 16 Mei 2015 

6. Waktu   : 07.15 – 08.25  

7. Observer  : Yatimo, S.Pd. 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

          1         2       3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,                      

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas                                             

Rata-rata butir 1 = G         4                                                        
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum Teaching 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran                                              

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang                                                                      

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)                                             

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran                                               

 secara efisien 

 

                                                                                 Rata-rata butir 2 = H     3,7 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan                                            

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan                                                      

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,                                                

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan                                      

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi                                                        
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pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = I        3,4 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,                                                                   

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                                          

4.3 Mengembangkan hubungan antar-                                              

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari                                                      

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan                                               

kepercayaan diri 

                                                                        Rata-rata butir 4 = J       3,8    

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus menggunakan model Quantum 

Teaching pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan  

materi Bahasa Indonesia                                                       

5.2 Memberikan latihan keterampilan 

 berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan  

 mengapresiasikan sastra. 

 

                                                                  Rata-rata butir 5 = K          3 
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Lampiran 40 

 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II) 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II Pertemuan 2 

1. Nama Guru  : Rina Kartika A, S.Pd 

2. Sekolah  : SD N 01 Bligorejo 

3. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

4. Kelas   : III 

5. Tanggal  : 17 Mei 2015 

6. Waktu   : 07.15 – 08.25 

7. Observer  : Yatimo, S.Pd. 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

          1         2       3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,                      

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas                                             
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Rata-rata butir 1 = G         4                                                       

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Quantum Teaching 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran                                              

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang                                                                      

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)                                             

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran        

Secara individual, kelompok, 

atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran                                               

 secara efisien 

                                                                              

      Rata-rata butir 2 = H      3,3 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan                                            

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan                                                      

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,                                                

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan                                      

siswa 
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3.5 Memantapkan penguasaan materi                                                        

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = I      3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,                                                                   

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                                          

4.3 Mengembangkan hubungan antar-                                              

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari                                                      

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan                                               

kepercayaan diri 

                                                                        Rata-rata butir 4 = J       3,8 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus menggunakan model Quantum 

Teaching pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

5.1 Mendemostrasikan penguasaan  

  materi Bahasa Indonesia                                                       

5.2 Memberikan latihan keterampilan 

 berbahasa 

5.3 Memberikan latihan keterampilan  

 mengapresiasikan sastra. 

 

                                                                  Rata-rata butir 5 = K           3,3 
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Lampiran 41 

 

Rekapitulasi Hasil Performansi Guru Siklus II 

 

 

Pertemuan Aspek yang 

dinilai 

Nilai Bobot Nilai x 

Bobot 

Nilai 

Akhir 

Kategori 

1 RPP 3,5 1 3,5 88,33 A 

PP 3,55 2 7,1 

2 RPP 3,6 1 3,6 93,3 A 

PP 3,8 2 7,6 

Rata-rata Nilai Performansi Guru Siklus II 90,83 A 

 

 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 42 

Hasil Penggunaan Media Puzzle Siklus I 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Pertemuan 
Rata-

Rata 

1 2 

1. Keefektifan penggunaan gambar 3 3 3 

2. Penguasaan dalam penggunaan gambar 3 3 3 

3. Pengaruh penggunaan gambar dalam pembelajaran 2 3 2,5 

Skor total 8,5 

Rata-rata 70,83 

 

 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 43 

Hasil Penggunaan Media Puzzle Siklus II 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Pertemuan 
Rata-

Rata 

1 2 

1. Keefektifan penggunaan gambar 3 4 3,5 

2. Penguasaan dalam penggunaan gambar 3 3 3 

3. Pengaruh penggunaan gambar dalam 

pembelajaran 

3 4 3,5 

Skor total 10 

Rata-rata 83,33 

 

 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 44 

 

Rekapitulasi Nilai Pengamatan Penggunaan Media Puzzle 

 

No Aspek yang Diamati Skor   Keterangan 

Siklus I Siklus II 

1. Keefektifan penggunaan puzzle 3 3,5 Meningkat 

2. Penguasaan dalam penggunaan 

media puzzle 

3 3 Meningkat 

3. Pengaruh penggunaan puzzle 

dalam pembelajaran 

2,5 3,5 Meningkat 

Skor total 8,5 10 Meningkat 

Rata-rata 70,83 83,3 Meningkat 

 

Bligorejo, 21 Maret 2015 
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Lampiran 45 

 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 
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Hasil Belajar Siswa Siklus II 
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Lampiran 46 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Guru membuka pelajaran  Gambar 2. Tahap Tumbuhkan minat 

siswa dengan bertanya jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahap Alami   Gambar 4. Tahap Namai (Siswa 

(Siswa merangkai puzzle di papan tulis)    memberikan judul cerita)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Siswa berkelompok       Gambar 6. Menyusun puzzle  
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Gambar 7. Tahap Demonstrasikan   Gambar 8. Mengerjakan evaluasi 

(Siswa membaca hasil menulis)          

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tahap Rayakan    Gambar 10. Obserbver  

(Guru memberikan hadiah    menilai pembelajaran  

kepada siswa yang aktif)   

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tahap Ulangi   Gambar 12. Siswa mencatat materi  

(Guru mengulang kembali materi  dari guru 

pelajaran 
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Lampiran 47 
 

CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL QUANTUM TEACHING BERBANTU MEDIA PUZZLE 

PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 01 BLIGOREJO 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 

Ruang Kelas  : III (Tiga) 

Hari, tanggal  : Senin, 2 Maret 2015 

Pukul   : 07.50 – 09.00 

Catatan keadaaan lapangan yang tidak termuat dalam instrument penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan: 

1. Guru menyiapkan perlengkapan seperti laptop, amplop puzzle, lembar 

kerja siswa, dan LCD. Hanya saja saat akan menggunakan LCD,  listrik 

padam.  

2. Pada awal pembelajaran, sebagian siswa belum mempersiapkan buku 

pegangan bahasa Indonesia, namun sudah menyiapkan alat tulis. 

3. Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru selama 

pembelajaran berlangsung dan berbicara sendiri denngan temannya. 

4. Hanya beberapa siswa yang berani mengemukakan pendapat selama 

pembelajaran 

5. Kelompok yang sudah selesai mengerjakan, mengganggu teman lain yang 

belum selesai mengerjakan.  
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CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL QUANTUM TEACHING BERBANTU MEDIA PUZZLE 

PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 01 BLIGOREJO 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

 

Ruang Kelas  : III (Tiga) 

Hari, tanggal  : Selasa, 3 Maret 2015 

Pukul   : 07.15 – 08.25 

Catatan keadaaan lapangan yang tidak termuat dalam instrument penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan: 

1. Kondisi kelas masih ramai, karena siswa baru selesai melaksanakan seman 

pagi. 

2. Ada satu anak yang terlambat masuk kelas. 

3. Guru menyiapkan media untuk ditempel di papan tulis. 

4. Siswa tertarik untuk maju menyusun puzzle di papan tulis 

5. Siswa antusias mengikuti pembelajaran di kelas karena guru memberikan 

reward/hadiah. 
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CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL QUANTUM TEACHING BERBANTU MEDIA PUZZLE 

PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 01 BLIGOREJO 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

 

Ruang Kelas  : III (Tiga) 

Hari, tanggal  : Senin, 16 Maret 2015 

Pukul   : 07.50 – 09.00 

Catatan keadaaan lapangan yang tidak termuat dalam instrument penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan: 

1. Guru telah mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

siswa 

2. Sebagian besar siswa antusias mengangkat tangan dan ingin mencoba 

menyusun puzzle di papan tulis 

3. Sebagian besar siswa mulai aktif berpendapat  

4. Guru sudah memberikan penguatan kepada siswa yang tidak aktif 

5. Siswa merasa senang mendapatkan reward dari guru 

6. Siswa masih terlihat bingung dalam menulis narasi berdasarkan media 

puzzle 
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CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL QUANTUM TEACHING BERBANTU MEDIA PUZZLE 

PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 01 BLIGOREJO 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 

Ruang Kelas  : III (Tiga) 

Hari, tanggal  : Selasa, 17 Maret 2015 

Pukul   : 07.15 – 08.25  

Catatan keadaaan lapangan yang tidak termuat dalam instrument penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan: 

1. Siswa sudah menyiapkan buku pegangan bahasa Indonesia dan alat tulis 

2. Siswa mencatat penjelasan dari guru  

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang aktif untuk 

menuliskan dan menyusun puzzle di papan tulis 

4. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

5. Masih ada siswa yang berbicara sendiri dengan teman sebangkunya 

6. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang 
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Lampiran 48 

 

Surat Ijin Penelitian dari Sekolah 
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Lampiran 49 

 

Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA 
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Lampiran 50 

 

Surat ijin penelitian dari UNNES 

 

  

 

 

 

 




