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ABSTRAK 

Rosana, Edita. 2014. Peningkatan Keterampilan Menulis Petunjuk melalui Meto-

de Demonstrasi Berbantuan Multimedia Power Point pada Siswa Kelas IV 

SDN Purwoyoso 06 Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembim-

bing Umar Samadhy, M.Pd. 

 

 

Berdasarkan refleksi prasiklus diperoleh permasalahan bahwa pembelajar-

an menulis petunjuk pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang belum 

optimal. Permasalahan tersebut yaitu guru tidak memberikan peragaan dan kurang 

memberikan pencontohan konkret, dan pembelajaran yang dilakukan kurang sis-

tematis. Selain itu, siswa kurang aktif dalam bertanya dan menanggapi pertanyaan 

karena media yang digunakan guru kurang menarik dan kurang beragam. Hal ini 

berdampak pada hasil keterampilan menulis petunjuk siswa rendah dengan per-

sentase ketuntasan belajar sebesar 41% dengan rata-rata kelas 63. Rumusan masa-

lah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis petunjuk melalui penerapan pen-

dekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang?  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri 

atas tiga siklus. Setiap siklus satu pertemuan dan dilaksanakan melalui tahap pe-

rencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan guru pada siklus 

pertama memperoleh skor 32 dengan kategori sangat baik, meningkat pada siklus 

kedua sebesar 35 dengan kategori sangat baik, meningkat pada siklus ketiga sebe-

sar 38 dengan kategori sangat baik; (2) aktivitas siswa pada siklus pertama sebesar 

15,3 dengan kategori cukup; meningkat pada siklus kedua sebesar 18,36 dengan 

kategori baik; meningkat pada siklus ketiga sebesar 19,18 dengan kategori sangat 

baik; (3) keterampilan menulis petunjuk pada siklus pertama memperoleh skor ra-

ta-rata kelas 70 dengan pesentase ketuntasan 67%, meningkat pada siklus kedua 

78 dengan pesentase ketuntasan 79%, meningkat pada siklus ketiga 81 dengan 

persentase ketuntasan 85%. 

Simpulan penelitian adalah melalui metode demonstrasi berbantuan mul-

timedia powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan menulis petunjuk. Saran dari peneliti yaitu agar guru menerapkan 

metode demonstrasi berbantuan multimedia power point untuk meningkatkan ke-

terampilan menulis petunjuk. 

 

 

Kata kunci: demonstrasi, petunjuk, power point 

 

vii 



 

 
 

DAFTAR ISI                          

                                      

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….. i 

PERNYATAAN KEASLIAN ……………………………………………… ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………………………...... iii 

PENGESAHAN KELULUSAN ................................................................... iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v 

PRAKATA ..................................................................................................... vi 

ABSTRAK ..................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .................................................................................................. viii 

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv 

DAFTAR BAGAN ........................................................................................ xv 

DAFTAR DIAGRAM .................................................................................... xvi 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xviii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................. 

1.2    Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah........................................... 

1.2.1   Rumusan Masalah................................................................................. 

1.2.2   Pemecahan Masalah.............................................................................. 

1.3    Tujuan Penelitian.................................................................................... 

1.4   Manfaat Penelitian.................................................................................. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori................................................................................................ 

2.1.1 Hakikat Belajar....................................................................................... 

2.1.1.1 Pengertian Belajar................................................................................ 

2.1.1.2 Pengertian Pembelajaran...................................................................... 

2.1.1.3 Kualitas Pembelajaran......................................................................... 

2.1.1.3.1 Suasana Pembelajaran....................................................................... 

2.1.1.3.2 Materi Pembelajaran......................................................................... 

2.1.1.3.3 Fasilitas Pembelajaran.................................... .................................. 

 

1 

7 

7 

8 

10 

10 

 

12 

12 

12 

14 

15 

16 

17 

17 

viii 



 

 
 

2.1.1.3.4 Keterampilan Guru............................................................................ 

2.1.1.3.5Aktivitas Siswa................................................................................... 

2.1.1.3.6 Hasil Belajar...................................................................................... 

2.1.2 Hakikat Bahasa Indonesia....................................................................... 

2.1.2.1 Pengertian Bahasa................................................................................ 

2.1.2.2 Keterampilan Berbahasa...................................................................... 

2.1.2.3 Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD............................... 

2.1.3 Keterampilan Menulis............................................................................. 

2.1.3.1 Pengertian Menulis............................................................................... 

2.1.3.2 Tahap-tahap Menulis........................................................................... 

2.1.4 Menulis Petunjuk.................................................................................... 

2.1.4.1 Pengertian Petunjuk.............................................................................. 

2.1.4.2 Ciri-ciri Kalimat Petunjuk ................................................................... 

2.1.4.3 Langkah-langkah Menyusun Petunjuk................................................. 

2.1.5 Pembelajaran Tematik…………............................................................. 

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran Tematik........................................................ 

2.1.5.2 Karakteristik Pembelajaran Tematik.................................................... 

2.1.5.3 Kelebihan Pembelajaran Tematik........................................................ 

2.1.6 Pendekatan Saintifik................................................................................ 

2.1.6.1 Pengertian Pendekatan Saintifik.......................................................... 

2.1.6.2 Ciri-Ciri Pendekatan Saintifik.............................................................. 

2.1.6.3 Komponen Pendekatan Saintifik.......................................................... 

2.1.7 Metode Demonstrasi…………............................................................... 

2.1.7.1 Pengertian Metode Pembelajaran........................................................ 

2.1.7.2 Pengertian Metode Demonstrasi.......................................................... 

2.1.7.3 Kelebihan Metode Demostrasi............................................................. 

2.1.7.4 Langkah-langkah Metode Demonstrasi............................................... 

2.1.8 Multimedia Power Point......................................................................... 

2.1.8.1 Pengertian Media Pembelajaran.......................................................... 

2.1.8.2 Klasifikasi Media Pembelajaran.......................................................... 

2.1.8.3 Pengertian Multimedia Power Point................................................... 

18 

22 

24 

29 

29 

29 

31 

32 

32 

33 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

38 

39 

40 

40 

40 

41 

44 

44 

44 

45 

46 

47 

47 

48 

48 

ix 



 

 
 

2.1.8.4 Kelebihan Multimedia Power Point..................................................... 

2.1.8.5 Langkah-langkah Penggunaan Multimedia Power Point.................... 

2.1.9  Teori Pembelajaran yang Mendasari Penerapan Metode Demonstrasi 

Berbantuan Multimedia Power Point.................................................... 

2.1.9.1 Teori Belajar Kognitif Piaget.............................................................. 

2.1.9.2 Teori Konstruktivisme......................................................................... 

2.1.10 Penerapan Metode Demonstrasi Berbantuan Multimedia Power Point 

pada Pembelajaran Menulis Petunjuk.................................................. 

2.2  Kajian Empiris........................................................................................... 

2.3  Kerangka Berfikir..................................................................................... 

2.4  Hipotesis Tindakan................................................................................... 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Rancangan Penelitian................................................................................ 

3.2  Prosedur Penelitian................................................................................... 

3.2.1 Perencanaan............................................................................................. 

3.2.2 Pelaksanaan Tindakan............................................................................. 

3.2.3 Pengamatan............................................................................................. 

3.2.4 Refleksi.................................................................................................... 

3.3 Siklus Penelitian......................................................................................... 

3.3.1 Siklus Pertama......................................................................................... 

3.3.1.1 Perencanaan.......................................................................................... 

3.3.1.2 Pelaksanaan Tindakan.......................................................................... 

3.3.1.3 Observasi.............................................................................................. 

3.3.1.4 Refleksi................................................................................................. 

3.3.2 Siklus Kedua........................................................................................ 

3.3.2.1 Perencanaan.......................................................................................... 

3.3.2.2 Pelaksanaan Tindakan.......................................................................... 

3.3.2.3 Observasi.............................................................................................. 

3.3.2.4 Refleksi................................................................................................. 

3.3.3 Siklus Ketiga........................................................................................ 

3.3.3.1 Perencanaan.......................................................................................... 

49 

50 

 

51 

51 

52 

 

53 

55 

57 

60 

 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

67 

67 

68 

68 

69 

71 

71 

72 

72 

x 



 

 
 

3.3.3.2 Pelaksanaan Tindakan.......................................................................... 

3.3.3.3 Observasi.............................................................................................. 

3.3.3.4 Refleksi................................................................................................. 

3.4 Subjek Penelitian........................................................................................ 

3.5 Variabel  Penelitian.................................................................................... 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data.......................................................... 

3.6.1 Sumber data............................................................................................ 

3.6.1.1 Siswa.................................................................................................... 

3.6.1.2  Guru..................................................................................................... 

3.6.1.3 Data dokumen...................................................................................... 

3.6.2 Jenis data.............................................................................................. 

3.6.2.1  Data Kuantitatif .................................................................................. 

3.6.2.2  Data Kualitatif .................................................................................... 

3.6.3 Teknik pengumpulan data.................................................................... 

3.6.3.1 Teknik Tes ........................................................................................... 

3.6.3.2 Teknik Nontes...................................................................................... 

3.7 Teknik Analisis Data............................................................................... 

3.7.1 Data Kuantitatif.................................................................................... 

3.7.2 Data Kualitatif...................................................................................... 

3.7.2.1 Data Keterampilan Guru...................................................................... 

3.7.2.2 Data Aktivitas Siswa ........................................................................... 

3.8  Indikator Keberhasilan.............................................................................. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian......................................................................................... 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus Pertama........................... 

4.1.1.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru.................................... 

4.1.1.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa.......................................... 

4.1.1.3 Paparan Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk.................... 

4.1.1.4 Refleksi................................................................................................. 

4.1.1.4.1 Keterampilan Guru........................................................................... 

4.1.1.4.2 Aktivitas Siswa................................................................................ 

73 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

80 

81 

81 

82 

83 

 

85 

85 

85 

91 

95 

99 

100 

100 

xi 



 

 
 

4.1.1.4.3 Keterampilan Menulis Petunjuk....................................................... 

4.1.1.5 Revisi.................................................................................................... 

4.1.1.5.1 Keterampilan Guru........................................................................... 

4.1.1.5.2 Aktivitas Siswa................................................................................ 

4.1.1.5.3 Keterampilan Menulis Petunjuk....................................................... 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus Kedua.............................. 

4.1.2.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru.................................... 

4.1.2.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa.......................................... 

4.1.2.3 Paparan Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk.................... 

4.1.2.4 Refleksi................................................................................................. 

4.1.2.4.1 Keterampilan Guru........................................................................... 

4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa................................................................................ 

4.1.2.4.3 Keterampilan Menulis Petunjuk....................................................... 

4.1.2.5 Revisi.................................................................................................... 

4.1.2.5.1 Keterampilan Guru........................................................................... 

4.1.2.5.2 Aktivitas Siswa................................................................................ 

4.1.2.5.3 Keterampilan Menulis Petunjuk....................................................... 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus Ketiga.............................. 

4.1.3.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru.................................... 

4.1.3.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa.......................................... 

4.1.3.3 Paparan Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk.................... 

4.1.3.4 Refleksi................................................................................................. 

4.1.3.4.1 Keterampilan Guru........................................................................... 

4.1.3.4.2 Aktivitas Siswa................................................................................ 

4.1.3.4.3 Keterampilan Menulis Petunjuk....................................................... 

4.1.3.5 Revisi.................................................................................................... 

4.1.3.5.1 Keterampilan Guru.................................... .................................... 

4.1.3.5.2 Aktivitas Siswa.................................... .......................................... 

4.1.3.5.3 Keterampilan Menulis Petunjuk..................................................... 

4.1.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus Pertama, Siklus Kedua, dan  

Siklus Ketiga......................................................................................... 

101 

102 

102 

103 

104 

104 

104 

109 

113 

117 

118 

118 

119 

120 

120 

120 

121 

121 

121 

127 

130 

134 

134 

135 

135 

136 

136 

136 

137 

 

137 

xii 



 

 
 

4.2 Pembahasan............................................................................................... 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian............................................................. 

4.2.1.1 Keterampilan Guru............................................................................... 

4.2.1.2 Aktivitas Siswa..................................................................................... 

4.2.1.3 Keterampilan Menulis Petunjuk........................................................... 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian..................................................................... 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan..................................................................................................... 

5.2 Saran........................................................................................................... 

Daftar Pustaka.................................................................................................. 

Lampiran.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

138 

138 

138 

144 

148 

152 

 

154 

155 

156 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



 

 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 1.1  Penggabungan Sintaks Metode Demonstrasi Berbantuan Multi-

media Power Point…………………………………………….. 

Tabel 3.1  Kriteria Ketuntasan Belajar……………………………………… 

Tabel 3.2  Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru …………....... 

Tabel 3.3  Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa………………….. 

Tabel 4.1   Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Pertama …………… 

Tabel 4.2   Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Pertama …………. 

Tabel 4.3   Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pe-

tunjuk Siklus Pertama ………………………………………....... 

Tabel 4.4  Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus Per-

tama Berdasarkan Indikator Penilaian ……………………….…. 

Tabel 4.5  Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Kedua ……………... 

Tabel 4.6   Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Kedua …………… 

Tabel 4.7   Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pe-

tunjuk Siklus Kedua ……………………………………………. 

Tabel 4.8  Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus Ke-

dua Berdasarkan Indikator Penilaian ………………………........ 

Tabel 4.9  Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Ketiga ……………... 

Tabel 4.10  Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Ketiga …………… 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pe-

tunjuk Siklus Ketiga ……………………………………………. 

Tabel 4.12  Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Siklus Ketiga Ber-

dasarkan Indikator Penilaian ………………………………........ 

 

 

9 

81 

82 

83 

86 

91 

 

95 

 

96 

105 

110 

 

113 

 

115 

122 

127 

 

130 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 



 

 
 

DAFTAR BAGAN 

 
Bagan 2.1  Bagan Skema Kerangka Berpikir ……………………………………. 58 

Bagan 3.1  Bagan Langkah - langkah PTK ……………………………………… 61 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xv 



 

 
 

DAFTAR DIAGRAM 

 
Diagram 4.1  Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus Pertama ……... 

Diagram 4.2  Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus Pertama ……….... 

Diagram 4.3  Persentase Ketuntasan Keterampilan Menulis Petunjuk Si-

klus Pertama ……………………………………………........ 

Diagram 4.4 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus Kedua ………. 

Diagramr4.5  Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus Kedua …………… 

Diagram 4.6  Persentase Ketuntasan Keterampilan Menulis Petunjuk Si-

klus Kedua …………………………………………………... 

Diagram 4.7  Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus Ketiga ……… 

Diagram 4.8  Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus Ketiga ………….. 

Diagram 4.9  Persentase Ketuntasan Keterampilan Menulis Petunjuk 

Siklus Ketiga…………………………………………………. 

Diagram 4.10  Rekapitulasi Peningkatan Rata-rata Skor Keterampilan Guru, 

Aktivitas Siswa, Persentase Keterampilan Menulis Petunjuk.. 

Diagram 4. 11  Peningkatan Skor Tiap Indikator Keterampilan Guru Siklus 

Pertama, Kedua, Ketiga……………………………………… 

Diagram 4. 12  Peningkatan Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa Siklus Per-

tama, Kedua, Ketiga ………………………………………… 

Diagram 4.13    Peningkatan Persentase Ketuntasan Menulis Petunjuk Siklus 

Pertama, Siklus Kedua, dan Siklus Ketiga…………………... 

Diagram 4.14    Peningkatan Skor Tiap Indikator Keterampilan Menulis Pe-

tunjuk Siklus Pertama, Siklus Kedua, dan Siklus Ketiga……. 

 

 

91 

94 

 

96 

109 

113 

 

114 

126 

130 

 

131 

 

137 

 

139 

 

145 

 

149 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

xvi 



 

 
 

DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 4.1  Isi Multimedia Power Point saat Kegiatan Apersepsi …..….. 

Gambar 4.2  Isi Multimedia Power Point Siklus Pertama………………… 

Gambar 4.3  Produk Menulis Petunjuk Siklus Pertama…………………… 

Gambar 4.4  Isi Multimedia Power Point Siklus Kedua…………………... 

Gambar 4.5  Produk Menulis Petunjuk Siklus Kedua……………………... 

Gambar 4.6  Isi Multimedia Power Point Siklus Ketiga…………………... 

Gambar 4.7  Produk Menulis Petunjuk Siklus Ketiga……..………………. 

 

87 

88 

99 

107 

117 

124 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xvii 



 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
Lampiran 1  Surat Izin Penelitian…………………………………………… 

Lampiran 2  Surat Bukti Melakukan Penelitian……………………………... 

Lampiran 3  Pedoman Penetapan Indikator…………………………………. 

Lampiran 4  Kisi Kisi Instrumen…………………………………………….. 

Lampiran 5    Instrumen Penelitian…………………………………………… 

Lampiran 6  Perangkat Pembelajaran Siklus Pertama………………………. 

Lampiran 7  Perangkat Pembelajaran Siklus Kedua………………………… 

Lampiran 8  Perangkat Pembelajaran Siklus Ketiga………………………… 

Lampiran 9  Hasil Penelitian Siklus Pertama……………………………...... 

Lampiran 10  Hasil Penelitian Siklus Kedua…………………………………. 

Lampiran 11  Hasil Penelitian Siklus Ketiga…………………………………. 

Lampiran 12  Dokumentasi Foto……………………………………………... 

Lampiran 13  Hasil Produk Menulis Petunjuk……………………………….. 

160 

161 

162 

164 

166 

175 

188 

203 

216 

222 

228 

234 

237 

xviii 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan 

dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap 

warga masyarakat. Salah satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan budaya 

tersebut adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal tersebut dijabarkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang menyebutkan 

bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Mata pelajar-

an tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomuni-

kasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pengkomunikasian 

tersebut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulis sehingga siswa dapat 

mengkomunikasikan ide yang dimiliki.  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat membantu siswa supaya memiliki 

sikap apresiasi siswa terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia yang be-

gitu beragam. Hal tersebut diharapkan dapat membantu siswa mengenal diri sen-

diri, budaya yang dimiliki, dan budaya orang lain sehingga siswa mampu menge-

mukakan gagasan dan perasaan kepada orang lain. Pengungkapan gagasan terse-

but dapat membantu siswa lebih aktif berpartisipasi dalam masyarakat serta dapat 
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meningkatkan kemampuan menganalisis dan berimajinasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diajarkan di SD memiliki tujuan 

tertentu. Adapun tujuan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia menurut KTSP 

(2006: 317-318) yaitu supaya siswa mampu: 

 

(1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

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

bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggu-

nakannya dengan tepat serta 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, mem-

perhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan ke-

mampuan berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

 

Keterampilan yang menjadi lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia  ber-

dasarkan KTSP (2006: 318) mencakup keterampilan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan 

dan saling berkaitan. Jika dilihat dari pemerolehan keterampilan berbahasa, maka 

akan diperoleh hubungan yang teratur yakni pada masa kecil, anak-anak mulai be-

lajar mendengarkan, lalu berbicara, dilanjutkan dengan membaca dan menulis.  

Salah satu keterampilan yang diajarkan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia adalah keterampilan menulis. Hermawan (2011: 151) menjelaskan bah-

wa keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendiskripsikan atau me-

ngungkapkan isi pikiran mulai dari aspek sederhana ke aspek yang kompleks. Ke-

terampilan tersebut memiliki peran yang penting bagi siswa karena hampir setiap 
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pembelajaran diberikan tugas dalam bentuk tulisan. Pemberian tugas tersebut 

mengharuskan siswa untuk menguasai keterampilan menulis. Keterampilan menu-

lis tidak diperoleh secara tiba-tiba melainkan melalui beberapa tahap yaitu dari 

menulis permulaan sampai ke menulis lanjutan. Penguasaan keterampilan menulis 

perlu diajarkan kepada siswa untuk memahami bagaimana cara menulis dan ba-

gaimana cara menuangkan gagasan atau ide dalam bentuk tulisan. Hal tersebut 

mendorong seorang guru untuk memotivasi siswa dalam mengungkapkan gagasan 

atau pikiran siswa saat pembelajaran.  

Berdasarkan hasil studi Programme for International Students Assessment 

(PISA) pada tahun 2012 tentang  prestasi literasi matematika, membaca, dan sains 

menunjukkan bahwa minat baca anak usia 15 tahun di Indonesia masih rendah. 

Hal tersebut dibuktikan dengan posisi Indonesia berada pada peringkat 61 dari 65 

negara lain yang diteliti. Selain itu, hasil studi dari Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2006 yang melibatkan siswa kelas IV 

SD di Indonesia memperoleh hasil bahwa Indonesia berada pada peringkat ke 41 

dari 45 negara yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian tersebut meneliti ten-

tang literasi membaca untuk siswa SD. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat 

baca siswa SD di Indonesia masih rendah. Minat baca siswa yang rendah berdam-

pak pada keterampilan membaca yang rendah sehingga keterampilan berbahasa 

lain pada pembelajaran Bahasa Indonesia tidak tercapai secara optimal. Salah satu 

keterampilan berbahasa lain yang terpengaruh oleh minat baca yang rendah yaitu 

keterampilan menulis. Jika siswa memiliki keterampilan membaca yang rendah, 

maka pengetahuan yang diperoleh siswa juga sedikit sehingga siswa akan kesulit-
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an dalam menuangkan ide yang dimiliki dalam bentuk tulisan. Padahal untuk me-

nuliskan sesuatu, seseorang perlu membaca terlebih dahulu cara penulisan dan ka-

rakteristik dari tulisan yang akan ditulis.  

Hasil penelitian yang dijabarkan pada paragraf sebelumnya tentang  kete-

rampilan berbahasa yang berupa keterampilan membaca ternyata juga terjadi pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek keterampilan menulis pada siswa ke-

las IV SDN Purwoyoso 06 Semarang. Tim peneliti melakukan refleksi melalui da-

ta observasi, catatan lapangan, dan data dokumen sehingga ditemukan masalah 

mengenai keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis petunjuk 

yang masih perlu diperbaiki. Masalah tersebut antara lain guru tidak memberikan 

peragaan dan pencontohan konkret pada materi menulis petunjuk sehingga siswa 

mrasa kesulitan untuk menuliskan urutan suatu proses, guru sering menggunakan 

metode ceramah dan tidak membiasakan siswa untuk belajar secara sistematis. 

Selain itu, terdapat siswa yang kurang aktif dalam bertanya dan menanggapi per-

tanyaan karena saat pembelajaran media yang digunakan guru kurang menarik 

dan kurang beragam. Media yang digunakan juga berukuran kecil dan tidak bisa 

dilihat jelas oleh seluruh siswa. Saat kegiatan kelompok terdapat siswa yang ku-

rang aktif karena dalam kegiatan kelompok siswa hanya diminta untuk mengisi 

lembar kerja yang berorientasi pada pengetahuan. Selain itu, terdapat siswa yang 

belum paham dalam menggunakan kata sambung, tanda baca, 

Permasalahan pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN Purwoyoso 06 

Semarang juga didukung dengan perolehan hasil belajar siswa kelas IV pada se-

mester I. Hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa dari 37 siswa terdapat 15 sis-
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wa yang memenuhi Kriterian Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 22 siswa 

lain belum memenuhi KKM. KKM pada mata pelajaran ini yaitu 65.  

Permasalahan mengenai kekurangoptimalan pembelajaran pada mata pela-

jaran Bahasa Indonesia aspek keterampilan menulis merupakan masalah yang sa-

ngat penting untuk dipecahkan sehingga perlu ditemukan alternatif pemecahan 

masalah untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan menulis petunjuk pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang. Tim peneliti menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan pen-

dekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point. 

Penerapan pendekatan saintifik diharapkan dapat membiasakan siswa untuk berfi-

kir ilmiah dan dapat menemukan pengetahuan sendiri. Selain itu, penerapan meto-

de demonstrasi diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru untuk mengu-

rangi intensitas penggunaan metode ceramah saat pembelajaran dan melatih guru 

untuk memberikan pencontohan materi secara konkret sehingga siswa bisa meli-

hat secara langsung. Selain itu, melalui pengalaman siswa dalam mencoba, diha-

rapkan siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan kelompok, mampu menuangkan 

pengalaman yang dialami dalam bentuk tulisan. Sedangkan penggunaan multime-

dia power point diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembela-

jaran sehingga siswa lebih aktif dan membantu siswa supaya dapat memahami ke-

giatan demonstrasi yang dilakukan oleh guru. 

Kemendikbud (2013) menyebutkan bahwa pendekatan saintifik adalah 

pendekatan pembelajaran yang menerapkan metode ilmiah dan merujuk pada tek-

nik-teknik penemuan, berorientasi pada pemerolehan pengetahuan baru, serta me-
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ngoreksi dan memadukan pengetahuan yang didapat dengan pengetahuan sebe-

lumnya. Hal tersebut dapat membantu siswa secara aktif dalam menemukan pe-

ngetahuan sendiri sehingga pengetahuan yang diperoleh akan lebih tahan lama. 

Dalam pelaksanaan pendekatan ini terdapat komponen yang harus dilaksanakan. 

Komponen tersebut yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk 

jejaring. 

Winataputra (2005: 4.17) menjelaskan bahwa metode demonstrasi meru-

pakan metode mengajar yang dapat digunakan pada semua mata pelajaran dimana 

metode ini menyajikan bahan pelajaran dengan cara mempertunjukkan secara 

langsung. Pelaksanaan metode ini dilanjutkan dengan proses peniruan sesuai de-

ngan hal yang didemonstrasikan. Metode demonstrasi mempunyai beberapa kele-

bihan, yaitu (1) dapat memahami objek secara nyata; (2) mengembangkan rasa 

ingin tahu; (3) membiasakan kerja secara sistematis; (4) membiasakan pengamat-

an terhadap sesuatu secara proses; (5) membantu siswa mengetahui hubungan 

struktural, (6) membantu siswa dalam membandingkan beberapa objek. Berdasar-

kan kelebihan metode demonstrasi tersebut maka penerapan metode ini dalam 

pembelajaran akan meningkatkan keterampilan guru dalam menjelaskan materi 

secara konkret, menjadikan siswa lebih aktif serta kreatif dan mempermudah sis-

wa menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan. 

Penerapan metode demonstrasi akan lebih menarik dan mudah dipahami 

jika diimbangi dengan penggunaan multimedia power point. Menurut Warsita 

(2008: 153) multimedia yaitu gabungan dari beberapa media yang mempunyai ke-

mampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi 
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sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Multimedia tersebut nan-

tinya akan ditampilkan melalui program Microsoft Power Point yang terdapat pa-

da komputer. Program Microsoft Power Point menurut Siddiq (2008: 6.12) meru-

pakan suatu program aplikasi yang dapat memasukkan suara, video, gambar, foto 

dan menambahkan efek animasi dalam presentasi. Adapun kelebihan penggunaan 

multimedia power point dalam pembelajaran yaitu (1) meningkatkan memori, (2) 

menarik perhatian dan meningkatkan motivasi siswa, (3) dapat mengatasi tipe be-

lajar siswa yang berbeda. Penerapan multimedia power point dalam pembelajaran 

akan menambah suasana pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan me-

ningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru.  

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka peneliti akan mengkaji masalah tersebut melalui Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan keterampilan menulis petunjuk mela-

lui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point pada siswa kelas IV 

SDN Purwoyoso 06 Semarang”. 

 

1.2    Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah umum penelitian ini adalah “Bagaimanakah cara me-

ningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan pendekat-

an saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point pada 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang?”. Rincian dari rumusan masalah 

tersebut  dipaparkan pada halaman selanjutnya. 
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1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan guru melalui penerapan pendekatan 

saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point da-

lam pembelajaran menulis petunjuk pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang? 

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa melalui penerapan pendekatan sa-

intifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point dalam 

pembelajaran menulis petunjuk pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang? 

3. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis petunjuk melalui penerapan 

pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia 

power point pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang? 

 

1.2.2   Pemecahan Masalah 

Masalah yang terjadi pada pembelajaran menulis petunjuk siswa kelas IV 

SDN Purwoyoso 06 Semarang akan diselesaikan dengan menerapkan pendekatan 

saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point. Adapun 

sintaks pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia 

power point dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya 

 

 

 

 

. 
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Tabel 1.1 Sintaks Pendekatan Saintifik dan Metode Demonstrasi  

Berbantuan Multimedia Power Point 

Komponen 

Pendekatan 

Saintifik * 

Sintaks 

Metode 
Demonstrasi 

** 

Sintaks 

Penggunaan 

Multimedia 

Power Point 

*** 

Sintaks Pendekatan Saintifik  

dengan Metode Demonstrasi  

Berbantuan Multimedia Power Point 

Kegiatan Guru Aktivitas Siswa 

1. Siswa 

melaku-

kan kegi-

atan peng-

amatan 

dengan in-

dera peng-

lihatan 

2. Siswa dan 

guru mela-

kukan ke-

giatan ta-

nyajawab 

3. Siswa 

melaku-

kan kegi-

atan mena-

lar 

4. Siswa 

melaku-

kan kegi-

atan men-

coba 

5. Siswa 

mem-

bentuk 

jejaring 

dengan 

siswa lain 

 

 

 

 

 

1. Guru  mem 

persiapkan 

alat dan ba 

han untuk 

kegiatan de 

monstrasi 

2. Guru men-

jelaskan 

materi 

pembela-

jaran 

3. Guru me-

lakukan 

kegiatan 

demonstra-

si  

4. Siswa ber-

diskusi dan 

mela-

kukan ke-

giatan 

mencoba 

sesuai de-

monstrasi-

an guru 

5. Guru ber-

sama sis-

wa me-

nyimpul-

kan kegi-

atan pem 

belajaran 

1. Guru me-

nyampaikan 

tujuan pem-

belajaran 

2. Guru mem-

persiapkan 

multimedia 

power point 

3. Guru meng-

kondisikan 

kelas 

4. Guru mena-

yangkan 

multimedia 

power point 

yang berisi 

materi pem-

belajaran 

5. Guru berta-

nya atau 

memberi-kan 

tugas 

berdasarkan 

tayangan 

multimedia 

power point 

6. Guru mem-

berikan soal 

evaluasi ke-

pada siswa. 

1. Guru menyiapkan menyi-

apkan multimedia power-

point, LCD, laptop, serta 

alat dan bahan yang dibu-

tuhkan saat mendemons-

trasikan petunjuk 

2. Guru melakukan apersep 

si 

3. Guru menyampaikan te 

ma dan tujuan pembela 

jaran  

4. Guru menampilkan 

multimedia powerpoint  

5. Guru mendemonstrasikan 

suatu petunjuk  

6. Guru memberikan perta-

nyaan dan urutan lang-kah-

langkah demonstrasi yang 

dilakukan guru  

7. Guru membentuk siswa 

menjadi beberapa kelom-

pok 

8. Guru memberikan alat dan 

bahan kepada ma-sing-

masing kelompok untuk 

mencoba sesuai 

pendemonstrasian guru 

9. Guru memberikan masuk-

an dan kesempatan kepa-da 

siswa untuk bertanya  

10. Guru bersama siswa me-

nyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

11.  Guru memantau penger-

jaan soal evaluasi 

1. Siswa mempersiap-kan 

alat tulis dan buku 

2. Siswa melakukan 

apersepsi 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

melalui multimedia 

power point 

4. Siswa memperhatikan 

pendemonstrasian guru 

5. Siswa melakukan ta-

nyajawab dengan gu-

ru 

6. Siswa menirukan pen 

demonstrasian suatu 

petunjuk dari guru 

secara berkelompok 

7. Siswa dibentuk menja 

di beberapa kelom-pok 

dan diberikan alat dan 

bahan untuk mencoba 

melakukan apa yang 

didemons-trasikan 

guru 

8. Siswa mencoba bersa 

ma kelompok 

9. Siswa mempresentasi 

kan hasil percobaan 

nya 

10. Siswa melakukan ta-

nyajawab dengan 

guru 

11. Siswa dan guru me-

nyimpulkan pelajar-

an 

Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

* sumber dari Kemendikbud (2013) 

** sumber dari Winataputra (2005: 4.18) 

*** sumber dari Djamarah dan Aswan (2010: 136) 

 

 



10 
 

 
 

1.3    Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan pendekatan saintifik dengan 

metode demonstrasi berbantuan multimedia power point pada siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 06 Semarang. Secara khusus, terdapat tiga tujuan pada penelitian ini. 

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru saat pembelajaran menulis 

petunjuk melalui penerapan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi 

berbantuan multimedia power point pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa saat pembelajaran menulis pe-

tunjuk melalui penerapan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi 

berbantuan multimedia power point pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang. 

3. Meningkatkan keterampilan menulis petunjuk melalui penerapan pendekatan 

saintifik dengan mtode demonstrasi ber-bantuan multimedia power point pada 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat menemukan teori ba-

ru dari penerapan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan 

multimedia power point yang diharapkan dapat menambah wacana berfikir dan 
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dijadikan dasar bertindak bagi insan pendidikan, siswa serta dunia pendidikan. Di-

samping itu juga dapat dijadikan sebagai dasar penelitian tindakan kelas selanjut-

nya. Secara praktis, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi 

guru, siswa, dan sekolah. Adapun penjabaran manfaat tersebut adalah sebagai be-

rikut ini. 

1. Melalui penerapan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantu-

an multimedia power point diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan 

keterampilan guru untuk melakukan peragaan serta mampu menyampaikan 

peragaan dengan baik kepada siswa. Selain itu juga dapat memberi masukan 

kepada guru untuk menggunakan metode demonstrasi supaya pembelajaran 

terjadi secara sistematis. Penggunaan media pembelajaran juga dapat mening-

katkan keterampilan guru untuk menggunakan dan membuat media yang bera-

gam dan menarik sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. 

2. Manfaat bagi siswa yaitu melalui penerapan metode demonstrasi berbantuan 

multimedia power point, diharapkan siswa lebih terampil dan kreatif dalam 

mencoba melakukan atau membuat sesuatu secara sistematis dan bisa beker-

jasama dengan baik. Penggunaan media juga diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan dan rasa ingin tahu siswa.  

3. Melalui penerapan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantu-

an multimedia powerpoint diharapkan dapat menumbuhkan kerjasama antar-

guru yang berdampak positif di lingkungan sekolah. Selain itu diharapkan 

pula penerapan metode dan media tersebut dapat memberikan kontribusi da-

lam peningkatan kualitas proses pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Ada beberapa kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kajian 

teori ini dijadikan sebagai dasar dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori 

yang diambil didasarkan pada beberapa pendapat dari para ahli yang bersumber 

dari beberapa buku, internet, atau sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini. 

Berikut penjabaran masing-masing kajian teori tersebut. 

 

2.1.1 Hakikat Belajar 

 Sub bab hakikat belajar dikaji karena penelitian yang dilakukan merupa-

kan penelitian tentang kegiatan belajar. Oleh karena itu, sub bab hakikat belajar 

merupakan sub bab pertama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pada sub bab 

hakikat belajar ini akan membahas beberapa teori yang berkaitan dengan belajar. 

Adapun penjabaran teori tersebut adalah sebagai berikut ini. 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

 Winataputra (2005: 2.3-2.7) menyatakan bahwa belajar adalah suatu pro-

ses mental dan emosional atau proses berfikir dan merasakan yang diperoleh dari 

pengalaman dan menghasilkan perubahan tingkah laku. Sedangkan Rifa’i dan 

Anni (2010: 82-84) menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan perubahan peri-

laku yang didahului oleh proses pengalaman dan bersifat relatif permanen. Selain 

itu, Sardiman (2011: 21) menyebutkan bahwa belajar merupakan rangkaian kegi-
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atan jiwa raga, psikofisik untuk menuju ke perkembangan manusia yang meliputi 

cipta, rasa, dan karsa serta ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tentang belajar yang telah dijabarkan se-

belumnya, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku 

yang diperoleh melalui pengalaman untuk menuju ke perkembangan manusia ber-

pendidikan, bermoral, dan kreatif. Perubahan perilaku tersebut sebagai hasil dari 

proses belajar sehingga menjadi manusia yang berbeda tergantung pengalaman 

yang diperoleh. Berikut ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar 

menurut Slameto (2010: 3-4). 

1. Perubahan terjadi secara sadar.  

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional.  

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.  

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.  

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.  

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

Perubahan perilaku yang telah dijabarkan sebelumnya terjadi karena ter-

dapat kegiatan belajar. Kegiatan belajar sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Slameto (2010: 54-64) ada dua faktor yang mempengaruhi belajar yaitu 

faktor internal dan eksternal. Berikut penjabaran faktor-faktor tersebut. 

1. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk belajar 

yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini meliputi faktor jasmaniah, 

faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

2. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk belajar  
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yang berasal sdari di luar diri individu. Faktor ini meliputi faktor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya dapat mempengaruhi motivasi 

siswa untuk belajar. Motivasi tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.1.2 Pengertian Pembelajaran 

 Gagne (dalam Lapono dkk 2008: 1.14) menyebutkan bahwa pembelajaran 

merupakan upaya untuk membuat seseorang belajar yang dirancang serta diman-

faatkan untuk memudahkan proses belajar. Sedangkan Winataputra (2005: 2.12) 

menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar 

yang terdiri dari komponen atau unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, 

dan guru. Pengertian lain datang dari Rifa’i dan Anni (2010: 191-193) yang men-

jelaskan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru 

dan siswa baik secara verbal maupun nonverbal. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembelajaran tersebut, dapat di-

simpulkan bahwa pembelajaran adalah upaya untuk membuat seseorang belajar 

yang terdapat suatu sistem dan proses komunikasi dalam rangka pencapaian tuju-

an pembelajaran. Komunikasi tersebut bisa terjadi antar guru dengan siswa atau 

orang yang lebih ahli dengan orang yang ingin memperoleh pengetahuan sehingga 

terjadi kegiatan pembelajaran yang efektif. Supaya kegiatan belajar terjadi secara 

efektif maka diperlukan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya. Pada halaman 

selanjutnya dijabarkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam kegiatan be-

lajar menurut Winataputra (2005: 2.7-2.12). 
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1. Motivasi, yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi ini ada 

yang berasal dari dalam dan luar. Motivasi dari dalam lebih berpengaruh besar 

terhadap hasil belajar. 

2. Perhatian atau pemusatan energi psikis terhadap pelajaran. Perhatian ini dipe-

ngaruhi oleh diri siswa sendiri atau situasi pembelajaran. 

3. Aktivitas belajar yang dapat ditumbuhkan dengan menggunakan metode dan 

media yang bervariatif. Bila pikiran dan perasaan siswa tidak terlihat aktif da-

lam kegiatan pembelajaran, maka siswa tersebut tidak belajar. 

4. Umpan balik di dalam pembelajaran supaya siswa mengetahui benar atau ti-

dak kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Umpan balik dari guru diharapkan 

mampu menyadarkan kesalahan siswa dan dapat meningkatkan pemahaman 

akan pelajaran yang dilaksanakan. 

5. Perbedaan individual yang membedakan siswa satu dengan yang lain. Guru 

diharapkan mampu memperhatikan dan bersifat sebagai fasilitator sesuai de-

ngan karakteristik masing-masing siswa. 

Prinsip-prinsip yang dijabarkan di atas dapat dijadikan sebagai acuan guru 

selama kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut akan menentukan proses 

dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Jika prinsip tersebut dijalankan de-

ngan benar, maka pelaksanaan dan hasil belajar akan diperoleh secara maksimal. 

2.1.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Widyoko (2011: 15) menyatakan bahwa keberhasilan suatu program diten- 

tukan oleh berbagai hal yang terkait baik yang menyangkut kualitas masukan, ku- 

alitas proses maupun pelaksanaan program. Sedangkan Rifa’i dan Anni (2010:  
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194) menyebutkan bahwa peningkatan keberhasilan pembelajaran dipengaruhi 

oleh sistem dari komponen pembelajaran. Komponen di dalam sistem tersebut ter-

diri dari input, proses, output yang saling berkaitan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kualitas pembelajaran sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh suatu sistem pa-

da input, proses, dan output pembelajaran. Widyoko (2011: 204) menyebutkan 

kualitas pembelajaran dapat berupa kinerja guru, sikap siswa, fasilitas pembela-

jaran, suasana kelas, motivasi belajar. Adapun indikator kualitas pembelajaran da-

pat dilihat antara lain suasana pembelajaran, materi pembelajaran, fasilitas pembe-

lajaran, keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar. Berikut penjabaran kuali-

tas pembelajaran tersebut. 

2.1.1.3.1 Suasana Pembelajaran 

Suasana pembelajaran menurut Widyoko (2011: 209) adalah segala situasi 

yang muncul akibat hubungan antara guru dan siswa atau hubungan antarsiswa 

yang mempengaruhi proses pembelajaran. Selain itu Wizer (dalam Winataputra 

2005: 9.19) menyebutkan bahwa suasana psikososial berpengaruh terhadap hasil 

belajar dan sikap siswa terhadap sekolah yang dipengaruhi oleh karakteristik guru 

dan kemampuan guru untuk memelihara hubungan antarsiswa. Hubungan yang 

baik antara guru dan siswa serta antarsiswa akan menciptakan suasana pembe-

lajaran yang efektif bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan hasil belajar. 

Menurut Winataputra (2005: 9.19-9.24) karakteristik guru yang dapat 

menunjang terciptanya suasana pembelajaran yang baik antara lain disukai siswa, 
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memiliki persepsi yang nyata tentang diri sendiri dan siswa, akrab dengan siswa, 

bersikap positif terhadap pertanyaan siswa, sabar, teguh, dan tegas. Sedangkan 

hal-hal yang dapat dilakukan guru untuk siswa supaya terjadi suasana pembelajar-

an yang baik antarsiswa yaitu melalui kegiatan kelompok.  

2.1.1.3.2 Materi Pelajaran 

Lapono (2008: 3.97) menyebutkan bahwa identifikasi materi pembelajaran 

hendaknya dipilih yang menunjang pencapaian kompetensi dasar yang telah dite-

tapkan dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, alokasi waktu, kebutuh-

an dan tuntutan lingkungan, keluasan, karakteristik daerah, perkembangan peserta 

didik, manfaat, dan struktur keilmuan. Pertimbangan pemilihan materi pelajaran 

tersebut akan berpengauh terhadap hasil belajar siswa. Materi pembelajaran yang 

dikaitkan dengan keadaan lingkungan sekitar akan lebih mudah diterima siswa da-

ripada dengan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan secara 

umum.  

Hairuddin (2008: 5.3) menyebutkan bahwa kurikulum berisi tentang se-

mua kegiatan yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Penyampaian mateti pembelajaran sudah diten-

tukan oleh kurikulum, namun dalam pelaksanaan di kelas guru dapat memodifi-

kasi materi tesebut supaya mudah dipahami oleh siswa. 

2.1.1.3.3 Fasilitas Pembelajaran 

Widyoko (2011: 208) menyatakan bahwa fasilitas pembelajaran yang me-

mudahkan proses pembelajaran yang meliputi ruang belajar, media pembelajaran, 

dan sumber belajar. Rifa’i dan Anni (2010: 196-197) menyatakan bahwa fasilitas 
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pembelajaran berfungsi memperlancar, melengkapi, dan mempermudahkan poses 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang fasilitas pembelajaran tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa fasiltas pembelajaran berkaitan dengan semua kompo-

nen yang menunjang kegiatan pembelajaran dan berfungsi untuk memperlancar, 

melengkapi, dan mempermudah proses pembelajaran. Fasilitas pembelajaran ter-

sebut perlu diperhatikan karena pembelajaran akan berjalan dengan baik jika fa-

silitas yang ada juga menunjang kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini guru perlu 

memperhatikan fasilitas yang ada sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 2.1.1.3.4 Keterampilan Guru 

Mengajar merupakan suatu pekerjaan professional yang menuntut kemam-

puan kompleks untuk dapat melakukannya (Winataputra 2005: 7.1). Kemampuan 

kompleks tersebut biasa disebut dengan keterampilan dasar mengajar. Adapun 

penjabaran 8 keterampilan dasar mengajar tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1. Keterampilan Bertanya 

Guru perlu menguasai keterampilan bertanya karena guru cenderung men-

dominasi kelas dengan ceramah, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan, 

dan anggapan bahwa pertanyaan biasa ditujukan untuk menguji pemahaman 

siswa. Terdapat dua keterampilan bertanya yaitu keterampilan bertanya dasar 

dan lanjut. Keterampilan bertanya dasar terdiri komponen pengajuan perta-

nyaan secara jelas dan singkat; pemberian acuan; pemusatan; pemindahan gili-

ran; penyebaran; pemberian waktu berfikir, dan pemberian tuntunan. Sedang-

kan keterampilan bertanya lanjut terdiri dari komponen pengubahan tuntutan 
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kognitif dalam menjawab pertanyaan; pengaturan urutan pertanyaan; penggu-

naan pertanyaan pelacak, dan peningkatan saat terjadi interaksi (Rusman 2011: 

82-83). 

2. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan diberikan dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar, mengontrol dan memotivasi perilaku yang negatif, menimbuhkan rasa 

percaya diri, serta memelihara suasana kelas yang kondusif. Penguatan dapat 

dibagi menjadi penguatan verbal dan nonverbal. Penguatan verbal diberikan 

dalam bentuk kata-kata atau kalimat pujian. Sedangkan penguatan nonverbal 

diberikan dalam bentuk sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, benda atau 

simbol (Rusman 2011: 84-85). 

3. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton, menghi-

langkan kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, mengikuti 

gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan intensitas belajar siswa. 

Komponen keterampilan mengadakan variasi dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu 1) variasi dalam gaya mengajar; 2) variasi pola interaksi dan kegiatan; 3) 

variasi penggunaan alat bantu pengajaran (Winataputra 2005: 7.29-7.33). 

4. Keterampilan Menjelaskan. 

Komponen keterampilan menjelaskan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu  

1) merencanakan materi penjelasan yang mencakup menganalisis masalah,  

menentukan hubungan, serta menggunakan hukum, rumus, dan generalisasi 

yang sesuai; 2) menyajikan penjelasan yang mencakup kejelasan, penggunaan 
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contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan balikan (Winataputra 2005: 7.39-

7.43). 

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha-usaha yang dilakukan guru 

dalam memulai pelajaran, sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah 

usaha guru untuk mengakhiri pelajaran. Tujuan membuka pelajaran adalah un-

tuk mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran, sedangkan menutup pelajaran 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan memantapkan pe-

nguasaan. Komponen keterampilan membuka pelajaran terdiri dari 1) menarik 

perhatian; 2) menimbulkan motivasi; 3) memberi acuan; 4) membuat kaitan. 

Sedangkan komponen menutup pelajaran terdiri dari 1) menunjang kembali; 2) 

menilai (Winataputra 2005: 8.3-8.8). 

6. Keterampilan Membimbing Kelompok Kecil 

Kegiatan diskusi kelompok kecil mempunyai tujuan yang jelas, berlang-

sung secara sistematis, serta terdapat kesempatan untuk bertatap muka dan me-

ngemukakan pendapat. Beberapa komponen keterampilan yang harus dikuasai 

guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil yaitu 1) memusatkan perha-

tian; 2) memperjelas masalah dan uraian pendapat; 3) menganalisis pandangan; 

4) meningkatkan uraian; 5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; 6) menu-

tup diskusi (Winataputra 2005: 8.14-8.20). 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah pengaturan orang dan barang yang memungkin-

kan tercipta dan terpeliharanya kondisi belajar yang optimal. Komponen kete-
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rampilan mengelola kelas terdiri dari keterampilan yang bersifat preventif dan 

represif. Keterampilan yang bersifat preventif berkaitan dengan usaha mence-

gah gangguan, sedangkan keterampilan yang bersifat represif berkaitan dengan 

usaha mengatasi gangguan. (Winataputra 2005: 8.26-8.32). 

8. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Kegiatan kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberi-

kan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Agar dapat me-

ngelola kegiatan kelompok kecil dan perorangan, guru harus menguasai empat 

kelompok komponen keterampilan, yaitu 1) keterampilan mengajarkan pende-

katan secara pribadi; 2) keterampilan mengorganisasikan; 3) keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar; 4) keterampilan merencanakan dan 

melakukan kegiatan pembelajaran (Winataputra 2005: 8.38-8.47). 

Keterampilan guru yang dijabarkan sebelumnya perlu dikuasai guru de-

ngan baik karena dengan penguasaan yang baik maka proses dan hasil belajar 

yang terjadi juga akan berjalan dengan baik. Keterampilan tersebut perlu dipela-

jari dan diterapkan dalam pembelajaran sehingga guru bukan hanya menguasai 

materi tetapi juga dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan penjabaran tentang 8 keterampilan mengajar guru sebelum-

nya, maka indikator keterampilan dasar guru secara umum yaitu 1) keterampilan 

bertanya; 2) keterampilan memberi penguatan; 3) keterampilan mengadakan vari-

asi; 4) keterampilan menjelaskan; 5) keterampilan membuka dan menutup pelajar-

an; 6) keterampilan membimbing kelompok kecil; 7) keterampilan mengelola ke-

las; 8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun indikator 
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penilaian keterampilan guru pada pembelajaran menulis petunjuk melalui metode 

demonstrasi berbantuan multimedia power point yaitu 1) mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran; 2) melakukan apersepsi; 3) menyampaikan tujuan pembelajaran; 4) 

menggunakan multimedia power point; 5) melaksanakan pembelajaran dengan 

metode demonstrasi suatu petunjuk; 6) mengelola  kelas; 7) memberikan  penguat-

an; 8) membimbing  kelompok; 9) membimbing siswa menulis petunjuk; 10) me-

nutup kegiatan pembelajaran. 

2.1.1.3.5 Aktivitas Siswa 

Menurut Winataputra (2005: 2.9) belajar itu terdiri dari aktivitas mental 

dan emosional. Aktivitas tersebut dimaksudkan sebagai upaya dari perubahan pe-

rilaku yang lebih maju, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak terampil men-

jadi terampil, dan dari tidak sopan menjadi sopan. Sedangkan Sardiman  (2011: 97) 

menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar diperlukan adanya aktivitas siswa su-

paya pembelajaran berlangsung dengan baik. Selain itu, Slameto (2010: 36) me-

nyatakan bahwa proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa jika siswa 

aktif berpartisipasi melakukan kegiatan saat pembelajaran 

Berdasarkan definisi-definisi tentang aktivitas siswa sebelumnya, dapat di-

simpulkan bahwa aktivitas siswa merupakan upaya terbentuknya perubahan peri-

laku yang melibatkan aktivitas mental dan emosional. Kegiatan ini meliputi berta-

nya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, bekerjasama, tanggungja-

wab terhadap tugas yang diberikan.  

Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) membuat suatu daftar yang berisi 

177 macam kegiatan siswa. Adapun penggolongan kegiatan siswa tersebut adalah  
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sebagai berikut ini. 

1. Visual activities,  misalnya: membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,  

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interuksi. 

3. Listening activities, misalnya: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, mu-

sik, pidato. 

4. Writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menya-

lin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor activities, misalnya:  memerlukan percobaan, membuat konstruksi, mo-

del mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7. Mental activities,  misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities,  misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, berse-

mangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

Selain kegiatan siswa tersebut, Whipple (dalam Hamalik 2008:173) juga 

membagi beberapa kegiatan siswa. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai beri-

kut ini. 

1. Bekerja dengan alat-alat visual, misalnya: mengumpulkan gambar-gambar dan 

bahan-bahan ilustrasi. 

2. Ekskursi dan trip, misalnya: mengunjungi museum, menyajikan demontrasi, 

atau mengundang lembaga yang dapat memberikan keterangan-keterangan. 
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3. Mempelajari masalah, misalnya: mencari informasi dari berbagai sumber. 

4. Mengapresiasi literatur, misalnya: membaca cerita yang menarik dan mende-

ngar bacaan untuk mencari informasi. 

5. Ilustrasi dan kontruksi, misalnya: membuat chart, blue print, poster, dan arti-

kel. 

6. Bekerja menyajikan informasi, misalnya: menyarankan cara-cara penyajian in-

formasi yang menarik, merencanakan suatu program. 

7. Cek dan tes, misalnya: menyiapkan tes, menyusun grafik. 

Berdasarkan paparan tentang kegiatan siswa saat kegiatan pembelajaran 

sebelumnya, maka indikator aktivitas siswa secara umum yaitu 1) visual activites; 

2) oral activities; 3) listening activities; 4) writing activities; 5) drawing activities; 

6) motor activities; 7) mental activities; 8) emotional activities. Adapun indikator 

aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui meto-

de demonstrasi berbantuan multimedia power point adalah 1) kesiapan siswa da-

lam mengikuti pembelajaran; 2) aktif bertanya dan menjawab pertanyaan; 3) 

mengamati multimedia power point; 4) melakukan percobaam; 5) menulis petun-

juk; 6) keberanian menyampaikan pendapat. 

2.1.1.3.6 Hasil Belajar 

Purwanto (2011: 54) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar sesuai dengan tujuan pendi-

dikan. Sedangkan menurut Rifa’i dan Anni (2010: 85) hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan bela-

jar. Pendapat lain datang dari Widyoko (2011: 25) yang menyebutkan bahwa hasil 
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belajar adalah perubahan dari diri siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran 

dimana perubahan tersebut bersifat nonfisik seperti perubahan sikap, pengetahuan 

maupun kecakapan. 

Berdasarkan pendapat tentang hasil belajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengalami ke-

giatan pembelajaran. Hasil belajar diklasifikasikan kedalam tiga domain yaitu do-

main kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut penjabaran ketiga domain ter-

sebut. 

1. Domain Kognitif 

Purwanto (2011: 50) menyatakan bahwa hasil belajar kognitif adalah peru-

bahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi oleh otak untuk menyele-

saikan masalah. Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengeta-

huan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Anderson dan Krathwohl (dalam 

Abidin 2010) merevisi taksonomi Bloom yang berkaitan dengan dimensi pro-

ses kognitif yang dibagi dalam tahap C1-C6. Adapun penjabaran masing-

masing proses kognitif tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1) C1: Mengingat (remember), yaitu mengingat kembali pengetahuan yang 

diperoleh dari ingatan jangka panjang.  

2) C2: Memahami (understand), yaitu membagun pengertian atau makna dari 

pesan dan hubungan dengan kejadian sebenarnya.  

3) C3: Mengaplikasikan (apply), yaitu menerapkan atau menggunakan suatu  

tata cara yang telah diberikan pada suatu keadaan.  

4) C4: Menganalisis (analyze), yaitu memutuskan suatu material ke dalam un- 
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sur-unsur pokok dan menentukan bagaimana hubungan atau kaitan dari un-

sur tersebut dengan unsur lain ke dalam tujuan umum dari suatu materi.  

5) C5: Mengevaluasi (evaluate), yaitu membuat penilaian atau keputusan ber-

dasarkan kriteria.  

6) C6:  Mencipta (create), yaitu mengambil semua unsure pokok untuk mem- 

buat sesuatu yang memiliki fungsi.  

Berdasarkan paparan proses kognitif sebelumnya, dapat disimpulkan bah-

wa hasil belajar dari suatu proses pembelajaran yang diperoleh melalui proses 

kognitif terdiri dari tahapan yang semakin tinggi. Proses kognitif tersebut dija-

barkan dalam indikator pencapaian kompetensi pada perencanaan. Besarnya 

keterercapaian indikator tersebut dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan 

pembelajaran. Adapun indikator hasil belajar kognitif pada pembelajaran me-

nulis petunjuk melalui penerapan metode demonstrasi berbantuan multimedia 

power point yaitu: (1) menjelaskan pengertian karangan; (2) menjelaskan pe-

ngertian petunjuk; (3) menyebutkan ciri-ciri kalimat petunjuk; (4) menjelaskan 

langkah-langkah pembuatan kalimat petunjuk; (5) menentukan tema petunjuk; 

(6) menyusun kerangka urutan petunjuk yang akan dilakukan; (7) mengem-

bangkan kerangka menjadi petunjuk yang lengkap. 

2. Domain Afektif 

Domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai siswa. 

Kategori domain ini dimulai dari keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didik pada domain afektif 

dijabarkan pada halaman selanjutnya.  
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1) Penerimaan (receiving) artinya siswa peka terhadap eksistensi fenomena 

atau rangsangan tertentu. 

2) Penanggapan (responding) artinya siswa tidak hanya peka pada suatu feno-

mena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada ke-

mauan siswa untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan.  

3) Penilaian (valuing) artinya siswa dapat menilai suatu obyek, fenomena atau 

tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. 

4) Pengorganisasian (organization) artinya tingkat ini berhubungan dengan me-

nyatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan atau memecahkan 

masalah, membentuk suatu sistem nilai.  

5) Karakterisasi artinya bahwa siswa memiliki sistem nilai yang mengenda-

likan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik dalam diri. 

Berdasarkan paparan tentang domain afektif sebelumnya, dapat disimpul-

kan bahwa hasil belajar pada domain afektif dapat dilihat dari perilaku siswa 

setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun indikator domain afektif 

dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan 

multimedia power point yaitu (1) menerima pendapat orang lain; (2) menang-

gapi presentasi kelompok lain dengan bahasa yang santun; (3) mampu meme-

cahkan masalah secara individu maupun kelompok; (4) memberikan masukan 

dengan bahasa yang santun.  

3. Domain Psikomotorik 

Domain psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik siswa seperti ke- 

terampilan motorik dan saraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. Adapun 
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 penjabaran dari domain psikomotorik menurut Simpson (dalam Rifa’i dan 

Anni 2010: 89) adalah sebagai berikut ini. 

1) Persepsi (perception) artinya penggunaan alat indera untuk menjadi pe-

gangan dalam membantu gerakan. 

2) Kesiapan (set) artinya kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melaku- 

kan gerakan. 

3) Gerakan terbimbing (guided response) artinya tahap awal dalam mempela-

jari keterampilan yang kompleks, termasuk imitasi dan gerakan coba-coba  

4) Gerakan terbiasa (mechanism) artinya membiasakan gerakan-gerakan yang  

telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. 

5) Gerakan kompleks (complex overt response) artinya gerakan motorik te-

rampil yang terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. 

6) Penyesuaian (adaptation) artinya keterampilan yang sudah berkembang se-

hingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. 

7) Kreativitas (originality) artinya membuat pola gerakan baru yang disesu-

aikan dengan situasi atau permasalahan tertentu. 

Berdasarkan paparan tentang domain psikomotorik sebelumnya, dapat di-

simpulkan bahwa hasil belajar pada domain psikomotorik dapat dilihat dari ke-

mampuan fisik siswa setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun indi-

kator domain psikomotorik dalam pembelajaran menulis petunjuk yaitu (1) me-

lakukan suatu percobaan berdasarkan demonstrasi guru; (2) mengamati dan 

mendengarkan demonstrasi guru melalui indera penglihatan dan pendengaran; 

(3) mempresentasikan hasil percobaan. 
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2.1.2 Hakikat Bahasa Indonesia 

2.1.2.1 Pengertian Bahasa 

Keraf (dalam Faisal 2008: 1.4) menjelaskan bahwa bahasa meliputi bunyi 

dan makna, artinya bahwa bahasa merupakan sesuatu yang diucapkan oleh alat 

ucap dan didengar oleh indera pendengar dimana bunyi tersebut memiliki sebuah 

arti atau makna. Sedangkan Hermawan (2011: 9-15) menyebutkan bahwa hakikat 

bahasa yaitu sistematik, arbiter atau manasuka, berupa ucapan, terdiri atas lam-

bang-lambang, diproduksi dan digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi 

dan mengacu pada obyek baik dalam dirinya maupun luar dirinya sendiri. Penger-

tian lain datang dari Kridalaksa (dalam Tarigan 2005: 2.27) yang menjelaskan 

bahwa bahasa adalah sistem lambang yang digunakan suatu masyarakat untuk be-

kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 

Berdasarkan pendapat tentang pengertian bahasa tersebut, dapat disim-

pulkan bahwa bahasa adalah sesuatu yang diucapkan oleh alat ucap dan didengar 

oleh indera pendengar yang terdiri atas lambang-lambang, bersifat sistematik, ar-

biter atau manasuka dan digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Peng-

gunaan bahasa sebagai alat komunikasi dilakukan untuk bekerjasama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasi diri dalam suatu masyarakat. Pengidentifikasian tersebut di-

lakukan dengan mendengarkan bahasa yang diucapkan yang kemudian menjadi 

sebuah identitas masyarakat tersebut.  

2.1.2.2 Keterampilan Berbahasa 

Hermawan (2011: 129) menjelaskan bahwa keterampilan berbahasa adalah  

kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran bahasa. Keterampilan  
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tersebut ada empat, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan me-

nulis. Adapun penjelasan masing-masing keterampilan bahasa tersebut menurut 

Iskandarwassid dan Sunendar (2011: 227-260) adalah sebagai berikut ini. 

1. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan yang berkatitan dengan sua- 

tu proses psikomotorik untuk menerima gelombang suara melalui alat pende-

ngar yang nantinya informasi tersebut akan dikirim ke otak sehingga dapat di-

informasikan kembali melalui bahasa lisan maupun tulisan. 

2. Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan dalam membuat sebu-

ah arus sistem komunikasi yang disampaikan oleh pembicara untuk menyam-

paikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada penerima sehing-

ga memperoleh reaksi dari penerima pesan tersebut. 

3. Keterampilan membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang bertu-

juan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis di dalam teks. 

4. Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan bahasa yang bertujuan 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada pada diri seorang pema-

kai bahasa melalui bahasa secara tertulis. 

Keempat keterampilan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan kete-

rampilan yang satu kesatuan dan saling berkaitan. Jika dilihat dari pemerolehan 

keterampilan berbahasa, maka akan diperoleh hubungan yang teratur. Hubungan 

tersebut yaitu pemerolehan keterampilan berbahasa dimulai dari masa kecil  anak-

anak mulai belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, dilanjutkan dengan 

membaca dan menulis. Hal ini juga terjadi pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 
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SD bahwa keterampilan berbahasa yang diajarkan selalu berkaitan antara satu de-

ngan yang lain. 

2.1.2.3 Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang diajar-

kan di tingkat SD. Mata pelajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa  dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan be-

nar yang dilakukan secara lisan maupun tulis. Adapun tujuan dari mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SD berdasarkan  KTSP (2006: 317-318) yaitu supaya siswa 

mampu: 

 

1. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; 

2. menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara; 

3. memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat 

serta kreatif untuk berbagai tujuan; 

4. menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemam-

puan  intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; 

5. menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan penge-

tahuan dan kemampuan berbahasa; 

6. menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai kha-

zanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia sebelumnya, dijabar-

kan beberapa keterampilan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Adapun kete-

rampilan tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1) Keterampilan menyimak, meliputi kemampuan memahami bunyi bahasa, pe-

rintah, dongeng, drama, petunjuk, denah, pengumuman, berita, dan konsep 

materi pelajaran.  
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2) Keterampilan berbicara, meliputi kemampuan mengungkapkan pikiran, pera-

saan dan informasi secara lisan mengenai perkenalan, tegur sapa, pengenalan 

benda, fungsi anggota tubuh, kegiatan bertanya, percakapan, bercerita, dekla-

masi, memberi tanggapan, pendapat atau saran, dan diskusi.  

3) Keterampilan membaca, meliputi keterampilan memahami teks bacaan mela-

lui membaca nyaring, membaca lancar, membaca puisi, membaca dalam hati, 

membaca intensif dan sekilas.  

4) Keterampilan menulis, meliputi kemampuan menulis permulaan, dikte, men-

deskripsikan benda, mengarang, menulis surat, undangan, dan ringkasan para-

graf (KTSP 2006). 

Keempat aspek tersebut, diajarkan pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SD secara bertahap. Hal tersebut berarti bahwa penyampaian materi diawali de-

ngan hal yang paling mudah ke hal yang paling sukar. Selain itu, keterampilan 

yang diajarkan juga saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain sehingga 

tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia tercapai secara maksimal. 

 

2.1.3 Keterampilan Menulis  

2.1.3.1 Pengertian Menulis 

Hermawan (2011: 151) menjelaskan bahwa keterampilan menulis adalah 

kemampuan dalam mendiskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran mulai dari 

aspek sederhana ke aspek yang kompleks. Selain itu, Tarigan (2005:2.35) menje-

laskan bahwa menulis adalah suatu proses yang memerlukan latihan dan kerja ke-

ras dalam menyampaikan pesan secara tertulis kepada pihak lain. Pendapat lain 



33 
 

 
 

datang dari Doyin dan Wagiran (2010: 12) yang menjelaskan bahwa menulis ada-

lah keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung yang diperoleh dari proses belajar dan berlatih.  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian menulis tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa menulis adalah suatu aktivitas proses yang memerlukan latih-

an dalam mengungkapkan gagasan mulai dari aspek sederhana ke aspek yang 

kompleks secara tertulis kepada pihak lain. Latihan dan belajar terus menerus 

akan membuat kualitas tulisan menjadi lebih baik. Latihan bisa dilakukan dengan 

menulis curahan hati baik dari pengalaman sendiri atau orang lain. 

2.1.3.2 Tahap-tahap Menulis 

Tahap-tahap dalam menulis perlu dilakukan supaya hasil tulisan yang di-

peroleh dapat berkualitas. Berikut ini dijabarkan tahap-tahap menulis menurut 

Tompkins (dalam Doyin dan Wagiran 2010: 16-20). 

1. Tahap pramenulis 

Tahap pramenulis merupakan tahap awal sebelum membuat suatu tulisan. 

Pada tahap ini, kegiatan pertama yang dilakukan yaitu menentukan topik. Se-

telah topik ditentukan, maka penulis perlu melakukan latihan terlebih dahulu. 

Selain itu, perlu dilakukan identifikasi pembaca tulisan, tujuan tulisan, dan pe-

milihan bentuk tulisan yang tepat. Hal tersebut dilakukan supaya tulisan yang 

sudah dibuat tepat sasaran. 

2. Tahap Pembuatan Draf 

Pada tahap pembuatan draf, kegiatan yang dilakukan diawali dengan mem-

buat draf kasar. Kegiatan ini dimulai dengan membuat gagasan dan menen-
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tukan target waktu untuk menyelesaikan draf tersebut. Pada saat kegiatan ini 

berlangsung, penulis menyampaikan gagasan secara spontan tanpa melakukan 

koreksi sehingga semua gagasan dapat tercurahkan. Kegiatan penulisan draf 

lebih menekankan pada pencurahan gagasan dan kelengkapan isi tulisan. 

3. Tahap Merevisi 

Tahap merevisi dapat dilakukan dengan berbagai tulisan dengan teman-

teman dan berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi. Hal tersebut bisa di-

jadikan sebagai acuan dalam mengubah tulisan dengan memperhatikan reaksi 

dan komentar orang lain. Setelah merevisi beberapa hal tersebut, maka hal 

yang dilakukan yaitu membuat perubahan sehingga menghasilkan draf akhir. 

4. Tahap Menyunting 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu membetulkan kesalahan baha- 

sa tulisan sendiri dan membetulkan kaidah tata tulis. Setelah itu, mengoreksi 

dan menata kembali isi tulisan dapat mengurangi kesalahan yang terlewat. Jika 

hal tersebut sudah dilakukan, maka tulisan yang telah dibuat dapat dibagi de-

ngan teman untuk saling mengoreksi. 

5. Tahap Berbagi 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu mempublikasikan tulisan da-

lam bentuk tulisan yang sesuai atau berbagi tulisan yang dihasilkan dengan 

pembaca yang telah ditentukan. Hal ini merupakan tahap terakhir dalam kegi- 

atan penulisan setelah semua tahap yang telah dilakukan terlalui dengan baik. 

 Kelima tahap menulis yang dijabarkan sebelumnya merupakan tahap-tahap 

yang dilakukan dalam kegiatan menulis secara umum. Untuk tahapan kegiatan 
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menulis pada siswa SD bisa dibuat lebih sederhana dan mudah. Hal tersebut 

dikarenakan materi pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pada kegiatan me-

nulis masih sederhana. Siswa lebih ditekankan pada kebiasaan menyampaikan ga-

gasan dalam bentuk tulisan. Kebiasaan tersebut dapat meningkatkan keterampilan 

menulis siswa sehingga dapat menjadi bekal untuk jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

 

2.1.4 Menulis Petunjuk 

2.1.4.1 Pengertian Petunjuk 

Nur’aini dan Indriyani (2008: 32) menjelaskan bahwa petunjuk adalah se-

suatu tanda untuk menunjukkan atau memberi tahu. Sedangkan Tarigan (dalam 

Arsanti 2011) menyatakan bahwa petunjuk berarti ketentuan yang memberi arah 

atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Pengertian lain datang dari 

Arsanti (2011) yang menjelaskan bahwa petunjuk adalah nasihat, ajaran, dan ke-

tentuan-ketentuan yang patut dituruti untuk melakukan, menggunakan, dan mem-

buat sesuatu.  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian petunjuk tersebut, da-

pat disimpulkan bahwa petunjuk adalah arahan dan bimbingan dalam melakukan, 

menggunakan, dan membuat sesuatu. Sedangkan menulis petunjuk adalah kegiat-

an mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan yang dituangan dalam bentuk tulis-

an yang berisi arahan dan bimbingan untuk melakukan, menggunakan, dan mem-

buat sesuatu.  
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2.1.4.2 Ciri-ciri Kalimat Petunjuk  

Pada kalimat petunjuk, kata yang dipilih merupakan kata yang mudah di-

pahami oleh pembaca dan menyatakan sebuah arahan atau bimbingan. Adapun 

ciri-ciri dari kalimat petunjuk menurut Susmiati (2008) adalah sebagai berikut ini. 

1. Singkat dan informatif. Singkat berarti bahwa petunjuk tersebut mencantum-

kan hal-hal  yang dianggap penting. Sedangkan informatif berarti berisi lang-

kah-langkah yang mudah diikuti oleh pembaca petunjuk tersebut. 

2. Logis. Artinya, langkah-langkah pada kalimat petunjuk harus urut sehingga ti-

dak menimbulkan penafsiran berbeda terhadap orang yang membaca. 

3. Langsung menuju kepada hal yang akan dilakukan.  

 Ciri-ciri kalimat petunjuk yang dijabarkan di atas, dijadikan sebagai acuan 

dalam penyusunan kalimat petunjuk. Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, 

siswa lebih mudah menyusun kalimat sesuai dengan petunjuk yang akan dibuat. 

Kalimat tersebut disusun menjadi sebuah karangan yang utuh dan padu. 

2.1.4.3 Langkah-langkah Menyusun Petunjuk 

Petunjuk berisi tentang arahan dan bimbingan untuk melakukan, menggu-

nakan, dan membuat sesuatu. Oleh karena itu dalam menyusun kalimat ini tidak 

bisa asal-asalan, melainkan melalui langkah-langkah yang benar supaya kalimat 

yang dihasilkan tidak membingungkan. Adapun langkah-langkah menyusun kali-

mat petunjuk menurut Arsanti (2011) adalah sebagai berikut ini. 

1. Menentukan tema petunjuk. 

2. Membuat kerangka urutan petunjuk yang akan dilakukan. 

3. Membuat petunjuk secara lengkap. 
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4. Melengkapi setiap tahapan dengan keterangan dan rambu-rambu yang jelas. 

Dapat berupa gambar, denah, bagan, atau grafik. 

5. Mengoreksi hasil kerja, meliputi ejaan atau cara penulisan yang salah, atau ba-

gian-bagian yang belum dicantumkan. 

Langkah-langkah menulis petunjuk tersebut menjadi patokan dalam me-

ngajarkan siswa untuk menulis kalimat petunjuk. Penulisan petunjuk tersebut di-

susun berdasarkan tema yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penilaian hasil tu-

lisan petunjuk terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Iskandarwassid 

dan Sunendar (2011: 250) menyebutkan bahwa dalam menilai karangan, indikator 

penilaian meliputi kualitas dan ruang lingkup isi; organisasi dan penyajian isi; 

komposisi; kohesi dan koherensi; gaya dan bentuk bahasa; tata bahasa, ejaan, tan-

da baca; kerapian dan kebersihan; pendapat guru. Adapun indikator penilaian ke-

terampilan menulis petunjuk melalui pendekatan saintifik dengan metode demons-

trasi berbantuan multimedia power point meliputi keutuhan, kepaduan, pilihan ka-

ta, kesesuaian dengan kerangka, ejaan dan tanda baca. 

 

2.1.5 Pembelajaran Tematik 

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Hartono (2013: 165-166) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah 

suatu strategi pembelajaran terpadu yang mengaitkan beberapa mata pelajaran 

menggunakan sebuah tema dengan tujuan supaya siswa memiliki pengalaman be-

lajar yang bermakna. Sedangkan Rusman (2011: 254) menjelaskan bahwa pembe-

lajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang memung-
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kinkan siswa menjadi aktif dalam menggali dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara menyeluruh, bermakna, dan nyata. 

 Berdasarkan pendapat tentang pembelajaran tematik tersebut, dapat disim-

pulkan bahwa pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpa-

du yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan menggunakan sebuah tema 

sehingga menjadikan siswa aktif dalam menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip keilmuan secara menyeluruh, bermakna, dan nyata. Penerapan 

pembelajaran tematik dalam menulis petunjuk membuat pembelajaran menjadi 

bermakna dan nyata dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. 

2.1.5.2 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Setiap pendekatan atau model pembelajaran mempunyai karakteristik yang 

berbeda. Hal tersebut bisa dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan. Adapun ka-

rakteristik pembelajaran tematik menurut Rusman (2011: 258-259) adalah seba-

gai berikut ini. 

1. Berpusat pada siswa.  

2. Memberikan pengalaman langsung.  

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas.  

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

5. Bersifat fleksibel.  

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Karakteristik pembelajaran tematik yang dijabarkan sebelumnya menun-

jukkan bahwa pembelajaran tematik dapat motivasi siswa dalam pembelajaran. 
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Peningkatan motivasi tersebut, akan menjadikan proses pembelajaran terasa me-

nyenangkan sehingga siswa tidak merasa kesulitan. Hal ini sangat bermanfaat ka-

rena dengan begitu maka tujuan pembelajaran akan terpenuhi.  

2.1.5.3 Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Penerapan suatu pendekatan atupun model pembelajaran mempunyai kele-

bihan yang menjadikan pendekatan atau model tersebut dipilih sebagai alternatif 

untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kelebihan dari pembelajaran tematik me-

nurut Rusman (2011: 257-258) adalah sebagai berikut ini. 

1. Pengalaman dan kegaitaan belajar yang dilakukan akan sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan siswa. 

2. Beberapa bentuk kegiatan yang dipilih selalu berdasarkan minat dan kebutuh-

an siswa. 

3. Proses belajar mengajar akan menimbulkan kesan yang lebih bagi siswa se-

hingga hasil belajar akan bertahan lebih lama. 

4. Membantu keterampilan siswa dalam berfikir. 

5. Menyajikan pelajaran secara realistis sesuai dengan tingkat permasalahan 

yang terjadi pada siswa. 

6. Mengasah dan mengembangkan potensi sosial siswa seperti  toleransi, kerjasa-

ma, dan tanggap terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki. 

Berdasarkan beberapa kelebihan pembelajaran tematik yang disebutkan se-

belumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran tematik 

akan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dalam hal ini, pe-

ran guru saat perencanaan dan pelaksanaan harus maksimal karena dengan peren-
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canaan pembelajaran tematik yang baik maka pelaksanaan dan hasil yang diper-

oleh akan maksimal. 

 

2.1.6 Pendekatan Saintifik 

2.1.6.1 Pengertian Pendekatan Saintifik 

Kemendikbud (2013) menjelaskan bahwa pendekatan saintifik atau pende-

katan ilmiah adalah pendekatan pembelajaran yang menerapkan metode ilmiah di-

mana metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik penemuan, berorientasi pada pe-

merolehan pengetahuan baru, serta mengoreksi dan memadukan pengetahuan 

yang didapat dengan pengetahuan sebelumnya. Dalam penelitian ini penerapan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran dikarenakan pendekatan ini berorientasi 

pada proses pemerolehan pengetahuan. Hal ini penting karena pengetahuan yang 

diperoleh sendiri melalui pengalaman langsung lebih bermakna dan tahan lama 

dalam ingatan siswa. Selain itu, pendekatan ini juga dapat merangsang perkem-

bangan otak dan fisik anak dalam berfikir maupun melakukan sesuatu. 

2.1.6.2 Ciri-Ciri Pendekatan Saintifik 

Suatu pendekatan pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu yang membe-

dakan dengan pendekatan lain. Adapun ciri-ciri pendekatan saintifik menurut 

Kemendikbud (2013) adalah sebagai berikut ini. 

1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. 

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi antara guru dengan siswa terbe-

bas dari prasangka dan penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 



41 
 

 
 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa untuk berpikir secara kritis, analistis, 

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran.  

4. Mendorong dan menginspirasi siswa supaya dapat berpikir hipotetik dalam 

melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau 

materi pembelajaran. 

5. Mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu memahami, menerapkan, 

dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam meres-

pon materi pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungja-

wabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas dengan penyaji-

an yang menarik. 

Ciri-ciri pendekatan saintifik yang dipaparkan sebelumnya, menunjukkan 

bahwa pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang berorientasi pada 

metode ilmiah. Artinya bahwa pengetahuan itu ada berdasarkan fakta atau meng-

alami sendiri. Selain itu pembelajaran juga lebih ditekankan pada proses pembela-

jaran yang menarik dalam rangka pemerolehan pengetahuan siswa.  

2.1.6.3 Komponen Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik mempunyai beberapa komponen yang dijadikan se-

bagai acuan bahwa suatu proses pembelajaran telah menerapkan pendekatan terse-

but. Adapun komponen yang terdapat dalam pendekatan saintifik menurut Ke-

mendikbud (2013) dijabarkan pada halaman selanjutnya. 
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1. Mengamati 

 Margono (2010: 158-159) menyebutkan bahwa pengamatan bisa dilaksa-

nakan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti bahwa pe-

ngamatan dilakukan saat berlangsungnya peristiwa, sedangkan tidak langsung 

yaitu pengamatan yang dilakukan melalui film, slide, atau foto. Dengan kegi-

atan observasi, siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek 

yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

2. Menanya 

Brown dan Edmonson (dalam Winataputra 2005: 7.4) menyebutkan bahwa 

pertanyaan adalah segala pernyataan yang menginginkan tanggapan lisan. Jika 

alam kegiatan pembelajaran, tanggapan lisan tersebut bisa dari guru atau 

siswa. Pada saat guru bertanya kepada siswa, hal tersebut berarti guru mem-

bimbing atau memandu siswa belajar dengan baik. Ketika guru menjawab 

pertanyaan siswa berarti guru juga mendorong siswa untuk menjadi penyimak 

dan pembelajar yang baik.  

3. Menalar 

Budhayanti (2008: 7.18) menyebutkan bahwa penalaran merupakan suatu 

proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan terkait 

dengan kegiatan berpikir. Sebagai kegiatan berpikir, penalaran mempunyai 

ciri-ciri tertentu yakni adanya suatu pola berpikir yang secara luas dan proses 

analitik dari proses berpikir yang merupakan konsekuensi dari adanya suatu 

pola berpikir analisis sintesis berdasarkan langkah-langkah tertentu. 
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4. Mencoba atau eksperimen 

Winataputra (2005: 4.19) menyebutkan bahwa eksperiman merupakan ke- 

giatan mencoba sesuatu serta mengamati secara proses. Kegiatan mencoba 

atau eksperimen dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan 

belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

5. Membentuk jejaring 

Pada kegiatan ini, fungsi guru lebih sebagai manajer belajar, sedangkan 

siswa harus lebih aktif. Kegiatan ini dapat dijadikan acuan tentang identitas 

siswa terutama jika mereka berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain. 

Dalam kegiatan berkelompok, mereka akan saling berinteraksi, saling meng-

hormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan 

cara tersebut maka akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkin siswa dapat 

menghadapi perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.   

Komponen pendekatan saintifik yang telah dijabarkan sebelumnya meru-

pakan indikator bahwa pembelajaran yang dilakukan telah menerapkan pendekat-

an saintifik. Adapun dalam kegiatan pelaksanaan, guru bisa mengulang komponen 

tersebut. Karena jika hanya satu atau dua kali saja maka kegiatan pembelajaran 

juga tidak berjalan secara maksimal. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerap-

kan komponen pendekatan saintifik tersebut akan membuat kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Siswa dibiasakan belajar untuk mengem-

bangkan kemampuan akademik, sosial, dan personal. Hal tersebut nantinya akan 

bermanfaat bagi siswa untuk berinteraksi di kehidupan sosial. 
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2.1.7 Metode Demonstrasi 

2.1.7.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

Hermawan (2011: 168) menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah 

langkah-langkah umum tentang penerapan teori-teori yang ada pada pendekatan 

tertentu dimana penerapan metode ini harus memperhatikan materi, urutan, dan 

keterampilan mana yang harus diajarkan. Sedangkan Winataputra (2005: 4.12) 

menyatakan bahwa metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam 

membelajarkan siswa supaya terjadi interaksi selama proses pembelajaran 

Berdasarkan pendapat tentang pengertian metode pembelajaran tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru 

dalam membelajarkan siswa. Hal tersebut dimaksudkan supaya terjadi interaksi 

selama proses pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran harus memperha-

tikan materi, urutan, dan keterampilan mana yang harus diajarkan. Adapun meto-

de yang dipilih pada pembelajaran menulis petunjuk adalah metode demonstrasi. 

2.1.7.2 Pengertian Metode Demonstrasi 

Winataputra (2005: 4.17) menyatakan bahwa metode demonstrasi merupa-

kan metode mengajar yang dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan meto-

de ini menyajikan bahan pelajaran dengan cara mempertunjukkan secara langsung. 

Pelaksanaan metode ini dilanjutkan dengan proses peniruan sesuai dengan hal 

yang didemonstrasikan. Sedangkan Abimanyu (2008: 6.10) menyatakan bahwa 

metode demonstrasi digunakan dalam pembelajaran yang bersifat pada tindakan 

atau prosedur tentang sesuatu yang akan dilakukan. Pendapat lain datang dari 

Djamarah dan Aswan (2010: 90) yang menjelaskan bahwa metode demonstrasi 
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adalah cara penyajian pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjuk-

kan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu baik asli maupun ti-

ruan yang disertai dengan penjelasan lisan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi adalah metode yang digunakan saat pembelajaran dan metode ini me-

nyajikan bahan pembelajaran yang berupa tindakan atau prosedur melakukan 

sesuatu dengan cara mempertunjukkan secara langsung yang diikuti oleh proses 

peniruan terhadap hal yang didemonstrasikan. Hal yang didemonstrasikan dapat 

berupa proses melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, atau 

untuk mengetahui serta melihat kebenaran suatu hal. 

2.1.7.3 Kelebihan Metode Demostrasi 

Setiap metode pembelajaran mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Berda-

sarkan kelebihan tersebut maka dipilihkan beberapa metode pembelajaran yang te-

pat sesuai dengan materi yang diajarkan. Adapun kelebihan metode demonstrasi 

menurut Winataputra (2005: 4.18) adalah sebagai berikut ini.  

1. Siswa dapat memahami objek sebenarnya. 

2. Dapat mengembangkan rasa ingin tahu siswa.  

3. Membiasakan siswa untuk bekerja secara sistematis. 

4. Siswa dapat mengamati sesuatu secara proses. 

5. Siswa dapat mengetahui hubungan struktural atau urutan objek. 

6. Siswa dapat melakukan perbandingan terhadap beberapa objek.  

Pendapat lain tentang kelebihan metode ini datang dari Abimanyu (2008: 

6.11). Pada halaman selanjutnya dijabarkan kelebihan- kelebihan tersebut. 
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1. Pelajaran menjadi lebih jelas dan konkret sehingga tidak terjadi verbalisme.  

2. Siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang didemontrasikan.  

3. Proses pembelajaran akan sangat menarik, sebab siswa tak hanya mendengar 

tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi.  

4. Siswa akan lebih aktif mengamati dan tertarik untuk mencoba sendiri.  

5. Menyajikan materi yang tidak bisa disajikan oleh metode lain.  

Berdasarkan pendapat tentang kelebihan metode demonstrasi sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa metode ini mempunyai manfaat bagi siswa maupun gu-

ru dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penerapan metode ini, mengha-

ruskan guru untuk lebih kreatif. Guru harus terampil dan jelas dalam mendemons-

trasikan sesuatu dihadapan siswa. Pendemonstrasian tersebut akan memotivasi 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa meningkat. 

2.1.7.4 Langkah-langkah Metode Demonstrasi 

Pelaksanaan metode demonstrasi harus mengikuti langkah-langkah yang  

ada supaya pembelajaran lebih tertata rapi. Adapun langkah-langkah metode de-

monstrasi menurut Winataputra (2005: 4.18) adalah sebagai berikut ini. 

1. Persiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

2. Berikan penjelasan mengenai topik yang akan didemonstrasikan. 

3. Lakukan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dan peniruan dari siswa. 

4. Penguatan dengan diskusi, tanyajawab atau latihan terhadap hasil demonstrasi. 

5. Kesimpulan. 

Pelaksanaan langkah-langkah metode demonstrasi tersebut jika diterapkan 

dalam pembelajaran menulis petunjuk akan terasa lebih bermakna. Adapun lang-
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kah-langkah metode demonstrasi dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui 

pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power 

point yaitu 1) guru mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan demonstrasi; 2) 

guru menjelaskan materi pembelajaran; 3) guru melakukan kegiatan demonstrasi; 

4) siswa berdiskusi dan melakukan kegiatan mencoba sesuai demonstrasian guru; 

5) guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

 

2.1.8 Multimedia Power Point 

2.1.8.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Indriana (2011: 16) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah semua 

bahan dan alat fisik yang mungkin digunakan dalam kagiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan Djamarah dan Aswan (2010: 121) me-

nyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk alat bantu yang dapat 

dijadikan sebagai bahan penyalur pesan untuk mencapai tujuan pengajaran. Pe-

ngertian lain datang dari Sadiman (2011: 7) yang menjelaskan bahwa media ada-

lah segala sesuatu yang digunakan untuk  menyalurkan pesan sehingga dapat me-

rangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar da-

pat terjadi. Selain itu, Arsyad (2011: 6-7) menjelaskan bahwa media pendidikan 

adalah alat bantu pada proses belajar mengajar dalam rangka komunikasi dan inte-

raksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian media tersebut, da-

pat disimpulkan bahwa media adalah segala bentuk alat bantu yang digunakan un-

tuk menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga dapat merangsang pikiran, pe-
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rasaan, perhatian, dan minat siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggu-

naan media ini dijadikan sebagai alat bantu atau pemerjelas dalam menyampai-

kan materi pelajaran. 

2.1.8.2 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Terdapat berbagai jenis media pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru 

untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun klasifikasi media menurut 

Indriana (2011: 55-56)  adalah sebagai berikut ini. 

1. Grafis, bahan cetak, dan gambar diam. 

2. Media proyeksi diam. 

3. Media audio. 

4. Media gambar hidup atau film. 

5. Media televisi. 

6. Multimedia. 

Berdasarkan kasifikasi media menurut Indriana tersebut, pada penelitian 

ini dipilih salah satu media yang sesuai dengan keterampilan yang akan ditingkat-

kan yakni keterampilan menulis petunjuk. Adapun media yang dipilih adalah mul-

timedia yang ditampilkan melalui program Microsoft PowerPoint. 

2.1.8.3 Pengertian Multimedia Power Point 

Pengertian Multimedia menurut Warsita (2008: 153) yaitu gabungan dari 

beberapa media yang mempunyai kemampuan memproses gambar gerak, audio, 

dan grafis dalam resolusi yang tinggi sehingga pengguna dapat berinteraksi de-

ngan komputer. Sedangkan menurut Indriana (2011: 96) multimedia adalah sistem 

penyampaian pesan yang menggunakan berbagai jenis bahan pengajaran yang 
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membentuk suatu unit atau paket dimana bahan cetak, audio, dan bahan audio-

visual dikemas menjadi satu. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian multimedia tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah salah satu jenis media pembelajaran 

yang menggabungkan media visual, audio, dan audiovisual menjadi satu dengan 

resolusi yang tinggi sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Mul-

timedia tersebut ditampilkan melali program Microsoft Power Point. Adapun pro-

gram Microsoft Power Point menurut Siddiq (2008: 6.12) merupakan suatu pro-

gram aplikasi memasukkan suara, video, gambar, foto dan menambahkan efek 

animasi dalam presentasi. Penggunaan multimedia power point tersebut dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi maupun pendemonstrasian. 

2.1.8.4 Kelebihan Multimedia Power Point 

Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan tertentu. Berikut kele-

bihan multimedia power point menurut Warsita (2008: 155-156) dan Indriana 

(2011: 171-174). 

1. Fleksibel dalam hal pemanfaatan, penggunaan waktu, dan pemberian kesem-

patan untuk memilih isi setiap mata pelajaran yang disajikan. 

2. Self-pacing, artinya kecepatan waktu pemanfaatannya tergantung pada ke-

mampuan dan kesiapan masing-masing peserta didik. 

3. Content-rich, artinya menyediakan informasi yang cukup banyak. 

4. Interaktif, artinya bersifat komunikasi dua arah. 

5. Individual, artinya melayani kecepatan individu yang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan belajar peserta didik. 
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6. Pembelajaan menjadi menarik, menyenangkan, dan dapat merangsang minat 

belajar siswa 

Berdasarkan kelebihan multimedia tersebut, maka pemilihan multimedia 

power point dapat meningkatkan motivasi dan interaksi antara guru dengan siswa. 

Hal ini diperlukan dalam kegiatan pembelajaran karena dengan interaksi yang ba-

ik akan tercipta suasana pebelajaran yang baik dan hasil yang baik pula. 

2.1.8.5 Langkah-langkah Penggunaan Multimedia Power Point 

Multimedia power point termasuk salah satu jenis media pembelajaran. 

Penggunaan multimedia tersebut sama dengan media lainnya karena media meru-

pakan alat bantu pembelajaran yang berfungsi sebagai penyalur informasi. Ada-

pun langkah-langkah penggunaan media menurut Djamarah dan Aswan (2010: 

136) adalah sebagai berikut ini. 

1. Merumuskan tujuan. 

2. Persiapan guru. 

3. Persiapan kelas. 

4. Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. 

5. Langkah kegiatan belajar siswa. 

6. Evaluasi pengajaran. 

Langkah-langkah media tersebut merupakan langkah langkah umum peng-

gunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk langkah-langkah 

penggunaan multimedia power point pada pembelajaran menulis petunjuk yaitu 1) 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran; 2) guru mempersiapkan multimedia 

power point; 3) guru mengkondisikan kelas; 4) guru menayangkan multimedia 
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power point yang berisi materi pembelajaran; 5) guru memberikan pertanyaan 

atau tugas kepada siswa berdasarkan tayangan multimedia power point; 6) guru 

memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

 

2.1.9  Teori Pembelajaran yang Mendasari Penerapan Pendekatan Saintifik 

dengan Metode Demonstrasi Berbantuan Multimedia Power Point 

Pelaksanaan penelitian ini didasari oleh beberapa teori belajar yang berka-

itan dengan penerapan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantu-

an multimedia power point. Berikut ini dijabarkan teori belajar tersebut. 

2.1.9.1 Teori Belajar Kognitif Piaget 

Jean Piaget, psikolog kognitif dari Swiss berpendapat bahwa proses berpi-

kir manusia merupakan suatu perkembangan bertahap dari berpikir intelektual 

konkret ke abstrak secara berurutan melalui empat tahap. Urutan tahapan itu tetap 

bagi setiap orang, tetapi usia kronologis bagi setiap orang yang memasuki tiap ta-

hap berpikir berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing individu. Keempat 

tahap tersebut adalah 1) tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun; 2) tahap pra 

operasional pada usia 2-7 tahun; 3) tahap periode operasi konkret pada usia 7-12 

tahun; dan 4) tahap operasi formal pada usia 12 tahun ke atas.  

Anak usia SD termasuk dalam tahap periode operasional konkret. Pada ta-

hap ini anak mampu mengoperasikan berbagai logika namun masih dalam bentuk 

benda konkret. Konkret mengandung makna bahwa proses belajar beranjak dari 

hal-hal yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan diotak-atik.  
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Berdasarkan pandangan dari teori belajar kognitif sebelumnya, dapat di-

simpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi berbantuan multimedia power 

point sudah sesuai dengan tingkat berfikir anak usia SD karena anak usia SD 

masih dalam tahap berpikir konkret. Penerapan metode demonstrasi memung-

kinkan siswa untuk melihat dan mendengar pendemonstrasian guru. Setelah itu, 

siswa mencoba dan mengotak-atik sendiri untuk melakkan sesuatu sesuai dengan 

pendemonstrasian guru. Dengan bantuan multimedia power point, pendemonstra-

sian guru akan menjadi jelas dan menarik karena selain siswa melihat pendemons-

trasian dari guru, siswa juga bisa memperhatikan multimedia power point yang 

menampilkan langkah-langkah pendemonstrasian yang dilakukan guru. Hal ter-

sebut akan meningkatkan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran ka-

rena pelajaran disampaikan melalui media yang menarik dan siswa lebih aktif saat 

kegiatan pembelajaran. 

2.1.9.3 Teori Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang meman-

dang bahwa orang secara aktif akan membangun atau membuat pengetahuan sen-

diri yang ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri. Kenyataan yang benar 

merupakan bagian dari interpretasi mereka sendiri tentang hal itu karena semua 

pengetahuan disaring dan diinterpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan 

apa yang telah diketahui. 

Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci 

dalam pembelajaran. Dalam hal ini, isi atau materi pembelajaran perlu dihubung-

kan dengan pengalaman siswa secara langsung. Menurut aliran ini, pengetahuan 
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adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengeta-

huannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan-

nya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada sis-

wa tetapi harus diinterprestasikan sendiri oleh masing-masing siswa. 

Berdasarkan paparan tentang teori kontruktivisme tersebut, dapat disim-

pulkan bahwa penerapan metode demonstrasi dengan multimedia power point 

sesuai dengan teori tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pende-

monstrasian yang diikuti dengan peniruan siswa akan membentuk suatu penga-

laman sendiri bagi siswa sehingga siswa bisa memahami apa yang dipelajari. Dari 

kegi-atan melihat dan menirukan tersebut, siswa akan memperoleh pengetahuan 

dari aktivitas yang dilakukan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pandangan teori 

konstruktivisme yang menyebutkan bahwa pengalaman langsung merupakan kun-

ci dalam pembelajaran. Dengan melakukan pembelajaran tersebut maka pengeta-

huan yang diperoleh menjadi tahan lama dan aktivitas yang dilakukan menjadi 

bermak-na. Selain itu, penggunaan multimedia power point akan membantu siswa 

dalam memahami materi sehingga mengurangi verbalisme pada penyampaian ma-

teri. 

 

2.1.10 Penerapan Pendekatan Saintifik dengan Metode Demonstrasi Berban-

tuan Multimedia Power Point pada Pembelajaran Menulis Petunjuk 

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diran-

canglah suatu langkah pembelajaran dalam menerapkan pendekatan saintifik 

dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point pada pembelajar-
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an menulis petunjuk di SD. Adapun langkah pendekatan saintifik dengan metode 

demonstrasi berbantuan multimedia power point dalam pembelajaran adalah seba-

gai berikut ini. 

1. Guru mempersiapkan multimedia power point serta alat dan bahan pende-

monstrasian 

2. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran. 

3. Guru meanampilkann multimedia power point 

4. Guru melakukan pendemonstrasian 

5. Guru dan siswa melakukan tanyajawab 

6. Siswa melakukan peniruan terhadap hal yang telah didemonstrasikan guru se-

cara kelompok 

7. Guru menjelaskan penyusunan petunjuk 

8. Guru memberi lembar unjuk kerja menulis petunjuk 

9. Guru memantau kegiatan menulis petunjuk 

10. Guru dan siswa melakukan konfirmasi dan tanyajawab. 

11. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

12. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan metode 

demonstrasi berbantuan multimedia power point di SD berarti bahwa guru men-

demonstrasikan pembuatan atau penggunaan alat sehingga siswa dapat mengamati 

dan meniru apa yang sudah didemonstrasikan. Selanjutnya siswa melakukan per-

cobaan secara berkelompok dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Penggunaan multimedia power point digunakan untuk memperjelas pendemons-
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trasian guru. Pembelajaran seperti ini dapat diterapkan pada semua jenjang pen-

didikan, baik SD, SMP, maupun SMA. Hal tersebut diharapkan supaya pem-

belajaran menjadi bermakna dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran baik 

dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga siswa dapat memenuhi 

KKM yang diimbangi dengan perilaku dan keterampilan yang bermanfaat. 

 

2.2  Kajian Empiris 

Penelitian dengan judul “Peningkatan keterampilan menulis petunjuk me-

lalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point pada siswa kelas IV 

SDN Purwoyoso 06 Semarang” didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dila-

kukan terhadap metode demonstrasi berbantuan multimedia power point unuk me-

ningkatkan keterampilan menulis petunjuk. Penelitian tersebut adalah sebagai be-

rikut ini. 

Pertama, penelitian oleh Ratih Leni Herlina pada tahun 2014 dengan judul 

“Penggunaan Power Point dalam Meningkatkan Rasa Ingin Tahu Siswa pada Ma-

ta Pelajaran IPA Materi Organ Peredaran Darah Manusia”. Penelitian ini dilatar-

belakangi oleh kenyataan bahwa hasil belajar siswa V SDN Jamika I  Bandung 

masih kurang memuaskan pada mata pelajaran IPA materi organ peredaran darah 

manusia. Selain itu rasa ingin tahu siswa juga terlihat kurang hal ini terlihat dari 

keberanian siswa dalam memberikan respon selama proses pembelajaran baik 

berupa pertanyaan maupun pernyataan. Demikian pula cara guru melaksanakan 

pembelajaran masih bersifat konvensional yaitu hanya menggunakan metode ce-

ramah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa ingin tahu siswa mengalami pe-
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ningkatan. Hal tersebut terlihat dari respon yang dimunculkan siswa selama proses 

penayangan power point dari siklus ke siklus. Selain itu, hasil belajar siswa juga 

meningkat pada siklus terakhir. 

Kedua, penelitian oleh Ruli Aulia Akbar pada tahun 2013 dengan judul 

“Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran IPA Tentang Cahaya dan Sifat-Sifatnya”. Penelitian ini dilator bela-

kangi oleh hasil belajar siswa kelas V SDN Ciandam Kecamatan Cibeureum Kota 

Sukabumi pada pembelajaran IPA yang memiliki nilai rata-rata di bawah KKM 

yang telah ditentukan yakni 60. Berdasarkan hasil temuan pada saat pembelajaran 

IPA di kelas V, aktivitas guru dan siswa kurang optimal. Dalam menyampaikan 

materi, guru langsung menjelaskan materi dari buku paket dan sedikit melakukan 

demonstrasi tanpa melakukan percobaan yang mengajak siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menerapkam 

metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan peningkatan hasil belajar siswa siklus demi siklus. Aktivitas guru dan sis-

wa berpengaruh terhadap hasil yang dicapai siswa sehingga dapat dikatakan bah-

wa penerapan metode demonstrasi selain dapat meningkatkan aktivitas guru dan  

siswa juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Ketiga, penelitian oleh Raddya Darlina pada tahun 2012 dengan judul “Pe-

nerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Baha-

sa Indonesia kelas V SDN 31 Sungai Ambawang”. Sebelum penelitian dilakukan, 

hasil belajar siswa kelas V pada keterampilan berbicara masih ada yang di bawah 

KKM yang ditentukan yaitu 60. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembiasaan di 
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sekolah dan kurang minatnya siswa untuk membaca buku. Hasil penelitian ini me-

nunjukkan terdapat peningkatan skor rata-rata kelas terhadap keterampilan berbi-

cara siswa. Peningkatan skor rata-rata hasil belajar pada tiap siklus tersebut me-

nunjukkan bahwa penggunaan metode demonstrasi sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar dan aktivitas siswa. 

Beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya menunjukan bahwa 

aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar siswa setelah menerapkan 

metode demonstrasi berbantuan multimedia power point meningkat dengan baik. 

Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut dijadikan pendukung untuk melak-

sanakan penelitian sehingga dapat menambah pengetahuan dan dapat meningkat-

kan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis petunjuk siswa 

melalui penerapan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan 

multimedia power point pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang. 

 

2.3  Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil pokok pemikiran bahwa 

pembelajaran menulis petunjuk di SDN Purwoyoso 06 Semarang belum mencapai 

hasil yang optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa masalah yang 

muncul dari guru, siswa, dan media yang digunakan. Masalah tersebut antara lain 

guru tidak memberikan peragaan dan pencontohan konkret pada materi menulis 

petunjuk sehingga siswa merasa kesulitan untuk menuliskan urutan suatu proses 

dan tidak membiasakan siswa untuk belajar secara sistematis. Selain itu, terdapat 

siswa yang kurang aktif dalam bertanya dan menanggapi pertanyaan karena saat 
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pembelajaran media yang digunakan guru kurang menarik dan kurang beragam. 

Media yang digunakan juga berukuran kecil dan tidak bisa dilihat jelas oleh selu-

ruh siswa. Saat kegiatan kelompok terdapat siswa yang kurang aktif karena dalam 

kegiatan kelompok siswa hanya diminta untuk mengisi lembar kerja yang berori-

entasi pada pengetahuan. Melihat kondisi tersebut, tim peneliti berencana melaku-

kan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik 

dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point. Dengan mene-

rapkan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia 

power point diharapkan dapat membantu guru dapat melakukan peragaan dan per-

cobaan dengan terampil, memperkenalkan siswa materi konkret dan memberi pen-

contohan, tidak hanya menggunakan ceramah satu arah, membuat siswa lebih ak-

tif dan belajar secara sistematis, memudahkan siswa dalam menuliskan suatu pro-

ses, dan memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan guru. Selain itu, 

penerapan metode dan media tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampil-

an guru dalam menggunakan metode yang beragam dalam pembelajaran. 

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran menulis pe-

tunjuk dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi ber-

bantuan multimedia power point diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis petunjuk pada siswa kelas IV 

SDN Purwoyoso 06 Semarang. Selain itu juga dapat  memberikan kontribusi atau 

masukan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan 

agar siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun skema me-

ngenai alur kerangka berpikir penelitian dijabarkan pada halaman selanjutnya. 
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Skema Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI AWAL 

Guru :  memberikan peragaan dan pencontohan konkret pada materi menu-

lis petunjuk, tidak membiasakan siswa untuk belajar secara sistem-

atis.  

Siswa : siswa kurang aktif dalam bertanya dan menanggapi pertanyaan, 

siswa kurang aktif saat kegiatan kelompok karena dalam kegiatan 

kelompok siswa hanya diminta untuk mengisi lembar kerja yang 

berorientasi pada pengetahuan saja.  

Keterampilan menulis petunjuk siswa memperoleh nilai rata-rata rendah, 

siswa belum memahami penggunaan tanda baca, kata sambung, dan merasa 

kesulitan untuk menuliskan urutan suatu proses 

 

TINDAKAN 

Menerapkan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan 

multimedia power point dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 

1. Guru mempersiapkan multimedia power point serta alat dan bahan 

pendemonstrasian 

2. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran. 

3. Guru meanampilkann multimedia power point 

4. Guru melakukan pendemonstrasian 

5. Guru dan siswa melakukan tanyajawab 

6. Siswa melakukan peniruan terhadap hal yang telah didemonstrasikan 

guru secara kelompok 

7. Guru menjelaskan penyusunan petunjuk 

8. Guru memberi lembar unjuk kerja menulis petunjuk 

9. Guru memantau kegiatan menulis petunjuk 

10. Guru dan siswa melakukan konfirmasi dan tanyajawab. 

11. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

12. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
 

KONDISI AKHIR 

1. Keterampilan guru pada pembelajaran menulis petunjuk akan meningkat 

2. Aktivitas siswa pada pembelajaran menulis petunjuk akan meningkat 

3. Keterampilan menulis petunjuk siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang akan meningkat 
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2.4  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dijabarkan sebelumnya, maka da-

pat dirumuskan hipotessis tindakan pada penelitian ini. Adapun hipotesis tindakan 

tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan metode demons-

trasi berbantuan multimedia power point maka keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan siswa menulis petunjuk siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan melalui Penelitian Tindakan Kelas. Menurut 

Arikunto (2006: 97) terdapat empat tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan pene-

litian tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun 

alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Tahap-tahap dalam PTK 

 

 

3.2  Prosedur Penelitian 

  Pada sub bab prosedur penelitian ini akan dibahas tahap-tahap dalam PTK 

yang akan dilaksanakan. Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap perencanaan, pe-

laksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat tahap tersebut membentuk 

suatu alur dalam pelaksanaannya. Adapun penjabaran tahap tersebut terdapat pada 

halaman selanjutnya. 
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3.2.1 Perencanaan 

Menurut Arikunto (2006: 99), tahap perencanaan merupakan tahap awal 

dimana peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamat-

an untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlang-

sung. Pada penelitian ini perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mempersiap-

kan segala sesuatu yang sudah dirancang dan dibuat untuk nantinya diterapkan 

pada pembelajaran menulis petunjuk. 

3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Arikunto (2006: 99) menyebutkan bahwa pelaksanaan tindakan dalam me-

rupakan implementasi atau penerapan isi dari perencanaan yang telah dibuat untuk 

diterapkan di dalam kelas. Dalam hal ini, guru harus melakukan tindakan sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan. Pembuatan modifikasi diperbolehkan sela-

ma tidak merubah prinsip perencanaan yang telah dibuat Pada penelitian ini, pe-

laksanaan tindakan merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat di 

dalam pembelajaran menulis petunjuk. 

3.2.3 Pengamatan 

Menurut Arikunto (2006: 99), pengamatan atau observasi merupakan kegi-

atan pengamatan oleh pengamat. Kegiatan mengamati ini dilakukan bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan. Guru mencatat sedikit demi sedikit peristiwa yang 

terjadi saat menjadi guru pelaksana dibantu oleh teman sejawat. Pengamatan dila-

kukan pada siswa, guru, dan proses pembelajaran. 

 



63 
 

 
 

3.2.4 Refleksi 

Arikunto (2006: 99-100) menyebutkan bahwa refleksi berarti kegiatan me-

ngemukakan kembali apa yang telah terjadi setelah pelaksanaan tindakan. Dalam 

hal ini, guru melakukan refleksi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan 

tindakan untuk selanjutnya dijadikan acuan pada pembelajaran yang akan dilang-

sungkan pada pertemuan berikutnya. Refleksi pada penelitian ini dilakukan bersa-

ma tim peneliti untuk mengemukakan kembali apa yang telah terjadi pada pembe-

lajaran dan berdiskusi untuk menentukan perbaikan pada pelaksanaan siklus beri-

kutnya. 

 

3.3 Siklus Penelitian 

Arikunto (2006: 92) menyebutkan bahwa siklus adalah putaran secara ber-

ulang dari kegiatan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, pelak-

sanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dirancang 

untuk tiga siklus penelitian. Setiap siklus dilaksanakan satu kali pertemuan. Beri-

kut rincian aktivitas setiap siklus. 

3.3.1 Siklus Pertama 

3.7.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus pertama ini berisi tentang segala sesuatu yang di-

perlukan dan dirancang pada pertemuan pertama. Adapun perencanaan tersebut 

dijabarkan pada halaman selanjutnya. 

1. Menyusun RPP tematik dengan tema pekerjaan yang mengambil kompetensi 

dasar menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memper-
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hatikan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll); sedangkan indikator-

nya yaitu (1) menjelaskan pengertian petunjuk, (2) menyebutkan langkah-lang-

kah menyusun karangan, (3) menyusun karangan tentang petunjuk membuat ba-

ling-baling sederhana. 

2. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk demonstrasi; 

3. Mempersiapkan laptop, LCD, dan multimedia power point; 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar kerja siswa, dan  lembar 

penilaian produk menulis petunjuk; 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan keteram-

pilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui metode demonstrasi 

berbantuan multimedia power point. 

3.7.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan siklus ini peneliti menggunakan desain pembelajaran te-

matik dengan demonstrasi, mencoba, berkelompok, berdiskusi, dan bertanya ja-

wab. Pelaksanaan pada penerapan siklus ini dilakukan selama satu pertemuan. 

Prosedur pelaksanaan siklus ini adalah sebagai berikut ini. 

Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran. 

2. Penataan tempat duduk siswa . 

3. Salam dan presensi. 

4. Guru memberikan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. 
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Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan menyiapkan media pembelajaran berupa video, multimedia 

power point, LCD, dan laptop. 

2. Guru menayangkan multimedia power point berupa macam-macam pekerjaan 

dan bertanya kepada siswa nama pekerjaan tersebut (eksplorasi, mengamati). 

3. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menanya). 

4. Guru menayangkan gambar helikopter dan bertanya kepada siswa nama orang 

yang mengendarai suatu pesawat dengan meminta siswa mengacungkan ta-

ngannya saat guru memberika beberapa alternatif jawaban (eksplorasi, meng-

amati, menanya, menalar). 

5. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menanya). 

6. Melalui gambar helikorper yang telah diperlihatkan, guru menjelaskan lang-

kah-langkah membuat baling-baling sederhana melalui multimedia power-

point (eksplorasi, mengamati). 

7. Guru mendemonstrasikan pembuatan baling-baling sederhana sesuai langkah-

langkah tersebut (eksplorasi, mengamati). 

8. Siswa melihat demonstrasi guru berbantuan multimedia power point tentang 

pembuatan baling-baling sederhana (eksplorasi, mengamati). 

9. Guru bertanya tentang energi gerak yang dihasilkan (eksplorasi, menanya, me-

nalar). 

10. Tiap kelompok memperoleh lembar kerja siswa serta alat dan bahan yang di-

gunakan untuk membuat baling-baling sederhana (elaborasi, mencoba). 

11. Semua siswa bekerja bersama-sama untuk membuat sesuai dengan hal yang  
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didemonstrasikan guru (elaborasi, mencoba). 

12. Guru memantau kegiatan siswa dan berperan sebagai fasilitator. 

13. Guru memanggil salah satu kelompok untuk maju menunjukkan hasil kerja 

dan produk yang telah dibuat beserta langkah-langkah pembuatannya (elabo-

rasi, membentuk jejaring). 

14. Guru menunjuk kelompok yang lain untuk memberi tanggapan. Berdasarkan 

tanggapan tersebut, guru meminta kelompok selanjutnya untuk memperbaiki 

hal-hal yang kurang dari kelompok pertama tadi (elaborasi, membentuk jeja-

ring). 

15. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok terbaik (konfirmasi). 

16. Guru menayangkan materi menulis petunjuk melalui multimedia power point 

(eksplorasi, mengamati, menalar). 

17. Guru bertanya cara membuat suatu karangan dan menayangkan penggunaan 

huruf besar, titik, dan koma (eksplorasi, menanya, menalar). 

18. Siswa memperhatikan guru. 

19. Guru menayangkan suatu karangan melalui multimedia power point dan ber-

sama dengan siswa membaca karangan tersebut (eksplorasi, melihat). 

20. Guru bertanya tentang gagasan pokok tiap paragraf dan siswa menjawab per-

tanyaan guru (eksplorasi, menanya). 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa diberikan lembar kerja individu untuk menuliskan petunjuk pembuatan  

baling-baling sederhana dalam bentuk karangan (elaborasi, menalar). 
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3. Guru bertindak sebagai fasilitator. 

4. Guru memanggil beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil karangannya 

(membentuk jejaring). 

5. Siswa diberikan soal dan mengerjakan secara individu. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran. 

3.7.2.3 Observasi 

Kegiatan observasi pada siklus pertama ini yaitu kegiatan pengamatan dari 

pelaksanaan tindakan pada pertemuan pertama tadi. Adapun hal-hal yang diobser-

vasi adalah sebagai berikut ini. 

1. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran (dilakukan oleh 

observer). 

2. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer). 

3. Memantau diskusi atau kerjasama antarsiswa dalam kelompok kecil yang telah 

dibentuk. 

3.7.2.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi pada siklus pertama ini adalah mengemukakan kembali 

apa yang telah terjadi dan diperoleh setelah pelaksanaan tindakan. Adapun hal-hal 

yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama. 

2. Mengevaluasi proses yang berupa hasil obeservasi keterampilan guru dan akti-

vitas siswa serta mengevaluasi penilaian produk menulis petunjuk siklus per-

tama. 

3. Menganalisis hasil observasi dan penilaian produk menulis petunjuk tersebut 
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4. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama. 

5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus selanjutnya. 

 

3.7.3 Siklus Kedua 

3.7.3.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan me-

nyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan  pada siklus pertama. Adapun 

hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut ini. 

1. Menyusun RPP tematik dengan tema teknologi komunikasi yang mengambil 

kompetensi dasar menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana de-

ngan memperhatikan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll); sedang-

kan indikatornya yaitu (1) menjawab pertanyaan berdasarkan isi karangan 

yang bertemakan teknologi komunikasi, (2) melengkapi kalimat yang rum-

pang pada karangan tentang petunjuk cara berkirim surat, (3) mengurutkan ka-

limat menjadi sebuah karangan utuh tentang petunjuk cara berkirim surat. 

2. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk demonstrasi. 

3. Mempersiapkan sumber belajar, laptop, LCD, dan multimedia power point. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar kerja siswa, dan  lembar 

penilaian produk menulis petunjuk. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan keteram-

pilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui metode demonstrasi 

berbantuan multimedia power point. 
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3.7.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan siklus ini peneliti menggunakan desain pembelajaran te-

matik dengan demonstrasi, mencoba, berkelompok, berdiskusi, dan bertanyajawab. 

Pelaksanaan pada penerapan siklus ini dilakukan selama satu pertemuan. Prosedur 

pelaksanaan siklus yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut ini. 

Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran. 

2. Penataan tempat duduk siswa. 

3. Salam, doa dan presensi. 

4. Guru memberikan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan menyiapkan media pembelajaran berupa multimedia power 

point, LCD, laptop. 

2. Guru menampilkan multimedia power point yang berisi tentang materi tekno-

logi komunikasi (eksplorasi, mengamati). 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang teknologi komunikasi yang diketahui 

siswa (eksplorasi, menanya). 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorsi, menalar). 

5. Guru bertanya kepada siswa cara menggunakan telepon (eksplorasi, menanya). 

6. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menalar). 

7. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah bertelepon (eksplorasi, mengamati) 

8. Siswa memperhatikan pendemonstrasian guru (eksplorasi, mengamati). 
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9. Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas untuk mendemonstrasikan 

cara bertelepon sesuai pendemonstrasian guru (elaborasi, mencoba). 

10. Guru memberikan reward. 

11. Guru bertanya kepada siswa cara berkirim surat (eksplorasi, menanya). 

12. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menalar). 

13. Guru mendemonstrasikan cara berkirim surat berbantuan multimedia power 

point (eksplorasi, mengamati). 

14. Guru menjelaskan pembelajaran yang akan dilakukan. 

15. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok beranggotakan 2-3 orang 

16. Tiap kelompok diberikan alat dan bahan untuk pendemonstrasian dan tiap ke-

lompok bekerjasama melakukan kegiatan mencoba sesuai pendemonstasian 

guru (elaborasi, mencoba, membentuk jejaring). 

17. Guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa 

18. Guru memilih beberapa surat yang telah dibuat dan memberikan komentar 

tentang surat yang telah dibuat (konfirmasi, menanya). 

19. Tiap kelompok diberi LKS untuk dikerjakan (elaborasi, membentuk jejaring) 

20. Guru memantau kegiatan diskusi kelompok. 

21. Guru dan siswa membahas hasil diskusi (konfirmasi, memben-tuk jejaring). 

22. Siswa diminta kembali ke bangku masing-masing. 

23. Guru bertanya kepada siswa tentang penggunaan tanda baca dan kata sambung 

(eksplorasi, menanya). 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 
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2. Guru menjelaskan cara menuliskan petunjuk langkah-langkah pende-

monstrasian dan mengingatkan penggunaan tanda baca, kata sambung, 

dan penyingkatan kata. 

3. Siswa diminta menuliskan karangan tentang cara berkirim surat  pada lembar 

unjuk kerja individu yang telah diberikan.  

4. Guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa. 

5. Guru mengakhiri pembelajaran. 

3.7.3.3 Observasi 

Kegiatan observasi pada siklus kedua ini yaitu kegiatan pengamatan dari 

pelaksanaan tindakan pada pertemuan kedua tadi. Adapun hal-hal yang diobser- 

vasi adalah sebagai berikut ini. 

1. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran (dilakukan oleh 

observer). 

2. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer). 

3. Memantau diskusi atau kerjasama antarsiswa dalam kelompok kecil yang telah 

dibentuk. 

3.7.3.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi pada siklus kedua ini adalah mengemukakan kembali apa 

yang telah terjadi dan diperoleh setelah pelaksanaan tindakan. Adapun hal-hal 

yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua. 

2. Mengevaluasi proses yang berupa hasil obeservasi keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta mengevaluasi penilaian produk menulis petunjuk siklus  
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kedua. 

3. Menganalisis hasil observasi dan penilaian produk menulis petunjuk tersebut 

4. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua. 

5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga. 

 

3.7.4 Siklus Ketiga 

3.7.4.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah memperbaiki dan me- 

nyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan  pada siklus kedua. Adapun 

hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut ini. 

1. Menyusun RPP tematik dengan tema teknologi transportasi yang mengambil 

kompetensi dasar menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana de-

ngan memperhatikan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll); sedang-

kan indikatornya yaitu (1) menjawab pertanyaan berdasarkan isi karangan 

dengan tema teknologi transportasi, (2) melengkapi kalimat yang rumpang pa-

da karangan petunjuk membuat parasut sederhana, (3) mengurutkan kalimat 

menjadi sebuah karangan utuh tentang petunjuk membuat parasut sederhana. 

2. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk demonstrasi. 

3. Mempersiapkan sumber belajar, laptop, LCD, dan multimedia power point. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar kerja siswa dan  lembar  

penilaian produk menulis petunjuk. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan keteram-

pilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui metode demonstrasi  
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berbantuan multimedia power point. 

3.7.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan siklus ini peneliti menggunakan desain pembelajaran 

tematik dengan demonstrasi, mencoba, berkelompok, berdiskusi, dan bertanya ja-

wab. Pelaksanaan pada penerapan siklus ini dilakukan selama satu pertemuan. 

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut ini. 

Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran. 

2. Penataan tempat duduk siswa . 

3. Salam, doa dan presensi. 

4. Guru memberikan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema, tujuan pembelajaran, dan melakukan tanya-

jawab. 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan menyiapkan media pembelajaran berupa video, multimedia 

power point, LCD, laptop. 

2. Guru menampilkan multimedia power point yang berisi tentang materi teknologi  

transportasi (eksplorasi, mengamati). 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang teknologi transportasi yang diketahui siswa  

(eksplorasi, menanya). 

4. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (elaborasi). 

5. Guru menjelaskan pembelajaran yang akan dilakukan. 

6. Tiap kelompok diberikan kertas untuk digunakan dalam menjawab perta-

nyaan (elaborasi, menalar, membentuk jejaring). 
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7. Guru menayangkan pertanyaan melalui multimedia power point dan me-

minta siswa menjawab pertanyaan tersebut di kertas yang telah disediakan. 

8. Tiap kelompok diminta mengangkat kertas tersebut untuk menunjukkan jawaban. 

9. Guru bersama siswa membahas tiap soal dan dilanjutkan ke soal berikutnya (kon-

firmasi, menalar). 

10. Siswa dikondisikan untuk duduk di tempat duduk semula. 

11. Guru bertanya tentang manfaat parasut (eksplorasi, menanya). 

12. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menalar). 

13. Guru mendemonstrasikan cara membuat parasut sederhana (eksplorasi, meng-

amati). 

14. Siswa memperhatikan pendemonstrasian guru (eksplorasi, mengamati). 

15. Guru memberikan pertanyaan tentang langkah-langkah demonstrasi yang dilaku-

kan guru (eksplorasi, menanya). 

16. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menalar). 

17. Siswa diminta menirukan secara bersama-sama apa yang sudah didemonstrasikan 

guru secara berkelompok (elaborasi, mencoba). 

18. Guru memantau kegiatan siswa. 

19. Beberapa kelompok memperlihatkan hasil karya (elaborasi, membentuk jejaring). 

20. Guru bertanya kepada siswa tentang langkah-langkah membuat parasut sederhana  

(eksplorasi, menanya). 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan tanya ja-

wab. 

2. Guru menjelaskan cara menuliskan petunjuk dan mengingatkan pengguna- 
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an tanda baca, kata sambung, dan penyingkatan kata. 

3. Siswa diminta menuliskan petunjuk membuat parasut sederhana di lembar unjuk 

kerja individu (elaborasi, menalar). 

4. Guru memantau kegiatan siswa dan membimbing pengerjaan siswa. 

5. Guru mengakhiri pembelajaran. 

3.7.4.3 Observasi 

Kegiatan observasi pada siklus ketiga yaitu pengamatan pelaksanaan tin-

dakan pada pertemuan ketiga. Hal-hal yang diobservasi adalah sebagai berikut ini. 

1. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran (dilakukan oleh  

observer). 

2. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer). 

3. Memantau diskusi atau kerjasama antarsiswa dalam kelompok kecil yang telah 

dibentuk. 

3.7.4.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi pada siklus ketiga ini adalah mengemukakan kembali 

apa yang telah terjadi dan diperoleh setelah pelaksanaan tindakan. Adapun hal-hal  

yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga. 

2. Mengevaluasi proses yang berupa hasil obeservasi keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta mengevaluasi penilaian produk menulis petunjuk siklus  

ketiga. 

3. Menganalisis hasil observasi dan penilaian produk menulis petunjuk tersebut 

4. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus ketiga. 

5. Membuat perencanan pembelajaran selanjutnya untuk meningkatkan kualitas  
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pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek keterampilan menulis petunjuk. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang akan dikaji adalah guru dan siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 06 Semarang. Siswa yang akan diteliti berjumlah 36 orang yang terdiri 

dari 11 orang siswa perempuan dan 25 orang siswa laki-laki.  

 

3.5 Variabel  Penelitian 

Variabel penelitian ditentukan supaya penelitian menjadi terfokus dan 

dapat mengetahui peningkatan masing-masing variabel tersebut. Pada penelitian 

ini terdapat tiga variabel yang akan diteliti pada penelitian ini. Berikut variabel 

yang akan diteliti tersebut. 

a. Ketrampilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui pendekatan 

saintifik dengan metode demonstrasi berbantan multimedia power point. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui pendekatan sain-

tifik dengan metode demonstrasi berbantan multimedia power point. 

c. Keterampilan menulis petunjuk melalui pendekatan saintifik dengan metode 

demonstrasi berbantan multimedia power point. 

 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa data yang diambil untuk membe-

rikan gambaran tentang hasil penelitian. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan 

dianalisis dengan teknik tertentu. Adapun penjabaran mengenai data dan teknik 

pengumpulan data tersebut terdapat pada halaman selanjutnya. 
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3.6.1 Sumber data 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 06 Semarang sebanyak 

36 orang yang terdiri dari 11 orang siswa perempuan dan 25 orang siswa laki-laki. 

Hasil pengamatan diperoleh dari hasil belajarnya selama pelaksanaan siklus perta-

ma dan kedua dalam pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik de-

ngan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point. 

3.6.1.2  Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi guru selama  pembelajaran  

yang menerapkan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan 

multimedia power point. Observasi yang dilakukan yakni observasi tentang kete-

rampilan mengajar guru. 

3.6.1.3 Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan  

tindakan. Data tersebut dijadikan sebagai patokan apakah pembelajaran yang telah  

dilakukan sudah meningkat atau belum. 

3.6.2 Jenis data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif  

Data berjenis kuantitatif terdiri dari hasil uji kompetensi siswa dan hasil 

unjuk kerja siswa. Hasil belajar tersebut diwujudkan dengan angka. Hasil belajar 

diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis petunjuk melalui pendekatan  

saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point. 
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3.6.2.2  Data Kualitatif  

Data berjenis kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas yang merupa-

kan hasil pengamatan selama proses pembelajaran yang diklasifikasikan menjadi: 

sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K) dengan menggunakan lem-

bar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa saat pembelajaran menulis 

petunjuk melalui pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan 

multimedia power point. 

 

3.6.3 Teknik pengumpulan data 

3.6.3.1 Teknik Tes  

Menurut Arikunto (2006: 150) tes adalah berbagai pertanyaan atau latihan 

serta alat lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan in-

telegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes 

dalam penelitian ini berupa tes intelegensi yang digunakan untuk melihat tingkat 

intelektual siswa dengan memberikan tugas menulis petunjuk sesuai pembelajaran 

yang dilakukan. 

3.6.3.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang digunakan untuk menda-

patkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan tes 

(Hamdani 2011: 316). Berikut penjabaran teknik nontes dalam penelitian ini. 

1. Observasi 

 Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematik ter- 

hadap gejala yang tampak apada objek penelitian (Margono 2010: 158). Observasi 
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 yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dimana kegiatan 

observasi dilakukan di tempat pelaksanaan tindakan penelitian ini. Dalam peneli-

tian ini, observasi dilakukan utnuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas 

siswa saat pembelajaran menulis petunjuk. 

2.  Catatan lapangan 

Catatan lapangan berisi tentang catatan kegiatan yang terjadi selama pem-

belajaran menulis petunjuk melalui pendekatan saintifik dengan metode demons-

trasi berbantuan multimedia power point yang berupa data gambaran berlangsung-

nya kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Catatan lapangan berguna un-

tuk memperkuat data penelitian. 

3.    Wawancara  

Wawancara adalah alat pengumpul sejumlah informasi dengan cara me-

ngajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Mar-

gono 2010: 165). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawan-

cara dengan guru tentang kegiatan pembelajaran menulis petunjuk melalui pende-

katan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

yang  dilakukan. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dan da-

ta kualitatif yang sudah diperoleh. Adapun penjabaran dari masing-masing teknik  

pengumpulan data tersebut terdapat pada halaman selanjutnya. 
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3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa data keterampilan menulis petunjuk siswa yang 

analisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yang bersifat 

menggambarkan kenyataan sesuai dengan data yang diperoleh untuk mengetahui 

keterampilan menulis petunjuk dengan menentukan mean, median, modus. Anali-

sis tingkat keberhasilan dan ketuntasan belajar siswa setelah proses belajar me-

ngajar dilakukan pada setiap siklus. Rumus yang digunakan adalah sebagai beri-

kut ini. 

1. Menentukan rata-rata kelas. 

  
        

   
 

xi = tanda kelas 

fi = frekuensi yang sesuai dengan xi   (Poerwanti 2008: 6.25) 

2. Menentukan median dianalisis dengan rumus: 

a. Untuk data ganjil (n=ganjil) 

       
 

 

b. Untuk data genap (n=genap) 

   

  
 
     

 

 
 

X = Nilai ke-n setelah diurutkan 

n = jumlah data (Awalluddin 2008: 2.11) 

3. Menentukan modus dengan cara menentukan data yang frekuensinya ter-

banyak (Sudjana 2011: 108).  
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  P=
                                             

                   
 x 100% 

4. Menentukan persentase ketuntasan belajar secara klasikal, digunakan rumus: 

 

 

   

                   (Muslich 2012: 162) 

 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas. Adapun 

kriteria tersebut dipaparkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Individual Klasikal 

≥ 65 80% Tuntas 

< 65 80% Tidak Tuntas 

(KKM  mata pelajaran Bahasa Indonesia SDN Purwoyoso 06 Semarang) 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa, keterampilan  

guru, catatan lapangan, dan wawancara dalam  pembelajaran menulis petunjuk 

melalui pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia 

power point yang dianalisis dengan mengorganisasikan, mengklasifikasikan ber-

dasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut kategori untuk mem-

peroleh kesimpulan. Berikut penjabaran analisis data pada tiap variabel tersebut. 

3.7.2.1 Data Keterampilan Guru 

Data keterampilan guru diambil saat kegiatan pembelajaran menulis petun-

juk melalui pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multime-

dia power point sedang berlangsung. Untuk menentukan skor dalam 4 kategori, 

langkah-langkah yang ditempuh dijabarkan pada halaman selanjutnya. 
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1. Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k) 

2. Menentukan median  

3. Menentukan jarak interval 

4. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Median = 
                          

 
           (Poerwanti 2008 :6.9) 

 

Jarak interval (i) = 
                        

                   
          (Awalludin 2008: 1.45) 

 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria tingkat keberhasilan 

keterampilan guru yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu sangat baik, 

baik, cukup, kurang. Adapun kriteria tersebut dipaparkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Skor Kategori 

33,1 ≤ skor ≤ 40,0 Sangat baik 

25,1 ≤ skor ≤ 33,0 Baik 

17,1 ≤ skor ≤ 25,0 Cukup 

10,0 ≤ skor ≤ 17,0 Kurang 

 

3.7.2.2 Data Aktivitas Siswa 

Analisa data aktivitas siswa di ambil pada saat pembelajaran berlangsung. 

Untuk menentukan skor dalam 4 kategori, langkah-langkah yang ditempuh adalah 

sebagai berikut ini. 

a. Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k) 

b. Menentukan median  

c. Menentukan jarak interval 

d. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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Median = 
                          

 
           ( Poerwanti  2008 :6.9) 

 

Jarak interval (i) = 
                        

                   
           (Awalludin 2008: 1.45) 

 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria tingkat keberhasilan ak-

tivitas siswa yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cu-

kup, kurang. Adapun kriteria tersebut dipaparkan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa 

 

 

3.8  Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan suatu patokan atau kriteria bahwa pene-

litian yang dilakukan telah berhasil atau belum. Adapun indikator keberhasilan pa-

da pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui pendekatan saintifik de-

ngan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point pada siswa kelas IV 

SDN Purwoyoso 06 Semarang adalah sebagai berikut ini. 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui pendekatan 

saintifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point me-

ningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui pendekatan sa-

intifik dengan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point me-

ningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik. 

Skor Kategori 

20,1 ≤ skor ≤ 24,0 Sangat baik 

15,1 ≤ skor ≤ 20,0 Baik 

11,1 ≤ skor ≤ 15,0 Cukup 

6,0 ≤ skor ≤ 11,0 Kurang 
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3. Sekurang-kurangnya 80% dari seluruh siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang mengalami ketuntasan belajar individual menulis petunjuk sebesar 

≥ 65 dan meningkat dengan kategori baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.3 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran menulis petunjuk mela-

lui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point diperoleh dari data 

kuantitatif dan kualitatif pada tiap siklus. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga 

siklus dan setiap siklus dilaksanakan selama satu kali pertemuan. Berikut penja-

baran hasil penelitian tersebut. 

 

4.3.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus Pertama 

Siklus pertama dilaksanakan pada hari Senin, 24 Maret 2014 selama 3,5 

jam pelajaran. Berdasarkan pelaksanaan siklus tersebut diperoleh hasil penelitian 

meliputi hasil observasi keterampilan, aktivitas siswa, dan hasil penilaian menulis 

petunjuk. Adapun penjabaran hasil pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai 

berikut ini. 

4.1.1.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Observasi keterampilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk mela-

lui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point dilakukan untuk 

mengamati aktivitas guru pada saat pembelajaran siklus pertama berlangsung. 

Adapun hasil observasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di halaman selanjut-

nya. 
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Tabel 4.1  

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Pertama 

 

No 

 

Indikator 

Tingkat 

kemampuan 

 

Jml 

skor 

Kategori 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran    √ 4 Sangat baik 

2. Melakukan apersepsi   √  3 Baik 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 Baik 

4. Menggunakan multimedia power point    √ 4 Sangat baik 

5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi   √  3 Baik 

6. Mengelola kelas  √   2 Cukup 

7. Memberikan penguatan   √  3 Baik  

8. Membimbing kelompok   √  3 Baik 

9. Membimbing menulis petunjuk    √  3 Baik 

10. Menutup kegiatan pelajaran   √   2 Cukup 

Jumlah skor total 30 

Rata-rata skor 3.0 

Kategori Baik 

Persentase Keberhasilan 75% 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

diperoleh jumlah skor 30; rata-rata skor 3,0; dan persentase keberhasilan 75% 

dengan kategori sangat baik.  

Indikator pertama yaitu mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Pada in-

dikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kategori baik. Guru sudah mempersi-

apkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran yang berupa multimedia 

power point serta alat dan bahan untuk pendemonstrasian, mengecek kehadiran 

siswa, serta berdoa. Alat dan bahan pendemonstrasian yang dipersiapkan berupa 

kertas warna, sedotan, gunting, jarum pentul. Selain itu guru juga mempersiapkan 

LCD dan laptop 

Kegiatan guru saat melakukan apersepsi memperoleh skor 3 dengan kate-

gori baik. Hal tersebut diperoleh melalui catatan lapangan yang menunjukkan bah-

wa guru melakukan apersepsi sesuai dengan materi pembelajaran, menarik perha-

tian siswa, dan mengajukan pertanyaan tetapi guru belum memotivasi siswa.  Ke-
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giatan apersepsi ini dilakukan guru dengan menayangkan gambar berbagai macam 

pekerjaan dan bertanya tentang macam-macam pekerjaan yang ada di gambar ter-

sebut. Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak, coba perhatikan gambar di depan. 

Ada pekerjaan apa saja di gambar ini?”. Setelah itu, siswa menjawab pertanyaan 

guru “Guru, dokter, nelayan, penjual bakso, pilot bu”. Lalu guru bertanya lagi ke-

pada siswa “Iya benar. Coba ada yang tau lagu abang tukang bakso? Ayo kita nya-

nyikan bersama-sama. 1 2 3”. Selanjutnya guru dan siswa menyanyikan lagu 

abang tukang bakso. Berikut gambar beberapa jenis pekerjaan yang ditampilkan 

melalui multimedia power point. 

 
Gambar 4.1 Isi Multimedia Power Point saat Kegiatan Apersepsi 

 

 

Skor 3 diperoleh guru pada indikator ketiga yaitu penyampaian tujuan 

pembelajaran.  Pada indikator ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Tujuan pembelajaran tersebut 

ditayangkan melalui multimedia power point disertai dengan pembacaan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai oleh guru. Guru me-nyampaikan tujuan pembela-

jaran kepada siswa setelah melakukan apersepsi.  

Indikator keempat yaitu menggunakan multimedia power point. Pada in- 

dikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Isi multimedia  
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yang diajarkan sesuai dengan materi, jelas, mudah dipahami. Selain itu multime-

dia power point juga menarik dan meningkatkan perhatian siswa. Guru menggu-

nakan media ini untuk menjelaskan materi yang akan diajarkan. Berikut gambar 

multimedia power point pada siklus pertama. 

 
Gambar 4.2 Beberapa Isi Multimedia Power Point pada Siklus Pertama 

 

Pada indikator pelaksaan pembelajaran dengan metode demonstrasi, guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kegiat-

an guru yang melaksanakan metode demonstrasi sesuai langkah-langkah pembuat-

an baling-baling sederhana, memberikan penjelasan saat kegiatan demonstrasi 

berlangsung. Saat guru memperagakan pembuatan baling-baling sederhana, guru 

juga menampilkan langkah-langkah pembuatan baling-baling tersebut melalui 

multimedia power point.  

Keterampilan guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 2 dengan ka-

tegori cukup. Pengkondisian kelas dilakukan guru dengan memberikan petunjuk 

yang jelas dan menegur. Pada indikator ini guru belum membagi perhatian ke 

seluruh siswa dan belum memusatkan perhatian kepada kelompok karena masih 

terdapat siswa yang belum terkondisikan. Jika ada siswa yang gaduh, guru mene-

gur siswa tersebut dan meminta untuk tidak mengganggu teman lain. Namun saat 

dan setelah kegiatan kelompok siswa cenderung susah untuk dikondisikan. 
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Skor 3 dengan kategori cukup diperoleh guru pada indikator memberikan 

penguatan pada kelompok. Pada indikator ini guru memberikan penguatan berupa 

kata-kata, ekspresi mimik dan gerakan badan, sentuhan. Penguatan berupa kata-

kata dilakukan guru dengan menyebutkan kata “pintar, bagus, benar” setelah sis-

wa menjawab pertanyaan atau merespon permintaan guru. Sedangkan untuk pe-

nguatan berupa gerakan badan, guru menggunakan ibu jarinya untuk merespon 

kegiatan siswa yang aktif. 

Indikator kedelapan yaitu membimbing kelompok. Pada indikator ini, guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Kegiatan guru dalam membimbing ke-

lompok yaitu dengan memperjelas kegiatan kelompok siswa, menyebarkan ke-

sempatan bertanya, memberi saran terhadap kelompok yang mengalami kesulitan. 

Sebelum kegiatan kelompok dimulai, guru membagikan terlebih dahulu bahan-

bahan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan mencoba bersama kelompok 

membuat baling-baling sederhana. Kegiatan ini dilakukan setelah guru mende-

monstrasikan cara membuat baling-baling sederhana. Saat siswa membuat baling-

baling sederhana, guru berkeliling membantu kelompok yang masih kebingungan 

untuk membuat. Selain itu guru juga memberikan saran kepada kelompok terse-

but. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa menulis petunjuk memper-

oleh skor 3 dengan kategori baik. Pada keterampilan ini, guru membimbing siswa 

dengan memberikan petunjuk yang jelas, menyebarkan kesempatan untuk berta-

nya, memberikan saran. Sebelum siswa mengerjakan soal, guru terlebih dahulu 

menjelaskan dengan jelas pengerjaan soal tersebut. Soal yang diberikan ditam-
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pilkan melalui multimedia power point. Melalui tayangan tersebut, guru menje-

laskan pengerjaannya. Setelah itu baru guru membagi lembar kerja untuk masing-

masing siswa. Saat pengerjaan, guru juga berkeliling memantau siswa dan mem-

berikan saran kepada beberapa siswa.  

Indikator kesepuluh yaitu menutup kegiatan pembelajaran. Pada indikator 

ini, guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Guru sudah menyimpulkan 

pembelajaran dan melakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan penyimpulkan kegiatan 

pembelajaran, guru bertanya kepada siswa terlebih dahulu sehingga kegiatan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran dilakukan bersamaan dengan siswa. Setelah 

itu guru memberikan soal evaluasi kepada msing-masing siswa.  

Berdasarkan penjabaran hasil observasi 10 keterampilan guru sebelumnya, 

keterampilan guru dalam menutup kegiatan pembelajaran dan keterampilan me-

ngelola kelas memperoleh kategori cukup. Keterampilan menyampaikan tujuan 

pembelajaran, keterampilan melakukan apersepsi, keterampilan membimbing sis-

wa dalam kelompok, keterampilan melaksanakan pembelajaran dengan metode 

demonstrasi, keterampilan membimbing siswa menulis petunjuk, dan keteram-

pilan memberikan penguatan, memperoleh kategori baik. Sedangkan kategori sa-

ngat baik diperoleh pada keterampilan keterampilan mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran dan keterampilan keterampilan menggunakan multimedia power 

point. Pada halaman selanjutnya dipaparkan diagram batang berdasarkan pemer-

olehan skor tiap indikator hasil observasi keterampilan guru siklus pertama. 
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Diagram 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Pertama 

 

 

4.1.1.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui metode 

demonstrasi berbantuan multimedia power point diperoleh dari hasil observasi se-

lama kegiatan pembelajaran siklus pertama berlangsung. Adapun hasil observasi 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2  
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Pertama 

No Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang  

mendapat skor Skor 

maks 

Jml 

skor 

Rata

-rata 

skor 

% 
Kate-

gori 
1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 0 10 12 8 120 88 2.93 73% Baik 

2. Aktif bertanya dan menjawab perta-

nyaan 0 18 11 1 120 73 2.43 61% 
Baik 

3. Mengamati multimedia power point 0 13 11 6 120 83 2.77 69% Baik 

4. Melakukan kegiatan mencoba 8 9 5 8 120 73 2.43 61% Baik 

5. Menulis petunjuk 1 10 10 9 120 87 2.90 73% Baik 

6. Keberanian tampil di depan kelas 17 6 2 5 120 55 1.83 46% Cukup 

Jumlah skor total 459 
Rata-rata skor  15.30 

Persentase 64% 
Kategori Baik 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran me-

nulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbentuan multimedia power point 

0 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

3 3 

4 

3 

2 

3 3 3 

2 

Keterangan 

1.Mempersiapkan kegiatan pembelajaran         6. Mengelola  kelas  

2.Melakukan apersepsi          7. Memberikan penguatan 

3.Menyampaikan tujuan pembelajaran         8. Membimbing kelompok 

4.Menggunakan multimedia powerpoint           9. Membimbing siswa dalam menulis petunjuk 

5.Melaksanakan metode demonstrasi       10. Menutup kegiatan pembelajaran 
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diperoleh jumlah skor total 459; dengan rata-rata skor 15,3; dan persentase skor 

yang diperoleh 64% yang termasuk dalam kategori baik.  

Indikator pertama yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Pada 

indikator ini, skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,93 dengan kategori baik dan 

persentase keberhasilan sebesar 73%. Seluruh siswa sudah berada di kelas dan 

menempati tempat duduk mereka masing-masing. Selain itu, mereka berdoa ber-

sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Namun dalam mempersiapkan alat tulis, 

terdapat 8 siswa yang sudah melakukannya yaitu AF, HAR, HIS, KADP, NA, 

SMAL, FBG, ACPR. Sedangkan untuk 20 siswa sudah memperhatikan guru saat 

pembelajaran akan dimulai.  

Aktivitas siswa saat bertanya dan menjawab pertanyaan memperoleh skor 

rata-rata 2.43 dengan kategori baik dan persentase keberhasilan sebesar 61%. 

Pada aktivitas ini, terdapat 18 orang siswa yang bertanya atau menjawab pertanya-

an sebanyak 1 sampai 2 kali; 11 orang siswa sebanyak 3 sampai 4 kali; dan 1 

orang siswa lebih dari 4 kali yaitu HAR. Pertanyaan yang diberikan guru dilaku-

kan secara klasikal dan individu baik pertanyaan tertutup yang membutuhkan satu 

jawaban atau pertanyaan terbuka yang memberi kesempatan siswa untuk me-

nyampaikan pendapat.  

Indikator ketiga yaitu mengamati multimedia power point. Pada indikator 

ini, rata-rata skor yang diperoleh adalah 2.93 dengan kategori baik dan persentase 

keberhasilan sebesar 73%. Hal tersebut ditunjukkan dengan 11 orang siswa meng-

amati multimedia power point; 10 orang mengamati multimedia power point  dan 

sebanyak 1 atau 2 kali memberikan komentar; 9 orang mengamati multimedia 
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power point, memberikan pendapat lebih dari 2 kali dan menuliskan materi yang 

disampaikan guru di buku tulis. Siswa yang memperoleh skor maksimal yaitu  

FBG, GJS, KADP, RJG, RPHA, SRP. 

Skor rata-rata yang diperoleh pada indikator melakukan kegiatan mencoba 

adalah 2.43 dengan kategori baik dan persentase keberhasilan sebesar 61%. Pada 

indikator ini, terdapat 8 orang siswa yang tidak melakukan kegiatan mencoba 

membuat baling-baling sederhana bersama kelompok; 9 orang siswa melakukan 

kegiatan mencoba bersama kelompok dengan bekerjasama dan memberikan pen-

dapat; 5 orang siswa melakukan kegiatan mencoba bersama kelompok dengan be-

kerjasama, memberikan pendapat, namun produk baling-baling sederhana yang 

dibuat kurang kreatif; 8 orang siswa melakukan kegiatan mencoba bersama ke-

lompok, ikut bekerjasama, mengungkapkan pendapat, dan kreatif dalam membuat 

baling-baling sederhana. Siswa yang aktif pada indicator ini yaitu FBG, GJS, 

KADP, RJG, RPHA, SRP; sedangkan siswa yang kurang aktif yaitu ACPR, HAR, 

JAY, LH, MM, MSFW, VDR, ASA. 

Indikator kelima yaitu menulis petunjuk. Pada indikator ini, skor rata-rata 

yang diperoleh adalah 2.90 dengan kategori baik dan persentase keberhasilan se-

besar 73%. Hal tersebut diperoleh dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat 

1 orang siswa yang tidak menulis petunjuk atau materi yang disampaikan guru; 10 

orang siswa menulis petunjuk namun perlu diperintah secara perorangan dan di-

bimbing; 10 orang siswa menuis petunjuk dengan perintah secara klasikal namun 

perlu dibimbing; 9 orang siswa menulis petunjuk dengan perintah secara klasikal 
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tanpa dibimbing. Siswa yang memperoleh skor maksimal yaitu AF, FBG, GJS, 

MMU, RJG, RPHA, SRP, SMAL, RDO; sedangkan siswa yang kurang yaitu LH. 

Indikator keenam yaitu keberanian siswa untuk tampil di depan kelas. Pa-

da indikator ini, skor rata-rata yang diperoleh adalah 1,83 dengan kategori cukup 

dan persentase keberhasilan sebesar 46%. Hal tersebut ditunjukkan melalui catat-

an lapangan dan deskriptor hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa terdapat 

17 orang siswa tidak berani menyampaikan pendapat; 6 orang siswa percaya diri 

menyampaikan pendapat tetapi kurang dimengerti; 2 orang siswa menyampaikan 

pendapat secara percaya diri dan mudah dimengerti sebanyak 1 atau 2 kali; 5 

orang siswa menyampaikan pendapat secara percaya diri dan dimengerti lebih dari 

2 kali. Siswa yang aktif pada indikator ini yaitu GJS, MMU, RJG, RPHA, VDR. 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk me-

lalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point sebelumnya disaji-

kan dalam sebuah diagram. Berikut disajikan diagram hasil observasi aktivitas sis-

wa siklus pertama. 

. 

Diagram 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Pertama  
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Keterangan 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 4. Melakukan kegiatan mencoba 

2. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan  5. Menulis petunjuk  

3. Mengamati multimedia power point         6. Keberanian tampil di depan kelas 
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4.1.1.3 Paparan Keterampilan Menulis Petunjuk  

Keterampilan menulis petunjuk diperoleh melalui penilaian hasil kerja sis-

wa dalam menulis petunjuk saat siklus pertama. Adapun hasil dari keterampilan 

menulis petunjuk tersebut disajikan pada tabel distribusi frekuensi yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3  
Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian  

Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus Pertama 

No Nilai Frekuensi (Fi) Nilai tengah (xi) Fi.xi 

1 33-44 1 38.5 38.5 

2 45-56 6 50.5 303 

3 57-68 9 62.5 562.5 

4 69-79 2 74 148 

5 80-90 9 85 765 

6 91-100 3 95.5 286.5 

Jumlah 30 406 2103.5 

Rata-rata kelas 70 

Nilai yang sering muncul 87 

Nilai tertinggi 100 

Nilai tengah 66.5 

Nilai terendah 33 

Jumlah siswa tuntas (persentase) 20 (67%) 

Jumlah siswa tidak tuntas 

(persentase) 
10 (33%) 

 

Tabel distribusi frekuensi hasil penilaian keterampilan menulis petunjuk di 

atas menunjukkan bahwa terdapat 1 orang siswa yang memperoleh nilai pada ren-

tang 33 – 44; 6 orang siswa memperoleh nilai pada rentang 45 – 56; 9 orang siswa 

memperoleh nilai pada rentang 57 – 68; 2 orang siswa memperoleh nilai pada ren-

tang 69 – 79; 9 orang siswa memperoleh nilai pada rentang 80 – 90; 3 orang siswa 

memperoleh nilai pada rentang 91 – 100. Rata-rata kelas pada penilaian keteram-

pilan menulis petunjuk siklus pertama yaitu 70. Nilai tertinggi pada penilaian me-

nulis petunjuk ini adalah 100; nilai tengah adalah 66,5; nilai terendah adalah 33. 

Nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 87. 
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Terdapat 20 orang siswa yang tuntas dengan persentase 67%, sedangkan siswa 

yang tidak tuntas yaitu 10 orang siswa dengan persentase 33%. Berikut paparan 

diagram persentase ketuntasan keterampilan menulis petunjuk siklus pertama. 

 
Diagram 4.3 Persentase Ketuntasan Keterampilan Menulis Petunjuk  

Siklus Pertama 

 

 Pemerolehan nilai menulis petunjuk diperoleh dari jumlah skor berdasar-

kan indikator penilaian menulis petunjuk yang meliputi keutuhan, kepaduan, pi-

lihan kata, kesesuaian dengan kerangka, ejaan dan tanda baca. Adapun data hasil 

penilaian keterampilan menulis petunjuk berdasarkan indikator tersebut adalah se-

bagai berikut ini.   

Tabel 4.4  

Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus Pertama  

Berdasarkan Indikator Penilaian 

No. Indikator 

Tingkat 

kemampuan Jml 

skor 

Rata-

rata 

skor 

% Kategori 

1 2 3 

1. Keutuhan 4 1 25 81 2.70 90% Sangat Baik 

2. Kepaduan 21 4 5 44 1.47 49% Cukup  

3. Pilihan kata 5 11 14 69 2.30 77% Sangat baik 

4. Kesesuaian dengan kerangka 3 10 17 74 2.47 82% Sangat Baik 

5. Ejaan dan tanda baca 18 6 6 48 1.60 53% Cukup 

Jumlah skor total 316 

Rata-rata skor 2.11 

Persentase 70% 

Kategori Baik 
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Berdasarkan data hasil penilaian keterampilan menulis petunjuk berdasar-

kan indikator pada halaman sebelumnya, diperoleh jumlah skor total 316; rata-rata 

skor 2.11; persentase keberhasilan sebesar 70% dengan kategori baik. Hasil ter-

sebut diperoleh dari evaluasi hasil menulis petunjuk melalui lembar penilaian pro-

duk dengan indikator penilaian yang telah ditentukan. 

Indikator pertama yaitu keutuhan. Pada indikator ini, hasil menulis petun-

juk siswa memperoleh rata-rata skor 2,70 dengan persentase keberhasilan sebesar 

90% berkategori sangat baik. Hasil tersebut diperoleh dari data yang menunjukkan 

bahwa terdapat 4 orang siswa yang belum menuliskan petunjuk; 1 orang siswa 

menulis petunjuk kurang urut antara satu dengan yang lain; 25 orang siswa menu-

lis petunjuk secara urut.  

Pada indikator kepaduan, hasil menulis petunjuk siswa memperoleh rata-

rata skor 1,47 dengan persentase keberhasilan 49% berkategori kurang. Hasil ter-

sebut diperoleh dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 21 orang siswa yang 

tidak menghubungkan kalimat dengan kata sambung; 4 orang siswa sudah meng-

gunakan kata sambung tetapi terdapat pengulangan; 5 orang siswa sudah menggu-

nakan kata sambung dengan benar.  

Hasil menulis petunjuk siswa pada indikator pilihat kata memperoleh rata-

rata skor 2,3 dengan persentase keberhasilan 77% berkategori baik. Hasil tersebut 

diperoleh dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 5 orang siswa yang meng-

gunakan lebih dari 8 kata tidak tepat; 11 orang siswa menggunakan 4 sampai 7 ka-

ta tidak tepat; 14 orang siswa menggunakan 1 sampai 3 kata yang tidak tepat. 
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Skor rata-rata 2,47 dengan persentase keberhasilan 82% berkategori sangat 

baik didapatkan pada indikator kesesuian dengan kerangka. Hasil tersebut diper-

oleh dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 3 orang siswa  menulis petunjuk 

tidak sesuai kerangka yang dibuat; 10 orang siswa menulis petunjuk tetapi ada be-

berapa poin yang tidak sesuai kerangka; 17 orang siswa menulis petunjuk sesuai 

dengan kerangka. 

Indikator terakhir yaitu ejaan dan tanda baca. Pada indikator ini, hasil me-

nulis petunjuk siswa memperoleh skor rata-rata 1,60 dengan persentase keberha-

silan 53% berkategori kurang. Hasil tersebut diperoleh dari data yang menunjuk-

kan bahwa terdapat 18 orang siswa yang lebih dari 5 kesalahan dalam mengguna-

kan ejaan dan tanda baca; 6 orang siswa 3 sampai 5 kesalahan; 6 orang siswa 1 

sampai 2 kesalahan. 

Berdasarkan uraian hasil keterampilan menulis petunjuk sebelumnya, da-

pat dilihat bahwa indikator yang mendapatkan kategori sangat baik yaitu indikator 

keutuhan dan kesesuaian dengan kerangka. Indikator pilihan kata memperoleh ka-

tegori baik. Sedangkan indikator kepaduan serta ejaan dan tanda baca mendapat-

kan kategori kurang. Pada halaman selanjutnya dipaparkan gambar beberapa hasil 

produk menulis petunjuk siswa siklus pertama. 
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Gambar 4.3 Produk Menulis Petunjuk Siklus Pertama 

 

 

4.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh tim peneliti dengan memfokuskan pada masalah 

yang muncul saat pelaksanaan tindakan pada siklus pertama. Data tersebut meli-

puti deskripsi keterampilan guru, deskripsi aktivitas siswa, dan keterampilan me-

nulis petunjuk. Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mem-

perbaiki pembelajaran pada siklus kedua. Adapun hasil refleksi pembelajaran me-

nulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia powerpoint di-

paparkan pada halaman selanjutnya. 
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4.1.1.4.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus pertama 

secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik, akan tetapi masih terda-

pat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki pada pelaksanaan siklus kedua. 

Kekurangan-kekurangan tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1. Guru belum maksimal dalam mengelola kelas karena guru belum membagi 

perhatian keseluruh siswa sehingga terdapat siswa yang tidak terkondisikan 

serta mengganggu siswa lain. 

2. Setelah kegiatan pendemonstrasian, guru belum bertanya kepada siswa tentang 

kejelasan pendemonstrasian yang dilakukan. 

3. Guru belum maksimal membimbing siswa secara individu. 

4. Guru belum maksimal dalam menutup pembelajaran. Guru sudah menyimpul-

kan kegiatan pembelajaran dan memberikan evaluasi tetapi belum melakukan 

refleksi dan tindak lanjut. 

4.1.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus pertama se-

cara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori cukup tetapi masih perlu diting-

katkan pada pelaksanaan siklus kedua. Aktivitas siswa yang perlu diperbaiki ada-

lah sebagai berikut ini. 

1. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran belum maksimal karena terdapat sis-

wa yang belum mempersiapkan alat tulis dan belum memperhatikan guru. 

2. Penyampaian pendapat belum maksimal karena terdapat siswa yang malu-

malu dan kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. 
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3. Kegiatan mencoba pendemonstrasian masih belum maksimal karena hanya be- 

berapa siswa dalam kelompok saja yang melakukan percobaan tersebut. 

4. Siswa kurang maksimal dalam menyimpulkan materi dan refleksi pembelajar-

an karena saat guru bertanya tentang materi yang telah dipelajari, hanya bebe-

rapa siswa yang menjawab.  

5. Aktivitas siswa dalam menulis petunjuk perlu ditingkatkan sehingga kesadar-

an siswa untuk melaksanakan perintah guru menjadi maksimal. 

4.1.1.4.3 Keterampilan Menulis Petunjuk 

Keterampilan menulis petunjuk siswa selama pembelajaran berlangsung 

pada siklus pertama secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik. 

Akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki pada pelaksanaan siklus ke-

dua. Adapun keterampilan menulis petunjuk yang harus diperbaiki adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Indikator kepaduan perlu diperbaiki karena masih banyak siswa yang belum 

menggunakan kata sambung dalam menghubungkan satu kalimat dengan kali- 

mat lain. 

2. Indikator pilihan kata perlu diperbaiki karena masih banyak siswa yang meng-

gunakan kata yang tidak tepat dan sering menyingkat kata. 

3. Indikator tanda baca perlu diperbaiki karena masih banyak siswa yang belum 

menggunakan tanda baca dengan benar serta penulisan huruf besar juga belum 

benar. 

Nilai akhir keterampilan menulis petunjuk menunjukkan bahwa 20 orang 

siswa mengalami ketuntasan, sedangkan 10 orang siswa belum tuntas dalam bela-
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jar. Siswa yang belum tuntas yaitu AW, ADC, HIS, JAY, LH, MM, MNA, NA, 

VDR, ASA. Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar masih 

belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Mengacu pada in-

dikator keberhasilan penelitian, untuk variabel keterampilan menulis petunjuk be-

lum dapat tercapai pada siklus pertama. Indikator keberhasilan menetapkan sebe-

sar 80% yaitu 24 dari 30 siswa mengalami ketuntasan dalam menulis petunjuk. 

Sedangkan pada siklus pertama hanya mencapai 67%  yaitu 20 siswa yang tuntas 

dari 30 siswa. 

4.1.1.5 Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan yang masih terdapat pada siklus perta-

ma, maka perlu diadakan pengadaan perbaikan untuk siklus kedua. Perbaikan ter-

sebut dilakukan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menu-

lis petunjuk. Berikut penjabaran perbaikan tiap variabel tersebut. 

4.1.1.5.1 Keterampilan Guru 

Beberapa kekurangan yang telah dijabarkan sebelumnya dijadikan sebagai 

acuan dalam memperbaiki keterampilan guru untuk siklus kedua. Perbaikan yang 

perlu dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Guru harus mengelola kelas dengan baik dengan menegur siswa yang gaduh 

dan memberikan pertanyaan kepada siswa yang gaduh melalui tayangan multi-

media power point. 

2. Guru harus memberikan perintah yang jelas kepada siswa, sehingga inte-raksi 

siswa dan guru dapat berjalan dengan baik dan siswa menjadi mudah dalam 

melaksanakan perintah guru. 
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3. Guru harus membimbing siswa secara perorangan dan membagi perhatian 

keseluruh siswa. 

4. Guru harus menyimpulkan pembelajaran dan melakukan refleksi sebelum me-

laksanakan evaluasi agar pengetahuan yang diperoleh siswa dapat diterima de-

ngan baik. 

4.1.1.5.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa perlu diperbaiki sepaya pembelajaran pada siklus kedua 

dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan aktivitas siswa. Perbaikan yang ha-

rus dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Siswa harus dikondisikan dengan baik sebelum pembelajaran dimulai yakni 

dengan menegur siswa yang masih belum siap dalam menerima pembelajaran 

dilanjutkan dengan kegiatan bernyanyi. 

2. Memotivasi siswa supaya berani bertanya dan mengemukakan pendapat pada 

saat pembelajaran pembelajaran dengan memberikan pertanyaan terbuka yang 

mempunyai banyak jawaban melalui tayangan gambar pada multimedia power 

point dan membantu siswa menyampaikan jawaban. 

3. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok dengan cara berkeliling an- 

tarkelompok saat kegiatan percobaan berlangsung dan membagi siswa menja-

di beberapa kelompok yang beranggotakan 2 – 3 orang. 

4. Bersama-sama menyimpulkan dan merefleksi kegiatan pembelajaran dengan 

tanyajawab terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

5. Memantau kegiatan siswa dalam menulis petunjuk dan memberikan petunjuk 

yang jelas. 
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4.1.1.5.3 Keterampilan Menulis Petunjuk 

Keterampilan menulis petunjuk perlu diperbaiki supaya terjadi peningkat-

an hasil belajar siswa. Adapun perbaikan yang harus dilakukan adalah sebagai be-

rikut ini. 

1. Guru harus menjelaskan penggunaan dan macam-macam kata sambung yang 

bisa digunakan oleh siswa. 

2. Guru harus menjelaskan penggunaan tanda baca dan huruf besar. 

3. Guru harus membimbing siswa supaya tidak terbiasa menyingkat kata. 

 

4.3.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus Kedua 

Siklus Kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 2 April 2014 selama 3,5 jam 

pelajaran. Berdasarkan pelaksanaan siklus tersebut diperoleh hasil penelitian meli-

puti hasil observasi keterampilan, aktivitas siswa, dan hasil penilaian menulis pe-

tunjuk. Adapun penjabaran hasil pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai be-

rikut ini. 

4.1.2.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Observasi keterampilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk mela-

lui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point dilakukan untuk 

mengamati ektivitas guru saat pembelajaran siklus kedua berlangsung. Adapun 

hasilobservasi keterampilan guru tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 di halaman 

selanjutnya. 
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Tabel 4.5  
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus Kedua 

 

No 

 

Indikator 

Tingkat 

kemampuan 

 

Jml 

skor 

Kategori 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran    √ 4 Sangat baik 

2. Melakukan apersepsi    √ 4 Sangat baik 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 Baik 

4. Menggunakan multimedia power point    √ 4 Sangat baik 

5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi    √ 4 Sangat baik 

6. Mengelola kelas   √  3 Baik 

7. Memberikan penguatan    √ 4 Sangat baik 

8. Membimbing kelompok   √  3 Baik 

9. Membimbing siswa menulis petunjuk    √ 4 Sangat baik 

10. Menutup kegiatan pembelajaran   √   2 Cukup 

Jumlah skor total 35 

Rata-rata skor 3.5 

Persentase Keberhasilan 88% 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

diperoleh jumlah skor 35 rata-rata skor 3,5; dan persentase keberhasilan 88% de-

ngan kategori sangat baik.  

Indikator pertama yaitu keterampilan guru dalam mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran. Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Hal tersebut diperoleh melalui catatan lapangan dan deskriptor hasil peng-

amatan yang menunjukkan bahwa guru telah mempersiapkan perangkat pembe-

lajaran, media pembelajaran yang berupa multimedia power point serta alat dan 

bahan yang digunakan untuk pendemonstrasian. Alat dan bahan yang digunakan 

untuk pendemonstrasian yaitu telepon rumah, kotak pos, amplop. Selain itu guru 

juga mengecek kehadiran siswa dengan bertanya siswa yang tidak berangkat.  

Keterampilan guru dalam melakukan apersepsi memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Kegiatan apersepsi ini dilakukan guru dengan bernyanyi ber-
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sama supaya siswa termotivasi sebelum kegiatan pembelajaran. Lagu yang dinya-

nyikan lagu Aku Tukang Pos. Setelah kegiatan menyanyikan lagu guru mena-

yangkan gambar berbagai macam teknologi informasi dan dilanjutkan dengan ke-

giatan tanyajawab. Guru bertanya kepada siswa “Nah coba perhatikan gambar di 

depan, gambar ini menunjukkan teknologi apa anak-anak? Apa saja nama benda 

di depan ini?”. Setelah itu siswa menjawab pertanyaan guru “Teknologi informasi 

bu. Itu gambar telepon genggam dari jaman dahulu sampai sekarang bu”. Selan-

jutnya guru membahasa jawaban siswa tersebut.  

Pada indikator penyampaian tujuan pembelajaran, guru memperoleh skor 3 

dengan kategori baik. Penyampaian tujuan pembelajaran tersebut ditayangkan se-

telah penyampaian tema pembelajaran yang ditayangkan melalui multimedia 

powerpoint disertai dengan pembacaan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai materi dan mengingatkan masa-

lah pokok yang akan dibahas.  

Guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik pada indikator 

menggunakan multimedia power point. Isi multimedia yang diajarkan sesuai de-

ngan materi ajar. Selain itu multimedia power point juga menarik, jelas, mudah 

dipahami, dan meningkatkan perhatian siswa. Penggunaan multimedia tersebut di-

sertai dengan penjelasan dari guru. Penampilan multimedia tersebut melalui LCD 

dan laptop yang sudah disediakan guru. Pada halaman selanjutnya dipaparkan 

gambar multimedia power point yang digunakan pada siklus kedua. 
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Gambar 4.4 Isi Multimedia Power Point Siklus Kedua 

 

 

Skor 4 dengan kategori sangat baik diperoleh guru pada keterampilan guru 

dalam melakasanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi.. Guru melaku-

kan metode demonstrasi sesuai dengan langkah-langkah berkirim surat. Dalam 

pendemonstrasian, guru memberikan penjelasan dan menayangkan langkah-lang-

kah tersebut pada multimedia power point. Selain itu, guru juga bertanya kepada 

siswa untuk mengetahui kejelasan pendemonstrasian yang dilakukan oleh guru. 

Pendemonstrasian yang dilakukan mudah dimengerti oleh siswa. 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 3 dengan kat-

egori baik. Guru telah melakukan pengkondisian kelas dengan memusatkan perha-

tian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur siswa yang gaduh. Saat 

mengkondisikan kelas, guru yang sudah berkeliling dan memantau siswa. Jika ada 

siswa yang gaduh, guru menegur namun jika teguran guru belum memberikan 

efek maka guru menuju kearah siswa untuk menegur secara langsung. 

Indikator ketujuh yaitu keterampilan guru memberikan penguatan kelom-

pok. Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Guru memberikan penguatan melalui kata-kata yang berupa pujian berupa kata 

“baik, pintar, bagur”, gerakan tubuh, sentuhan, dan memberikan benda kepada sis-
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wa yang aktif saat kegiatan pembelajaran. Pemberian penguatan ini membuat sis-

wa termotivasi untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Skor 3 dengan kategori baik diperoleh pada indikator membimbing kelom-

pok. Pada indikator ini, guru membimbing siswa dengan memperjelas kegiatan 

kelompok siswa, menyebarkan kesempatan bertanya, memberikan saran. Dalam 

proses membimbing ini, guru berkeliling ke tiap-tiap kelompok dan memantau pe-

ngerjaan tugas kelompok. Jika ada kelompok yang membutuhkan bantuan, guru 

bersifat sebagai fasilitator dan memberikan pendapat saat kegiatan kelompok ber-

langsung.  

Indikator kesembilan adalah keterampilan membimbing siswa menulis pe-

tunjuk. Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Guru telah membimbing seluruh siswa dengan memberikan petunjuk yang jelas, 

menyebarkan kesempatan untuk bertanya, memberikan saran, memotivasi siswa. 

Dalam membimbing menulis petunjuk ini, guru berkeliling dan memantau siswa 

dalam mengerjakan soal. Selain itu guru juga memotivasi siswa yang belum me-

nulis petunjuk serta membimbing pengerjaannya. 

Pada keterampilan menutup kegiatan pembelajaran, guru memperoleh skor 

2 dengan kategori kurang. Hal tersebut dikarenakan guru hanya memberikan eva-

luasi kepada siswa saja. Sebelum soal evaluasi diberikan, guru menjelaskan cara 

pengerjaan soal evaluasi tersebut. Pada indikator ini, guru belum menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran, tindak lanjut, dan refleksi.. 

Berdasarkan penjabaran 10 keterampilan guru sebelumnya, terdapat 1 ke-

terampilan yang mendapat kategori kurang yaitu keterampilan menutup kegiatan 
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pembelajaran. Untuk kategori baik, terdapat 3 keterampilan yang memperoleh 

skor tersebut yaitu keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran, mengelola 

kelas, dan keterampilan membimbing kelompok. Selain itu terdapat 6 keterampi-

lan yang memperoleh kategori sangat baik yaitu keterampilan mempersiapkan  

kegiatan pembelajaran, melakukan apersepsi, menggunakan multimedia power 

point, melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi, memberikan pe-

nguatan, membimbing siswa menulis petunjuk. Berikut paparan diagram batang 

berdasarkan pemerolehan skor tiap indikator yang telah diperoleh dari hasil pe-

ngamatan keterampilan guru siklus kedua. 

 

 
Diagram 4.4 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus Kedua 

 

 

4.1.2.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi selama kegiatan pembe-

lajaran siklus kedua berlangsung. Adapun hasil observasi tersebut dipaparkan pa-

da tabel di halaman selanjutnya. 
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Keterangan 

1.Mempersiapkan kegiatan pembelajaran     6. Mengelola  kelas  

2.Melakukan apersepsi          7. Memberikan penguatan 

3.Menyampaikan tujuan pembelajaran         8. Membimbing kelompok 

4.Menggunakan multimedia power point       9. Membimbing siswa menulis petunjuk 

5.Melaksanakan metode demonstrasi       10. Menutup kegiatan pembelajaran 
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Tabel 4.6  
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Kedua 

No Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang  

mendapat skor Skor 

maks 

Jml 

skor 

Rata-

rata 

skor 

% 
Kate-

gori 
1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa dalam meng-

ikuti kegiatan pembelajaran 
0 9 11 14 136 107 3.15 79% 

Sangat 

baik 

2. Aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
3 6 20 5 136 95 2.79 70% Baik 

3. Mengamati multimedia 

power point 
0 5 10 19 136 116 3.41 85% 

Sangat 

baik 

4. Melakukan kegiatan 

mencoba 
0 5 12 17 136 114 3.35 84% 

Sangat 

baik 

5. Menulis petunjuk 2 10 10 12 136 100 2.94 74% Baik 

6. Keberanian tampil di depan ke-

las 
0 16 11 7 136 93 2.74 68% Baik 

Jumlah skor total 625 

Rata-rata skor total 18.38 

Persentase 77% 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran me-

nulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbentuan multimedia power point 

diperoleh jumlah skor total 625; dengan rata-rata skor 18,38; dan persentase skor 

yang diperoleh 77% yang termasuk dalam kategori sangat baik.  

Indikator pertama adalah kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Pada 

indikator ini, rata-rata skor yang diperoleh yaitu 3,15 dengan kategori sangat baik 

dan persentase keberhasilan sebesar 79%. Indikator penilaian ini meliputi duduk 

di tempat masing-masing, menyiapkan alat tulis, memperhatikan guru, berdoa. 9 

orang siswa melakukan 1 atau 2 komponen; 11 orang siswa melakukan 3  kompo-

nen; 14 orang siswa melaksanakan semua komponen tersebut. Siswa yang belum 

maksimal dalam menerima pembelajaran yaitu AW, DRFAH, HIS, JTP, LH, 

MMU, MNA, VDR, TY. 
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Aktivitas siswa saat bertanya dan menjawab memperoleh rata-rata skor 

2.79 dengan kategori baik dan persentase keberhasilan 70%. Hasil tersebut di-

peroleh dari catatan lapangan dan hasil observasi yang menunjukkan bahwa ter-

dapat 3 orang siswa yang tidak bertanya atau menjawab pertanyaan; 6 orang siswa 

yang bertanya atau menjawab pertanyaan sebanyak 1 sampai 2 kali; 20 orang sis-

wa sebanyak 3 sampai 4 kali; dan 5 orang siswa lebih dari 4 kali. Siswa yang ku-

rang aktif pada indikator ini yaitu LH, VDR, TY; sedangkan siswa yang sangat 

aktif yaitu ACPR, AF, GJS, KADP, SRP. 

Pada indikator mengamati multimedia power point, rata-rata skor yang di-

peroleh adalah 3.41 dengan kategori sangat baik dan persentase keberhasilan sebe-

sar 85%. Terdapat 5 orang siswa mengamati multimedia power point; 10 orang 

mengamati multimedia power point  dan memberikan pendapat; 19 orang menga-

mati multimedia power point, memberikan pendapat, dan menuliskan materi yang 

ditayangkan pada buku tulis masing-masing. Siswa yang memperoleh skor sangat 

baik yaitu ALA, AF, DRFAH, FBG, GJS, JAY, KADP, MFA, MNA, NA, PFRL, 

RJG, RM, RPHA, SRP, SMAL, RDO, S, F. 

Skor rata-rata 3,35 dengan kategori sangat baik dan persentase keberha-

silan sebesar 84% diperoleh pada indikator melakukan kegiatan mencoba berkirim 

surat bersama kelompok. Terdapat 5 orang siswa tidak terlalu aktif dalam kegiatan 

mencoba bersama kelompok; 12 orang siswa bekerjasama dengan kelompok, me-

nyampaikan pendapat tetapi produk yang dihasilkan kurang kreatif; 17 orang sis-

wa bekerjasama, menyampaikan pendapat dan kreatif dalam menghasilkan pro-
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duk. Siswa yang aktif pada indikator ini yaitu ALA, ACPR, AF, APA, ADC, FBG, 

GSA, KADP, MNA, RJG, RM, RPHA, SRP, SMAL, RDO, S. 

Aktivitas siswa dalam menulis petunjuk memperoleh skor rata-rata 2,94 

dengan kategori baik dan persentase keberhasilan sebesar 74%. Terdapat 2 orang 

siswa yang tidak menuliskan petunjuk; 10 orang siswa menulis petunjuk namun 

perlu diperintah secara perorangan dan dibimbing; 13 orang siswa menulis petun-

juk dengan diperintah secara klasikal dan perlu dibimbing; 7 orang siswa menulis 

petunjuk dengan hanya diperintah secara klasikal. Siswa yang memperoleh skor 

maksimal dalam indikator ini yaitu ACPR, AF, FBG, GJS, KADP, MFA, RPHA.  

Indikator keberanian menyampaikan pendapat memperoleh skor rata-rata 

2,74 dengan kategori baik dan persentase keberhasilan sebesar 68%. Hasil terse-

but diperoleh dari catatan lapangan dan hasil observasi yang menunjukkan bahwa 

terdapat 16 orang siswa menyampaikan pendapat secara percaya diri tetapi kurang 

dimengerti; 10 orang siswa menyampaikan pendapat secara percaya diri dam mu-

dah dimengerti sebanyak 1 atau 2 kali; 6 orang siswa menyampaikan pendapat se-

cara percaya diri dan mudah dimengerti lebih dari 2 kali. Siswa yang aktif pada 

indikator ini yaitu DRFAH, GJS, MMU, MNA, RJG, RFAP, VDR. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk 

melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point yang dipaparkan 

sebelumnya disajikan dalam sebuah diagram. Adapun pemaparan diagram terse-

but dapat dilihat di halaman selanjutnya. 
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Diagram 4.5 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus Kedua  

 

 

4.1.2.3 Paparan Keterampilan Menulis Petunjuk Siswa 

Keterampilan menulis petunjuk siswa diperoleh melalui penilaian produk 

atau hasil kerja siswa dalam menulis petunjuk saat siklus kedua. Adapun hasil dari 

keterampilan menulis petunjuk tersebut adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian  

Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus Kedua 

No Nilai Frekuensi (Fi) Nilai tengah (xi) Fi.xi 

1 33-44 1 38.5 38.5 

2 45-56 4 50.5 202 

3 57-68 4 62.5 250 

4 69-79 3 74 222 

5 80-90 15 85 1275 

6 91-100 7 95.5 668.5 

Jumlah 34 406 2656 

Rata-rata kelas 78 

Nilai yang sering muncul 80 

Nilai tertinggi 100 

Nilai tengah 66.5 

Nilai terendah 33 

Jumlah siswa tuntas (persentase) 27 (79%) 

Jumlah siswa tidak tuntas 

(persentase) 
7 (21%) 

 

0 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 5 6 

3.15 
2.79 

3.41 3.35 
2.94 2.74 

Keterangan 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 4. Melakukan kegiatan mencoba 

2. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan  5. Menulis petunjuk sesuai pendemonstrasian 

3. Mengamati multimedia power point          6. Keberanian menyampaikan pendapat 
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Tabel distribusi frekuensi sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat 1 sis-

wa yang memperoleh nilai pada rentang 33 – 44; 4 orang siswa memperoleh nilai 

pada rentang 45 – 56; 4 siswa memperoleh nilai pada rentang 57 – 68; 3 orang sis-

wa memperoleh nilai pada rentang 69 – 79; 15 orang siswa memperoleh nilai pada 

rentang 80 – 90; 7 orang siswa memperoleh nilai pada rentang 91 – 100. Rata-rata 

kelas pada penilaian keterampilan menulis petunjuk siklus pertama yaitu 78. Ni-

lai tertinggi pada penilaian menulis petunjuk ini adalah 100; nilai tengah adalah 

66,5; nilai terendah adalah 33. Nilai yang sering muncul atau nilai yang paling ba-

nyak diperoleh siswa adalah 80. Terdapat 27 orang siswa yang tuntas dengan per-

sentase 79%, sedangkan siswa yang tidak tuntas yaitu 7 orang siswa dengan per-

sentase 21%. Adapun paparan hasil keterampilan menulis tersebut ditampilkan da-

lam diagram di bawah ini. 

 
Diagram 4.6 Persentase Ketuntasan Keterampilan Menulis Petunjuk  

Siklus Kedua 

 

Pemerolehan nilai menulis petunjuk diperoleh dari jumlah skor berdasar-

kan indicator penilaian menulis petunjuk yang meliputi keutuhan, kepaduan, pilih-

an kata, kesesuaian dengan kerangka, ejaan dan tanda baca. Adapun data hasil pe-

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Tidak Tuntas Tuntas 

21% 

79% 
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nilaian keterampilan menulis petunjuk berdasarkan indikator tersebut adalah seba-

gai berikut ini.    

Tabel 4.8 

Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus Kedua 

Berdasarkan Indikator Penilaian 

No. Indikator 

Tingkat 

kemampuan Jml 

skor 

Rata-

rata 

skor 

% Kategori 

1 2 3 

1. Keutuhan 4 6 24 88 2.59 86% Sangat baik 

2. Kepaduan 6 19 9 71 2.09 70% Baik 

3. Pilihan kata 3 11 20 85 2.50 83% Sangat baik 

4. Kesesuaian dengan kerangka 2 3 29 95 2.79 93% Sangat baik 

5. Ejaan dan tanda baca 21 6 7 54 1.59 53% Cukup 

Jumlah skor total 393 

Rata-rata skor 2.31 

Persentase 77% 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan data hasil penilaian keterampilan menulis petunjuk di atas, 

diperoleh jumlah skor total 393; rata-rata skor 2.31; persentase keberhasilan sebe-

sar 77% dengan kategori sangat baik. Hasil tersebut diperolah dari hasil penilaian 

menulis petunjuk berdasarkan indikator yang telah ditentukan. 

Indikator pertama yaitu keutuhan. Indikator ini memperoleh rata-rata skor 

2,59 dengan persentase keberhasilan sebesar 86% berkategori sangat baik. Hasil 

tersebut diperoleh dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 4 orang siswa yang 

belum menuliskan petunjuk sesuai dengan pendemostrasian; 6 orang siswa menu-

lis petunjuk kurang urut antara satu dengan yang lain; 24 orang siswa menulis pe-

tunjuk secara urut. 

Indikator kepaduan memperoleh rata-rata skor 2,09 dengan persentase ke-

berhasilan 70% berkategori baik. Hasil tersebut diperoleh dari data yang menun-

jukkan bahwa terdapat 6 orang siswa yang tidak menghubungkan kalimat dengan 

kata sambung; 19 orang siswa sudah menggunakan kata sambung tetapi terdapat  
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pengulangan; 9 orang siswa sudah menggunakan ka-ta sambung dengan benar. 

Rata-rata skor 2,50 dengan persentase keberhasilan 83% berkategori 

sangat baik diperoleh pada indikator pilihan kata. Hasil tersebut diperoleh dari da-

ta yang menunjukkan bahwa terdapat 3 orang siswa yang menggunakan lebih dari 

8 kata tidak tepat; 11 orang siswa menggunakan 4 sampai 7 kata tidak tepat; 20 

orang siswa mengginakan 1 sampai 3 kata yang tidak tepat. 

Indikator keempat yaitu kesesuaian dengan kerangka. Indikator ini mem-

peroleh skor rata-rata 2,79 dengan persentase keberhasilan 93% berkategori sa-

ngat baik. Hasil tersebut diperoleh dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 2 

orang siswa  menulis petunjuk tidak sesuai kerangka yang dibuat; 3 orang siswa 

menulis petunjuk tetapi ada beberapa poin yang tidak sesuai kerangka; 29 orang 

siswa menulis petunjuk sesuai dengan kerangka. 

Skor rata-rata 1,59 dengan persentase keberhasilan 53% berkategori cukup  

diperoleh pada indikator ejaan dan tanda baca. Hasil tersebut diperoleh dari data 

yang menunjukkan bahwa terdapat 21 orang siswa yang lebih dari 5 kesalahan da-

lam menggunakan ejaan dan tanda baca; 6 orang siswa 3 sampai 5 kesalahan; 7 

orang siswa 1 sampai 2 kesalahan. 

Berdasarkan uraian hasil keterampilan menulis petunjuk sebelumnya, da-

pat dilihat bahwa indikator yang mendapatkan kategori sangat baik yaitu indi-

kator keutuhan, pilihan kata, dan kesesuaian dengan kerangka. Untuk indikator 

kepaduan memperoleh ketegori baik sedangkan indikator ejaan dan tanda baca 

memperoleh kategori cukup. Pada halaman selanjutnya dipaparkan hasil produk 

menulis petunjuk siswa siklus kedua. 
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Gambar 4.6 Produk Menulis Petunjuk Siklus Kedua 

 

4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh tim peneliti dengan memfokuskan pada masalah 

yang muncul saat pelaksanaan tindakan pada siklus kedua. Data tersebut meliputi 

deskripsi keterampilan guru, deskripsi aktivitas siswa, dan keterampilan menulis 

petunjuk. Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus ketiga. Adapun hasil refleksi pembelajaran menulis pe-

tunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point dijabar-

kan pada halaman selanjutnya. 
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4.1.2.4.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus kedua 

secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori sangat baik, akan tetapi masih 

terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki pada pelaksanaan siklus ke-

tiga. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran belum dilakukan guru secara maksimal ka-

rena guru belum memberikan pertanyaan kepada siswa terhadap pendapat 

awal tentag pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Guru belum maksimal mengelola kelas dan membagikan perhatian kepada se-

luruh siswa karena terdapat siswa yang gaduh walau sudah ditegur sehingga 

menjadikan pembelajaran kurang kondusif. 

3. Guru belum maksimal dalam membimbing siswa secara perorangan karena 

guru belum membagi perhatian keseluruh siswa. 

4. Guru belum maksimal dalam menutup pembelajaran karena guru belum me-

nyimpulkan kegiatan pembelajaran, melakukan refleksi, dan tindak lanjut.  

4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus kedua secara 

 keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik. Namun hal tersebut masih perlu  

ditingkatkan dan diperbaiki pada pelaksanaan siklus ketiga. Aktivitas siswa yang  

perlu ditingkatkan dan diperbaiki adalah sebagai berikut ini. 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran belum maksimal karena terda-

pat siswa yang belum menyiapkan alat tulis 
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2. Siswa kurang maksimal dalam menyimpulkan materi dan refleksi pembelajar-

an.  

3. Aktivitas siswa untuk menyampaikan pendapat dan bekerjasama dengan ke-

lompok untuk menjawab pertanyaan belum maksimal karena terdapat siswa 

yang perlu dimotivasi terlebih dahulu. 

4.1.2.4.3 Keterampilan Menulis Petunjuk 

Keterampilan menulis petunjuk siswa selama pembelajaran berlangsung 

pada siklus kedua secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori sangat baik. 

Akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki pada pelaksanaan siklus 

ketiga. Adapun keterampilan menulis petunjuk yang harus ditingkatkan atau di-

perbaiki adalah indikator tanda baca perlu diperbaiki karena masih banyak siswa 

yang belum menggunakan tanda baca dengan benar serta penulisan huruf besar 

juga belum benar. 

Nilai akhir keterampilan menulis petunjuk menunjukkan bahwa 27 orang 

siswa mengalami ketuntasan, sedangkan 7 orang siswa belum tuntas dalam bela-

jar. Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar masih belum 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Mengacu pada indikator 

keberhasilan penelitian, untuk variabel keterampilan menulis petunjuk belum 

dapat tercapai pada siklus kedua. Indikator keberhasilan menetapkan sebesar 80% 

(28 dari 34 siswa) mengalami ketuntasan dalam menulis petunjuk. Sedangkan pa-

da siklus kedua hanya mencapai 79% (28 dari 34 siswa). 
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4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan yang masih terdapat pada siklus kedua, 

maka perlu diadakan perbaikan untuk siklus ketiga. Perbaikan tersebut dilakukan 

pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis petunjuk. Pen-

jabaran perbaikan tiap variabel tersebut adalah sebagai berikut ini. 

4.1.2.5.1 Keterampilan Guru 

Beberapa kekurangan yang telah dijabarkan sebelumnya dijadikan sebagai 

acuan dalam memperbaiki keterampilan guru untuk siklus ketiga. Perbaikan yang 

perlu dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Guru harus mempersiapkan siswa sebelum kegiatan pembelajaran dan menegur 

siswa untuk menghentikan kegiatan yang sebelumnya dilakukan. 

2. Guru harus meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelompok dengan 

memberikan pertanyaan yang beragam, memotivasi siswa, dan memberikan 

bantuan kepada siswa dalam menjawab pertanyaan. 

3. Guru harus menyebarkan perhatian kepada semua siswa dan membimbing 

seluruh siswa saat menulis petunjuk. 

4. Guru harus menyimpulkan pembelajaran dengan bertanya kepada siswa materi 

yang telah diajarkan. 

4.1.2.5.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa perlu diperbaiki sepaya pembelajaran pada siklus ketiga 

dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan aktivitas siswa. Perbaikan yang ha-

rus dilakukan dijabarkan pada halaman selanjutnya. 
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1. Siswa harus dikondisikan dengan baik sebelum pembelajaran dimulai yakni 

dengan menegur siswa dan meningkatkan perhatian siswa dengan menayang-

kan multimedia power point yang menarik sera memberikan pertanyaan kepa-

da siswa yang gaduh di kelas. 

2. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok dengan cara berkeliling an-

tarkelompok saat kegiatan percobaan berlangsung. 

3. Bersama-sama menyimpulkan dan merefleksi kegiatan pembelajaran dengan 

tanyajawab terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

4.1.2.5.3 Keterampilan Menulis Petunjuk 

Keterampilan menulis petunjuk perlu diperbaiki supaya terjadi peningkat-

an hasil belajar siswa. Adapun perbaikan yang harus dilakukan adalah guru harus 

menjelaskan penggunaan tanda baca dan huruf besar dan memantau siswa secara 

individu saat menulis petunjuk supaya dapat meguangi penggunaan tanda baca 

yang kurang tepat. 

 

4.3.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus Ketiga 

Siklus ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 April 2014 selama 4 jam pe-

lajaran. Adapun penjabaran pelaksanaan tindakan pada siklus ketiga adalah seba- 

gai berikut ini. 

4.1.3.1 Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk 

melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point dilakukan untuk 

mengamati aktivitas guru saat pembelajaran siklus tiga berlangsung. Adapun hasil  
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obervasi keterampilan guru saat pembelajaran siklus ketiga berlangsung adalah 

sebagai berikut ini. 

Tabel 4.9  

Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus Ketiga 

 

No 

 

Indikator 

Tingkat 

kemampuan 

 

Jml 

skor 

Kategori 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran    √ 4 Sangat Baik 

2. Melakukan apersepsi    √ 4 Sangat Baik 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √ 4 Sangat Baik 

4. Menggunakan multimedia power point    √ 4 Sangat Baik 

5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi    √ 4 Sangat Baik 

6. Mengelola kelas   √  3 Baik 

7. Memberikan penguatan   √  3 Baik 

8. Membimbing kelompok    √ 4 Sangat Baik 

9. Membimbing siswa menulis petunjuk    √ 4 Sangat Baik 

10 Menutup kegiatan pembelajaran    √ 4 Sangat Baik 

Jumlah skor total 38 

Rata-rata skor 3.8 

Kategori Sangat baik 

Persentase Keberhasilan 95% 

 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

menulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

diperoleh jumlah skor 38; rata-rata skor 3,8; dan persentase keberhasilan 95% 

dengan kategori sangat baik.  

Keterampilan guru dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran memper-

oleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru telah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, media pembelajaran yang berupa multimedia power point serta alat 

dan bahan yang digunakan untuk pendemonstrasian, mengecek kehadiran siswa, 

berdoa. Alat dan bahan yang digunakan dalam siklus ini yaitu gunting, plastik, be-

nang, beban berupa kertas. Alat dan bahan tersebut digunakan untuk kegiatan pen-

demonstrasian cara membuat parasut sederhana.  

Indikator melakukan apersepsi memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Guru telah melakukan apersepsi sesuai dengan materi pembelajaran, mem-
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berikan pertanyaan, memotivasi siswa, dan menarik perhatian siswa. Kegiatan 

apersepsi ini dilakukan guru dengan menyanyikan lagu bersama dengan siswa. 

Lagu yang dinyanyikan yaitu lagu Naik Delman dan Kereta Api. Berdasarkan 

lagu tersebut, guru bertanya tentang isi lagu yang telah dinyanyikan. “coba anak-

anak, lagu yang pertama tadi nama alat transportasinya apa? Kalau yang kedua na-

manya apa? Nah dari kedua transportasi tersebut mana yang modern dan mana 

yang tradisional?”, kemudian siswa menjawab “yang pertama delman yang kedua 

kereta api bu. Delman transportasi tradisional sedangkan kereta api sudah modern 

bu”. Setelah itu, guru menyampaikan tema pembelajaran.  

Skor 4 dengan kategori sangat baik diperoleh indikator penyampaian tuju-

an pembelajaran. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menam-

pilkan melalui multimedia power point. Penyampaian tujuan tersebut selain secara 

lisan, siswa juga bisa membaca di multimedia power point. Selain itu guru juga 

telah mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas dan mengajukan pertanya-

an. Pertanyaan yang diajukan berupa pengetahuan awal siswa tentang pembela-

jaran yang akan dilakukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disampai-

kan. 

Indikator keempat yaitu keterampilan guru dalam menggunakan multi-

media power point. Indikator ini memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Hasil tersebut diperoleh dari catatan lapangan dan hasil observasi yang menunjuk-

kan bahwa isi multimedia yang diajarkan sesuai dengan materi ajar, jelas, menarik 

perhatian siswa, mudah dipahami. Penggunaan multimedia tersebut disertai de-
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ngan penjelasan dari guru sehingga siswa mudah memahami isi multimedia terse-

but. Berikut beberapa isi multimedia power point silus ketiga. 

 

Gambar 4.7 Isi Multimedia Power Point Siklus Ketiga 

 

Indikator melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi mem-

peroleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru telah melaksanakan metode de-

monstrasi sesuai langkah-langkah pembuatan parasut sederhana yang disertai de-

ngan penjelasan yang mudah dipahami siswa. Selain itu, langkah-langkah pende-

monstrasian yang dilaksanakan juga ditampilkan dalam multimedia power point 

sehingga siswa lebih mudah memahami. Setelah pendemonstrasian, guru membe-

rikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada langkah-langkah yang 

kurang dipahami.  

Skor 3 dengan kategori baik diperoleh pada indikator mengelola kelas. Pa-

da indikator ini, guru mengelola kelas dengan memusatkan perhatian kelompok, 

memberikan petunjuk yang jelas, menegur. Guru berkeliling dan menegur secara 

langsung pada siswa yang gaduh. Selain itu, guru juga memperingatkan siswa 

yang gaduh supaya tidak mengganggu teman lain. Pendekatan secara personal ju-

ga dilakukan guru baik dengan menyentuh siswa yang gaduh. 
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Indikator ketujuh yaitu keterampilan guru dalam memberikan penguatan 

kelompok. Indikator ini memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Guru membe-

rikan penguatan berupa kata-kata pujian berupa “baik, pintar, bagus”, gerakan ba-

dan, dan sentuhan. Penguatan diberikan kepada siswa yang aktif saat kegiatan 

pembelajaran. Penguatan tersebut berpengaruh terhadap aktivitas siswa. 

Keterampilan guru dalam membimbing kelompok memproleh skor 4 de-

ngan kategori sangat baik. Pada indikator ini, guru telah memusatkan perhatian, 

memperjelas kegiatan kelompok siswa, menyebarkan kesempatan bertanya, mem-

berikan saran. Sebelum melaksanakan kegiatan kelompok, guru memberitahukan 

dahulu kegiatan yang akan mereka lakukan. Setelah iru guru membagikan alat b-

ahan yang digunakan untuk membuat parasut sederhana. Dalam proses membim-

bing ini, guru berkeliling ke tiap-tiap kelompok dan memantau pengerjaan tugas 

kelompok. Jika ada kelompok yang kesulitan dalam membuat parasut sederhana, 

guru memberikan arahan dan sesekali membantu kelompok tersebut.  

Indikator kesembilan yaitu keterampilan membimbing siswa menulis pe-

tunjuk. Indikator ini memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru telah 

membimbing siswa dengan memberikan petunjuk yang jelas, menyebarkan ke-

sempatan untuk bertanya, memberikan saran, memotivasi siswa secara perorangan 

kesemua siswa. Saat membimbing siswa menulis petunjuk, guru berkeliling me-

mantau kegatan siswa. Selain itu guru juga selalu mengingatkan cara penulisan 

yang benar supaya hasil pekerjaan siswa tidak salah.  

Keterampilan menutup kegiatan pembelajaran memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Pada indikator ini, guru sudah menyimpulkan pelajaran, 
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memberikan soal evaluasi, tindak lanjut, dan melakukan refleksi. Kegiatan me-

nyimpulkan pelajaran dilakukan guru dengan bertanya kepada siswa tentang hal-

hal apa saja yang telah dipelajari. Selanjutnya guru membagikan soal kepada sis-

wa untuk dikerjakan secara individu.  

Berdasarkan penjabaran hasil observasi 10 keterampilan guru sebelumnya, 

terdapat 2 keterampilan yang mendapat kategori baik, yaitu keterampilan membe-

rikan penguatan pada kelompok dan keterampilan mengelola kelas. Untuk katego-

ri sangat baik, terdapat 8 keterampilan yang memperoleh skor tersebut yaitu kete-

rampilan mempersiapkan kegiatan pembelajaran, melakukan apersepsi, menyam-

paikan tujuan pembelajaran, meng-gunakan multimedia power point, melaksana-

kan pembelajaran dengan metode demonstrasi, membimbing siswa  kelompok, 

membimbing siswa menulis petunjuk, dan keterampilan menutup kegiatan pembe-

lajaran. Berikut diagram pemerolehan skor tiap indikator keterampilan guru siklus 

ketiga. 

 

Diagram 4.7 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus Ketiga 
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3.Menyampaikan tujuan pembelajaran         8. Membimbing kelompok 

4.Menggunakan multimedia power point       9. Membimbing siswa menulis petunjuk 

5.Melaksanakan metode demonstrasi       10. Menutup kegiatan pembelajaran 
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4.1.3.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui metode 

demonstrasi berbantuan multimedia power point diperoleh dari hasil observasi se-

lama kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun hasil observasi tersebut dipa-

parkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.10  

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Ketiga 

No Aspek yang dinilai 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor Skor 

maks 

Jml 

skor 

Rata

-rata 

skor 

% Kategori 

1 2 3 4 

1. 
Kesiapan siswa dalam meng-

ikuti kegiatan pembelajaran 
0 9 10 15 136 108 3.18 79% Sangat baik 

2. 
Aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan 
0 9 5 20 136 113 3.32 83% Sangat baik 

3. 
Mengamati multimedia power 

point 
0 5 8 21 136 118 3.47 87% Sangat baik 

4. Melakukan diskusi kelompok 0 9 11 14 136 107 3.15 79% Sangat baik 

5. 
Menulis karangan dan materi 

yang disampaikan guru 
2 7 14 11 136 102 3.00 75% Baik 

6. 
Keberanian tampil di depan ke-

las 
0 10 12 12 136 104 3.06 76% Sangat baik 

Jumlah skor total 652 
Jumlah rata-rata skor total 19.18 

Persentase 80% 
Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran me-

nulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbentuan multimedia power point 

diperoleh jumlah skor total 652; dengan rata-rata skor 19,18; dan persentase skor 

yang diperoleh 80% yang termasuk dalam kategori sangat baik.  

Indikator pertama yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Indika-

tor ini memperoleh rata-rata skor 3,18 dengan kategori sangat baik dan persentase 

keberhasilan sebesar 79%. Semua siswa sudah berada di dalam kelas dan menem-

pati tempat duduk; 25 orang siswa memperhatikan guru; 15 orang siswa yang su-
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dah mempersiapkan alat tulis. Siswa yang memperoleh skor maksimal yaitu ALA, 

ACPR, AF, APA, FBG, GJS, HAR, KADP, MM, NA, RJG, RPHA, SRP,  

SMAL,S. 

Indikator bertanya dan menjawab pertanyaan memperoleh rata-rata skor 

3,32 dengan kategori sangat baik dan persentase keberhasilan sebesar 83%. Ter-

dapat 9 orang siswa yang bertanya atau menjawab pertanyaan sebanyak 5 sampai 

2 kali; 20 orang siswa sebanyak 3 sampai 4 kali; dan 8 orang siswa lebih dari 4 

kali. Siswa yang aktif pada indikator ini yaitu AF, FBG, JTP, KADP, SRP, SMAL, 

GSS, F.  

Skor rata-rata 3,47 dengan kategori sangat baik dan persentase keberhasil-

an sebesar 87% diperoleh pada indikator mengamati multimedia power point. Ter-

dapat 5 orang siswa mengamati multimedia power point; 8 orang mengamati mul-

timedia power point  dan memberikan pendapat atau menuliskan materi; 21 orang 

mengamati multimedia power point, memberikan pendapat dan menuliskan materi 

yang disampaikan sesuai dengan isi multimedia. Siswa yang memperoleh skor cu-

kup dalam indikator ini yaitu JTP, LH, MMU, RFAP, TY. 

Aktivitas siswa dalam kegiatan mencoba memperoleh skor rata-rata 3,15 

dengan kategori sangat baik dan persentase keberhasilan sebesar 79%. Terdapat 9 

orang siswa yang melakukan kegiatan mencoba tetapi tidak berpartisipasi aktif; 11 

orang siswa melakukan kegitan mencoba dan berpartisipasi aktif; 14 orang siswa 

melakukan kegiatan mencoba, berpartisipasi aktif, dan kreatif. Siswa yang kurang 

berpartisipasi aktif yaitu DRFAH, HAR, KADP, LH, MM, MMU, SMAL, VDR, 

TY. 
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Indikator menulis petunjuk memperoleh skor rata-rata 3,00 dengan katego-

ri sangat baik dan persentase keberhasilan sebesar 76%. Hasil tersebut diperoleh 

dari catatan lapangan dan hasil observasi yang menunjukkan bahwa terdapat 2 

orang siswa yang tidak menuliskan petunjuk; 7 siswa menulis petunjuk namun 

perlu diperintah secara perorangan, dimotivasi, dan dibimbing; 14 orang siswa 

menulis petunjuk dan perlu dibimbing; 11 orang siswa menulis petunjuk tanpa di-

bimbing. Siswa yang memperoleh skor sangat baik yaitu AF, FBG, GJS, KADP, 

NA, RJG, RPHA, SRP, S. 

Skor rata-rata 3,06 dengan kategori sangat baik dan persentase keberha-

silan sebesar 76% diperoleh pada indikator keberanian menyampaikan pendapat. 

Pada indikator ini, 10 orang siswa berani menyampaikan pendapat secara percaya 

diri tetapi kurang dimengerti; 12 orang siswa berani menyampaikan pendapat se-

cara percaya diri dan mudah dimengerti sebanyak 1 atau 2 kali; 12 orang siswa 

berani menyampaikan pendapat secara percaya diri dan mudah dimengerti lebih 

dari 2 kali. Siswa yang belum maksimal dalam menyampaikan pendapat yaitu 

ALA, AW, APA, FBG, HAR, KADP, MM, NA, RPHA, TY. 

Hasil pengamatan rata-rata skor pada indikator aktivitas siswa dalam pem-

belajaran menulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia 

powe rpoint sebelumnya disajikan dalam sebuah diagram. Adapun pemaparan 

diagram tersebut dapat dilihat di halaman selanjutnya. 
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. 

Diagram 4.8 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus Ketiga 

 

 

4.1.3.3 Paparan Keterampilan Menulis Petunjuk 

Keterampilan menulis petunjuk siswa diperoleh melalui penilaian produk 

atau hasil kerja siswa dalam menulis petunjuk saat siklus ketiga. Adapun hasil 

dari keterampilan menulis petunjuk tersebut adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 4.11  

Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian  

Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus Ketiga 

No Nilai Frekuensi (Fi) Nilai tengah (xi) Fi.xi 

1 47-55 5 51 255 

2 56-64 0 60 0 

3 65-73 3 69 207 

4 74-82 7 78 546 

5 83-91 9 87 783 

6 92-100 10 96 960 

Jumlah 34 441 2751 

Rata-rata kelas 81 

Nilai yang sering muncul 87 

Nilai tertinggi 100 

Nilai tengah 73.5 

Nilai terendah 47 

Jumlah siswa tuntas (persentase) 29 (85%) 

Jumlah siswa tidak tuntas (persentase) 5 (15%) 
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Tabel distribusi frekuensi pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa 

terdapat 5 orang siswa yang memperoleh nilai pada rentang 47 – 55; tidak ada 

siswa memperoleh nilai pada rentang 56 – 64; 3 orang siswa memperoleh nilai 

pada rentang 65 – 73; 7 orang siswa memperoleh nilai pada rentang 74 – 82; 9 

orang siswa memperoleh nilai pada rentang 83 – 9; 10 orang siswa memperoleh 

nilai pada rentang 92 – 100. Rata-rata kelas pada penilaian keterampilan menulis 

petunjuk siklus pertama yaitu 81. Nilai tertinggi pada penilaian menulis petunjuk 

ini adalah 100; nilai tengah adalah 73,5; nilai terendah adalah 47. Nilai yang se-

ring muncul atau nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 87. Terdapat 29 

orang siswa yang tuntas dengan persentase 85%, sedangkan siswa yang tidak tun-

tas yaitu 5 orang siswa dengan persentase 15%. Adapun paparan persentase ketun-

tasan tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 
Diagram 4.9 Persentase Ketuntasan Keterampilan Menulis Petunjuk  

Siklus Ketiga 

 

 

Pemerolehan nilai menulis petunjuk diperoleh dari jumlah skor berdasar-

kan indicator penilaian menulis petunjuk yang meliputi keutuhan, kepaduan, pi-

lihan kata, kesesuaian dengan kerangka, ejaan dan tanda baca. Adapun data hasil 
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penilaian keterampilan menulis petunjuk berdasarkan indikator tersebut adalah se-

bagai berikut ini.    

Tabel 4.12 

Data Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk Sikus Ketiga 

 Berdasarkan Indikator Penilaian 

No. Indikator 

Tingkat 

kemampuan Jml 

skor 

Rata-

rata  

skor 

% Kategori 

1 2 3 

1. Keutuhan 5 2 27 90 2.65 88% Sangat baik 

2. Kepaduan 9 6 19 78 2.29 76% Sangat baik 

3. Pilihan kata 1 13 20 87 2.56 85% Sangat baik 

4. Kesesuaian dengan kerangka 2 4 28 94 2.76 92% Sangat baik 

5. Ejaan dan tanda baca 12 15 7 63 1.85 62% Baik 

Jumlah skor total 412 

Rata-rata skor 2.42 

Persentase 81% 

Kategori Sangat baik 

Berdasarkan data hasil penilaian keterampilan menulis petunjuk melalui 

metode demonstrasi berbantuan multimedia power point pada siklus ketiga diper-

oleh jumlah skor total 412; rata-rata skor 2,42; persentase keberhasilan sebesar 

81% dengan kategori sangat baik. Hasil tersebut diperoleh dari penilaian menulis 

petunjuk berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. 

Indikator pertama yaitu keutuhan. Indikator ini memperoleh rata-rata skor 

2,65 dengan persentase keberhasilan sebesar 88% berkategori sangat baik. Hasil 

tersebut diperoleh dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 5 orang siswa yang 

belum menuliskan petunjuk sesuai dengan pendemostrasian; 2 orang siswa me-

nulis petunjuk kurang urut antara satu dengan yang lain; 27 orang siswa menulis 

petunjuk secara urut. 

Rata-rata skor 2,29 dengan persentase keberhasilan 76% berkategori sa-

ngat baik pada indikator kepaduan. Hasil tersebut diperoleh dari data yang menun-

jukkan bahwa terdapat 9 orang siswa yang tidak menghubungkan kalimat dengan 
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kata sambung; 6 orang siswa sudah menggunakan kata sambung tetapi terdapat 

pengulangan; 19 orang siswa sudah menggunakan kata sambung dengan benar. 

Aspek pilihan kata. memperoleh rata-rata skor 2,56 dengan persentase ke-

berhasilan 85% berkategori sangat baik. Hasil tersebut diperoleh dari data yang 

menunjukkan bahwa terdapat 1 orang yang menggunakan lebih dari 8 kata tidak 

tepat; 13 orang siswa menggunakan 4 sampai 7 kata tidak tepat; 20 orang siswa 

menggunakan 1 sampai 3 kata yang tidak tepat. 

Indikator kesesuaian dengan kerangka memperoleh skor rata-rata 2,76 de-

ngan persentase keberhasilan 92% berkategori sangat baik. Hasil tersebut diper-

oleh dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 2 orang yang tidak menulis pe-

tunjuk sesuai kerangka; 4 orang siswa menulis petunjuk tetapi ada beberapa poin 

yang tidak sesuai kerangka; 28 orang siswa menulis petunjuk sesuai dengan ke-

rangka. 

Skor rata-rata 1,85 dengan persentase keberhasilan 62% berkategori baik 

pada indikator ejaan dan tanda baca. Hasil tersebut diperoleh dari data yang me-

nunjukkan bahwa terdapat 12 orang siswa yang menggunakan ejaan dan tanda ba-

ca lebih dari 5 kesalahan; 15 orang siswa 3 sampai 5 kesalahan; 7 orang siswa 1 

sampai 2 kesalahan. 

Berdasarkan uraian hasil penilaian keterampilan menulis petunjuk berda-

sarkan indikator penilaian, dapat dilihat bahwa indikator yang mendapatkan kate-

gori sangat baik yaitu indikator keutuhan, pilihan kata, kesesuaian dengan kerang-

ka, dan kepaduan. Sedangkan indikator tanda baca mendapatkan kategori baik. 

Pada halaman selanjutnya dipaparkan hasil menulis petunjuk siklus ketiga. 



134 
 

 
 

 

 
Gambar 4.8 Produk Menulis Petunjuk Siklus Ketiga 

 

4.1.3.4 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan oleh tim peneliti dengan memfokuskan pada masa-

lah yang muncul saat pelaksanaan tindakan pada siklus ketiga. Data tersebut meli-

puti deskripsi keterampilan guru, deskripsi aktivitas siswa, dan keterampilan me-

nulis petunjuk. Adapun hasil refleksi pembelajaran menulis petunjuk melalui me-

tode demonstrasi berbantuan multimedia power point adalah sebagai berikut ini. 

4.1.3.4.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus ketiga 

secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori sangat baik, akan tetapi masih 

terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Kekurangan-kekurang-

an tersebut adalah guru belum maksimal mengelola kelas dengan baik karena 



135 
 

 
 

terdapat siswa gaduh yang menimbulkan kegaduhan lagi walaupun sudah ditegur 

dan kurang maksimal dalam membeikan penguatan. 

4.1.3.4.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus ketiga secara 

keseluruhan sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Namun hal tersebut ma-

sih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan dan  

diperbaiki adalah kesadaran siswa unutk melaksanakan perintah guru perlu diting-

katkan karena terdapat siswa yang belum melaksanakan tugas dari guru dan ada 

juga yang perlu diperintah dan dimotivasi secara individu. 

4.1.3.4.3 Keterampilan Menulis Petunjuk 

Keterampilan menulis petunjuk siswa selama pembelajaran berlangsung 

pada siklus ketiga secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori sangat baik. 

Akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Adapun keterampilan menu-

lis petunjuk yang harus ditingkatkan atau diperbaiki yaitu pada indikator tanda ba-

ca perlu diperbaiki karena masih banyak siswa yang belum menggunakan tanda  

baca dengan benar serta penulisan huruf besar juga belum benar. 

Nilai akhir keterampilan menulis petunjuk menunjukkan bahwa 29 orang  

siswa mengalami ketuntasan, sedangkan 5 orang siswa belum tuntas dalam bela-

jar. Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar sudah sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Mengacu pada indikator keber-

hasilan penelitian, untuk variabel keterampilan menulis petunjuk sudah tercapai 

pada siklus ketiga. Indikator keberhasilan menetapkan sebesar 80% (29 dari 34 

siswa) mengalami ketuntasan dalam menulis petunjuk.  
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4.1.3.5 Revisi 

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembe-

lajaran pada siklus ketiga sudah berjalan dengan sangat baik karena sudah men-

capai indikator keberhasilan. Selain itu, pencapaian hasil belajar yang berupa ke-

terampilan menulis petunjuk juga sudah mencapai target yang telah ditetapkan ya-

itu sekurang-kurangnya 80% siswa mencapai ketuntasan individual ≥ 65. Oleh 

karene itu pelaksanaan siklus penelitian dihentikan sampai pada siklus ketiga, te-

tapi perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran tetap berlanjut pada pembe-

lajaran berikutnya. Berikut perbaikan yang perlu dilakukan untuk tiap variabel. 

4.1.3.5.1 Keterampilan Guru 

Beberapa kekurangan yang telah dijabarkan sebelumnya dijadikan sebagai 

acuan dalam memperbaiki keterampilan guru untuk pembelajaran berikutnya. Per-

baikan yang perlu dilakukan adalah guru harus mengelola kelas dengan baik se-

hingga pembelajaran menjadi kondusif. Pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan kepada siswa yang gaduh atau mengemas pembelajaran 

yang menyenangkan baik dari penggunaan metode atau media sehingga dapat 

menarik perhatian siswa yang gaduh. Selain itu, guru juga harus memberikan 

perhatian kepada seluruh siswa. 

4.1.3.5.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa perlu diperbaiki sepaya pembelajaran pada siklus ketiga 

dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan aktivitas siswa. Perbaikan yang ha-

rus dilakukan adalah siswa dibiasakan untuk bekerjasama dengan teman lain 

dalam kelompok dan belajar untuk mandiri sehingga tidak selalu bergantung pada 
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guru dan siswa perlu dibiasakan untuk melaksanakan tugas dari guru dengan pe-

nuh tanggungjawab. 

4.1.3.5.3 Keterampilan Menulis Petunjuk 

Keterampilan menulis petunjuk perlu diperbaiki supaya terjadi peningkat-

an hasil belajar siswa. Adapun perbaikan yang harus dilakukan adalah guru harus 

memantau dan mengingatkan siswa saat menulis petunjuk supaya dapat mengu-

rangi penggunaan tanda baca yang kurang tepat dan penyingkatan kata. 

 

4.1.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus Pertama, Siklus Kedua, dan Siklus 

Ketiga 

 Sub bab ini berisi tentang rekapitulasi hasil penelitian dari siklus pertama 

sampai ketiga. Hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam bentuk diagram sehing-

ga dapat dilihat peningkatan pada variabel keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan menulis petunjuk. Berikut paparan rekapitulasi tersebut. 

 

Diagram 4.10 Peningkatan Rata-rata Skor Aktivitas Siswa, Keterampilan Guru, 

Persentase Ketuntasan Keterampilan Menulis Petunjuk 

Siklus Pertama, Siklus Kedua, Siklus Ketiga 

Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Keterampilan Menulis 
Petunjuk 

32 

15.3 

35 

18.36 

38 

19.18 

Siklus Pertama Siklus Kedua Siklus Ketiga 
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Berdasarkan paparan diagram pada halaman sebelumnya, diketahui bahwa 

terdapat peningkatan rata-rata skor keterampilan guru, aktivitas siswa dan pening-

katan persentase ketuntasan menulis petunjuk. Pada variabel keterampilan guru, 

jumlah skor siklus pertama 32, siklus kedua 35, siklus ketiga 38. Peningkatan pa-

da siklus pertama ke siklus kedua dan siklus kedua sampai ketiga adalah 3. Persa-

maan antara hasil observasi keterampilan guru pada siklus pertama, kedua, dan 

ketiga yaitu kategori yang diperoleh yaitu sangat baik. Pada variabel aktivitas sis-

wa, jumlah skor siklus pertama 15,3; siklus kedua 18,36; siklus ketiga 19,18. Pe-

ningkatan siklus pertama ke siklus kedua sebesar 3,06; siklus kedua ke siklus ke-

tiga sebesar 0,82. Pada variabel  keterampilan menulis petunjuk, siklus pertama 

memperoleh persentase ketuntasan 67%, siklus kedua 79%, siklus ketiga 85%. Pe-

ningkatan persentase keberhasilan dari siklus pertama ke siklus kedua sebesar 

12%, sedangkan peningkatan dari siklus kedua ke siklus ketiga sebesar 6%. Untuk 

kategori keberhasilan pada siklus pertama dan kedua adalah baik, sedangkan pada 

siklus ketiga mengalami peningkatan sehingga berkategori sangat baik.  

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan refleksi pada setiap si-

klus penelitian. Adapun pembahasan pada masing-masing variabel penelitian pada 

pembelajaran menulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multi-

media power point adalah sebagai berikut ini. 

4.2.1.1 Keterampilan Guru 

Pada sub bab hasil penelitian sebelumnya, telah dijabarkan hasil penelitian  
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dari siklus pertama sampai siklus ketiga. Berikut ini dipaparkan diagram hasil ob-

servasi keterampilan guru tiap indikator pada siklus pertama sampai ketiga beser-

ta pembahasan masing-masing indikator. 

 

Diagram 4.11 Peningkatan Skor Tiap Indikator Keterampilan Guru  

Siklus Pertama, Siklus Kedua, Siklus Ketiga 

 

Indikator keterampilan guru yang pertama yaitu mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran. Indikator tersebut termasuk dalam keterampilan membuka pelajar-

an. Pada indikator mempersiapkan kegiatan pembelajaran, skor yang diperoleh 

menunjukkan skor yang sama yaitu 4. Hal tersebut dikarenakan pada tiap siklus 

guru sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, alat 

atau bahan yang digunakan untuk pendemonstrasian, mengecek kehadiran siswa 

dan berdoa. Media yang dipersiapkan meliputi LCD, laptop, dan multimedia 

power point yang akan digunakan saat pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Winataputra (2005: 8.3-8.8) yang menyebutkan bahwa keterampilan 

membuka pelajaran merupakan usaha-usaha yang dilakukan guru dalam memulai  
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pelajaran dan bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam pembelajaran. 

Keterampilan kedua yaitu keterampilan melakukan apersepsi. Pada siklus 

pertama, guru memperoleh skor 3 sedangkan pada siklus kedua dan ketiga me-

ngalami peningkatan menjadi 4. Kegiatan apersepsi pada siklus pertama, kedua, 

dan ketiga dilakukan dengan kegiatan menyanyikan lagu dan bertanya akan isi la-

gu yang dinyanyikan. Lagu yang dinyanyikan sesuai dengan materi dan tema 

pembelajaran yang akan dilakukan. Siklus pertama belum memperoleh skor mak-

simal karena guru belum memotivasi siswa sebelum pembelajaran. Indikator ini 

termasuk keterampilan membuka pelajaran. Winataputra (2005: 8.3-8.8) menye-

butkan bahwa keterampilan membuka pelajaran merupakan usaha-usaha yang di-

lakukan guru dalam memulai pelajaran dan bertujuan untuk mempersiapkan siswa 

dalam pembelajaran. Kegiatan apersepsi dilakukan untuk mengetahui pengetahu-

an awal siswa tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Indikator keterampilan guru yang ketiga adalah menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Indikator ini termasuk keterampilan membuka pelajaran. Pada indi-

kator menyampaikan tujuan pembelajaran, skor yang diperoleh pada siklus perta-

ma dan kedua menunjukkan skor yang sama yaitu 3, sedangkan pada siklus ketiga 

skor meningkat menjadi 4. Pada pelaksanaan indikator ini, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran secara lisan serta menampilkan melalui multimedia power 

point. Selain itu, guru juga mengingatkan pembelajaran pokok yang akan dilaku-

kan. Pada siklus ketiga guru sudah mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 

pembelajaran yang dilakukan. Pertanyaan tersebut berupa pandangan awal tentang 

pembelajaran yang pernah dilakukan. Tujuan pembelajaran pada siklus pertama 
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sampai ketiga disampaikan guru setelah kegiatan apersepsi sesuai materi dengan 

jelas. Penyampaian tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran dan memberitahukan siswa akan kegiatan yang 

akan dilakukan.  

Keterampilan guru dalam menggunakan multimedia power point menun-

jukkan skor yang sama yaitu 4. Guru menggunakan multimedia power point da-

lam penyampaian kegiatan pembelajaran pada siklus pertama, kedua, dan ketiga. 

Multimedia power point yang ditampilkan sesuai dengan materi, menarik perhati-

an siswa, jelas, dan mudah dipahami. Indikator tersebut termasuk keterampilan 

melakukan variasi. Winataputra (2005: 7.29-7.33) menyebutkan bahwa variasi 

adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton, menghilangkan kebosan-

an, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, mengikuti gaya belajar siswa 

yang beragam, serta meningkatkan intensitas belajar siswa. Penggunaan multime-

dia power point menciptakan komunikasi dua arah karena guru memberikan perta-

nyaan melalui media tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Warsita (2008: 

155-156) yang menyebutkan bahwa kelebihan multimedia salah satunya yaitu 

menciptakan komunikasi dua arah. 

Indikator melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi pada si-

klus pertama memperoleh skor 3 sedangkan pada siklus kedua dan ketiga mem-

peroleh skor 4. Pada siklus kedua dan ketiga, guru sudah mengajukan pertanyaan 

tentang pemahaman siswa terhadap kegiatan pendemonstrasian yang dilakukan 

guru. Pelaksanaan metode ini yaitu guru memperagakan dahulu percobaan yang 

akan dilakukan. Pada siklus pertama, guru mempergakan cara membuat baling-
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baling sederhana. Siklus kedua mempergakan cara berikirim surat. Siklus ketiga 

memperagakan cara membuat parasut sederhana. Peragaan tersebut juga disertai 

penjelasan pada setiap langkahnya. Indikator ini termasuk keterampilan menjelas-

kan Hal tersebut sesuai dengan pendapat Winataputra (2005: 7.39-7.43) yang  me-

nyebutkan bahwa keterampilan menjelaskan menyajikan penjelasan yang menca-

kup kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan balikan.  

Indikator keterampilan keenam adalah mengelola kelas. Indikator tersebut 

termasuk keterampilan mengelola kelas. Siklus pertama memperoleh skor 2, se-

dangkan siklus kedua dan ketiga memperoleh skor 3. Pada siklus kedua dan ketiga 

guru sudah mengelola kelas dengan memusatkan perhatian kelompok, memberi-

kan petunjuk yang jelas, dan menegur. Winataputra (2005: 8.26-8.32) menyebut-

kan bahwa pengelolaan kelas adalah pengaturan orang dan barang yang memung-

kinkan tercipta dan terpeliharanya kondisi belajar yang optimal. Pengelolaan kelas 

tersebut sudah dilaksanakan oleh guru namun pelaksanaannya belum maksimal. 

Hal tersebut dikarenakan jumlah siswa yang banyak sehingga guru belum mampu 

membagi perhatian keseluruh siswa. 

Keterampilan guru ketujuh adalah memberikan penguatan. Indikator ini 

termasuk keterampilan memberikan penguatan. Pada siklus pertama guru men-

dapatkan skor 3, siklus kedua 4 dan ketiga guru memperoleh skor 3. Hasil ob-

servasi dari indikator ini menunjukkan bahwa pada siklus pertama dan ketiga guru 

memberikan penguatan berupa kata-kata, gerak badan, dan sentuhan. Sedangkan 

untuk siklus kedua guru juga memberikan benda untuk siswa yang berpartisipasi 

aktif. Menurut Rusman (2011: 84-85) penguatan diberikan dengan tujuan mening-
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katkan motivasi siswa dalam belajar, mengontrol dan memotivasi perilaku yang 

negatif, menimbuhkan rasa percaya diri, serta memelihara suasana kelas yang 

kondusif. Dalam kegiatan pembelajaran, mengelola kelas ini sudah dilakukan guru 

dengan baik, tetapi terdapat juga siswa yang sudah ditegur guru cenderung mela-

kukan perbuatannya untuk mengganggu siswa lain. Namun hal tersebut bisa di-

kendalikan guru dengan melakukan pendekatan personal dan memberikan tugas 

kepada siswa.  

Indikator keterampilan kedelapan adalah membimbing siswa dalam ke-

lompok. Indikator tersebut termasuk keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil. Pada indikator membimbing siswa dalam kelompok, terdapat peningkatan 

pada siklus kedua ke siklus ketiga. Siklus pertama dan kedua memperoleh skor 3 

dan siklus ketiga memperoleh skor 4. Menurut Winataputra (2005: 8.14-8.20), ke-

giatan diskusi kelompok kecil mempunyai tujuan yang jelas, berlangsung secara 

sistematis, serta terdapat kesempatan untuk bertatap muka dan mengemukakan 

pendapat. Pada siklus pertama sampai ketiga, guru sudah melakukan keterampilan 

tersebut dengan memberikan petunjuk yang jelas, menanyakan kesulitan dan 

memberikan saran dalam penyelesaian masalah. Selain itu guru juga meminta tiap 

anggota kelompok untuk saling bekerjasama dan mengutarakan pendapat. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam menulis petunjuk 

pada siklus pertama memperoleh skor 3, sedangkan siklus kedua dan ketiga mem-

peroleh skor 4. Winataputra (2005: 8.38-8.47) menyebutkan bahwa kegiatan ke-

lompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terha-

dap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Pada siklus pertama sampai ketiga, guru 
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sudah melakukan keterampilan ini saat kegiatan menulis petunjuk berlangsung. 

Untuk siklus kedua, guru lebih memfokuskan kepada siswa yang nilainya belum 

memenuhi KKM yang diperoleh pada siklus pertama. Begitu pula pada siklus 

ketiga. Kegiatan membimbing ini lebih diperbanyak kepada siswa yang belum 

tuntas namun hal tersebut juga tidak mengurangi perhatian kepada siswa lain yang 

membutuhkan bantuan. 

Indikator keterampilan kesepuluh adalah memberikan kesimpulan. Kegitan 

tersebut termasuk keteramplan menutup pelajaran. Pada indikator memberikan ke-

simpulan memperoleh skor yang berbeda pada tiap siklus. Siklus pertama mem-

peroleh skor 3, siklus kedua 2, dan siklus ketiga 4. Siklus pertama guru sudah me-

nyimpulkan pelajaran dab memberikan evaluasi tetapi belum melakukan refleksi. 

Pada siklus kedua guru belum menyimpulkan pelajaran dan belum melakukan 

refleksi, sedangkan pada siklus ketiga guru sudah menyimpulkan pembelajaran, 

memberikan evaluasi, dan melakukan refleksi. Jika kegiatan menutup tidak dila-

kukan dengan baik, maka hasil belajar juga tidak tercapai dengan baik karena ke-

giatan menutup pelajaran menurut Winataputra (2005: 8.3-8.8) bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan memantapkan penguasaan. 

4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

Pada sub bab hasil penelitian sebelumnya, telah dijabarkan hasil penelitian 

dari siklus pertama sampai siklus ketiga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, di-

temukan beberapa hal yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kajian teori yang 

ada. Adapun diagram hasil observasi tiap indikator aktivitas siswa dari siklus per-

tama sampai ketiga dipaparkan pada halaman selanjutnya.  
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Diagram 4.12 Peningkatan Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa  

Siklus Pertama, Siklus Kedua, Siklus Ketiga 

 

Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran pada siklus pertama 

memperoleh skor sebesar 2,93; siklus kedua sebesar 3,15; siklus ketiga sebesar 

3,18. Pada siklus pertama dan kedua, persiapan siswa lebih didominasi dengan ak-

tivitas siswa yang sudah di dalam kelas tetapi belum menempati tempat duduk dan 

ada juga yang sudah menempati tempat duduk. Untuk siklus ketiga hampir siswa 

sudah siap menerima pelajaran dengan berada di dalam kelas, menyiapkan alat tu-

lis, dan menempati tempat duduk mereka masing-masing. Kegiatan tersebut me-

nunjukkan bahwa aktivitas siswa yang berupa emotional activities telah terjadi ka-

rena menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) bentuk dari emotional 

activities misalnya menaruh minat, gembira, bersemangat. Peningkatan aktivitas 

siswa ini terjadi pada siswa ALA, ADC, JTP, MNA, RJG, TY, F. 
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Aktivitas siswa saat bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus perta-

ma memperoleh skor 2,43; siklus kedua sebesar 2,79; siklus ketiga sebesar 3,12. 

Sebagian besar siswa sudah bertanya dan menjawab pertanyaan sebanyak 1 sam-

pai 2 kali di siklus pertama, sedangkan pada siklus kedua siswa terdapat juga sis-

wa yang bertanya sebanyak 3 sampai 4 kali. Untuk siklus ketiga, sebagian besar 

siswa sudah bertanya dan menjawab pertanyaan sebanyak 3 sampai 4 kali karena 

pada siklus ketiga guru lebih sering memberikan pertanyaan. Kegiatan tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa yang berupa oral activities telah terjadi kare-

na menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) bentuk dari oral activities misal-

nya bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat. Peningkatan aktivitas sis-

wa ini terjadi pada siswa ACPR, AF, GSA, HIS, JTP, MM, MFA,MNA, NA, 

PFRL, RJG, RM, RPHA, SMAL, VDR, GSS, F. 

Indikator mengamati multimedia power point memperoleh skor yang me-

ningkat. Skor siklus pertama sebesar 2,77; siklus kedua 3,41; dan siklus ketiga se-

besar 3,47. Pada siklus pertama sebagian besar siswa sudah mengamati multime-

dia yang ditayangkan guru, tetapi masih banyak siswa yang kurang memberikan 

pendapat terhadap multimedia tersebut. Namun pada siklus kedua dan ketiga me-

ningkat dengan aktivitas siswa yang sering memberikan pendapat terhadap multi-

media yang digunakan. Hal tersebut dikarenakan pada siklus kedua dan ketiga, 

multimedia yang dibuat lebih menampilkan gambar-gambar dan guru memberi-

kan pertanyaan terbuka sehingga aktivitas siswa dalam memberikan pendapat juga 

meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman 

2011 :101) bentuk dari oral activities misalnya mengeluarkan pendapat, dan 
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visual activities seperti memperhatikan gambar. Peningkatan aktivitas siswa ini 

terjadi pada siswa ACPR, APA, GSA, HAR, MM, RFAP, SMAL, GSS. 

Skor aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan mencoba bersama kelom-

pok pada siklus pertama sebesar 2,43; siklus kedua sebesar 3,35; siklus ketiga se-

besar 3,15. Pada siklus pertama, siswa sudah melakukan demonstrasi dari guru na-

mun ada beberapa siswa yang tidak berpartisipasi aktif. Pada siklus kedua, seba-

gian besar siswa sudah melaksanakan kegiatan mencoba berpartisipasi aktif, ikut 

bekerjasama dan membuat produk, sedangkan pada siklus ketiga siswa sudah me-

lakukan kegiatan mencoba dan aktif namun terdapat beberapa siswa yang kurang 

aktif dan ada pula yang hasilnya kreatif. Penurunan skor dikarenakan kegiatan 

mencoba pada tiap siklus berbeda dan tingkat kesulitannyapun berbeda. Kegiatan 

tersebut menunjuk-kan adanya motor activities karena siswa mencoba melakukan 

sesuatu dengan inderanya sesuai dengan penuturan Diedrich (dalam Sardiman 

2011: 101) tentang aktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Peningkatan aktivitas 

siswa ini terjadi pada siswa HIS, JTP, NA, PFRL. 

Indikator menulis petunjuk memperoleh skor yang meningkat pada tiap si-

klus. Siklus pertama memperoleh skor 2,9; siklus kedua sebesar 2,93; siklus ke-

tiga sebesar 3. Pada siklus pertama dan kedua, sebagian besar siswa sudah menu-

liskan materi yang disampaikan guru  namun masih banyak siswa yang perlu dipe-

rintah dahulu. Pada siklus ketiga juga terjadi pada siklus pertama dan kedua na-

mun kesadaran siswa untuk menulis mulai meningkat. Kegiatan tersebut menun-

jukkan bahwa aktivitas siswa yang berupa writing activities telah terjadi karena 

menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) bentuk dari writing activities mi-
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salnya menulis karangan. Peningkatan aktivitas siswa ini terjadi pada siswa ADC, 

DRFAH, GSA, MMU, MNA, NA, PFRL, RJG, RM, SRP, S, GSS, F. 

Aktivitas siswa dalam menyampaikan pendapati mengalami peningkatan 

dari siklus pertama sampai ketiga. Siklus pertama memperoleh skor 1,83; siklus 

kedua sebesar 2,74; siklus ketiga sebesar 3,03. Pada siklus pertama, masih terda-

pat siswa yang tidak berani menyampaikan pendapat namun adapula siswa yang 

menyampaiakan pendapat tetapi masih malu-malu. Pada siklus kedua, sebagaian 

besar siswa sudah percaya diri dalam menyampaikan pendapat 1 atau 2 kali dan 

mudah dimengerti. Sedangkan pada siklus ketiga sudah banyak siswa yang perca-

ya diri menyampaikan pendapat lebih dari 2 kali dan mudah dimengerti. Kegiatan 

tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa yang berupa emotional activities te-

lah terjadi karena menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) bentuk dari 

emotional activities misalnya berani, tegang, gugup. Peningkatan aktivitas siswa 

ini terjadi pada siswa AF, GSA, HIS, JAY, JTP, LH, PFRL, RM, SRP, SMAL, 

RDO. 

4.2.1.3 Keterampilan Menulis Petunjuk 

Pada sub bab hasil penelitian sebelumnya, telah dijabarkan hasil penelitian 

dari siklus pertama sampai siklus ketiga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, di-

temukan beberapa hal yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kajian teori yang 

ada. Adapun diagram peningkatan persentase ketuntasan tiap siklus dipaparkan 

pada halaman selanjutnya. 
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Diagram 4.13 Peningkatan Persentase Ketuntasan Menulis Petunjuk  

Siklus Pertama, Siklus Kedua, Siklus Ketiga 

 

Berdasarkan paparan diagram peningkatan persentase ketuntasan menulis 

petunjuk sebelumnya dapat dilihat terdapat peningkatan persentase tiap siklus. Pa-

da siklus pertama ketuntasan belajar siswa memperoleh persentase sebesar 67%, 

siklus kedua 79%, dan siklus ketiga 85%. Persentase siklus ketiga sudah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 80% siswa mengalami ketuntas-

an belajar individual ≥ 65. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan 

persentase yaitu pada siklus kedua dan ketiga guru memantau pengerjaan menulis 

petunjuk oleh siswa. Selain itu guru juga menjelaskan dan mengingatkan siswa 

akan penggunaan tanda baca, ejaan, huruf besar, pilihan kata karena pada siklus 

sebelumnya terdapat siswa yang memperoleh nilai rendah dikarenakan indikator 

tersebut. Pada siklus pertama, siswa yang belum tuntas yaitu AW, ADC, HIS, 

JAY, LH, MM, MNA, NA, VDR, ASA. Pada siklus kedua yang belum tuntas ya-

itu AW, HIS, LH, RM, RFAP, VDR, TY. Pada siklus ketiga yang belum tuntas 

yaitu ADC, HIS, LH, RFAP, VDR. Adapun pemerolehan skor tiap indikator me-
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nulis petunjuk pada siklus pertama sampai ketiga dapat dilihat pada diagram beri-

kut ini.  

 

 

Diagram 4.14 Peningkatan Skor Tiap Indikator Keterampilan Menulis Petunjuk  

Siklus Pertama, Siklus Kedua, Siklus Ketiga 

 

Indikator keutuhan memperoleh skor menurun dari siklus pertama ke si-

klus kedua, sedangkan dari siklus kedua menuju siklus ketiga mengalami pening-

katan. Siklus pertama memperoleh skor sebesar 2,7; siklus kedua sebesar 2,59; 

siklus ketiga sebesar 2,65. Pada indikator keutuhan, sebagian besar siswa sudah 

menuliskan petunjuk secara urut sesuai dengan demonstrasi guru. Saat pende-

monstrasian guru memberikan penjelasan secara runtut sehingga siswa mudah me-

mahami. Selain itu, kegiatan mencoba juga membuat siswa menjadi lebih ingat 

tentang urutan dari kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Susmiati (2008) yang menyebutkan bahwa penulisan petunjuk harus ditulis secara 

urut dan sistematis.  
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Skor yang meningkat dari siklus pertama sampai siklus ketiga terjadi pada 

indikator kepaduan. Siklus pertama memperoleh skor sebesar 1,47; siklus kedua 

sebesar 2,09; siklus ketiga sebesar 2,29. Pada siklus pertama, masih banyak peng-

gunaan kata sambung yang kurang sesuai, misalnya masih banyak siswa menggu-

nakan kata sambung yang berulang. Pada siklus selanjutnya penggunaan kata 

sambung sudah mulai membaik karena pada siklus selanjutnya guru memantau 

pekerjaan siswa dan menjelaskan penggunaan kata sambung yang ditayangkan 

melalui multimedia power point.  

Indikator pilihan kata memperoleh skor meningkat dari siklus pertama 

sampai siklus ketiga. Siklus pertama memperoleh skor sebesar 2,3; siklus kedua 

sebesar 2,5; siklus ketiga sebesar 2,56. Pada indikator pilihan kata ini, siswa se-

ring menyingkat kata sehingga skor yang diperoleh juga tidak maksimal. Padahal 

menurut Susmiati (2008), petunjuk harus ditulis secara jelas dan singkat tetapi 

singkat yang dimaksud tidak digunakan untuk menyingkat kata. Namun, penying-

katan kata tersebut semakin berkurang dengan himbauan dan arahan guru untuk ti-

dak menyingkat kata. 

Skor meningkat dari siklus pertama ke siklus kedua terjadi pada indikator 

kesesuaian dengan kerangka, namun skor mengalami penurunan dari siklus kedua 

ke siklus ketiga. Siklus pertama memperoleh skor sebesar 2,47; siklus kedua se-

besar 2,79; siklus ketiga sebesar 2,76. Pada siklus pertama terdapat siswa yang 

mengembangkan paragraf tidak sesuai dengan kerangka. Padahal menurut Arsanti 

(2011), langkah menulis petunjuk setelah membuat kerangka adalah mengem-

bangkan kerangka tersebut supaya lengkap menjadi suatu petunjuk. Namun pada 
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siklus kedua dan ketiga mengalami peningkatan dan sebagian besar siswa sudah 

membuat karangan sesuai dengan kerangka. Hal tersebut dikarenakan guru mem-

berikan bimbingan kepada masing-masing siswa dan mengingatkan siswa untuk 

mengembagkan paragraf sesuai dengan kerangka. 

Indikator ejaan dan tanda baca memperoleh skor menurun dari siklus per-

tama ke siklus kedua dan mengalami peningkatan dari siklus kedua sampai siklus 

ketiga. Siklus pertama memperoleh skor sebesar 1,6; siklus kedua sebesar 1,59; 

siklus ketiga sebesar 1,85. Pada indikator ejaan dan tanda baca ini masih banyak 

siswa yang menggunakan tanda baca yang kurang tepat sebanyak 5 kali. Penggu-

naan huruf besar, tanda titik, dan koma juga masih ada beberapa siswa yang ku-

rang tepat. Padahal menurut Arsanti (2011), langkah menulis petunjuk yang ter-

akhir adalah mengoreksi kembali ejaan atau tanda baca yang kurang sesuai karena 

hal tersebut akan mengurangi penafsiran atau arti dari kalimat yang dibaca peng-

guna jika tanda yang digunakan tidak tepat. Namun pada siklus ketiga kesalahan 

tersebut berkurang karena sebelum mengerjakan, siswa diingatkan untuk teliti da-

lam menggunakan huruf besar, tanda titik, dan koma. Selain itu guru juga mem-

bimbing siswa saat mengerjakan soal tersebut. 

 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia power 

point menunjukkan terdapat peningkatan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan 

keterampilan menulis petunjuk. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan im- 
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plikasi yang dibagi menjadi tiga, yaitu implikasi teoretis, praktis, dan paedagogis.   

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah terdapat temuan-temuan positif 

kearah perbaikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan menu-

lis. Hal tersebut dapat membuka wawasan guru tentang metode demonstrasi ber-

bantuan multimedia power point untuk meningkatkan keterampilan menulis sis-

wa.  

Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan 

tentang Penelitian Tindakan Kelas sehingga dapat memotivasi guru dan peneliti 

lain untuk melakukan penelitian sejenis untuk meningkatkan keterampilan menu-

lis siswa. Pembelajaran keterampilan menulis melalui melalui metode demonstrasi 

berbantuan multimedia power point sangat bermanfaat bagi siswa. Sebelum dilak-

sanakan tindakan, siswa kesulitan dalam menyampaikan gagasan dan ide yang di-

miliki. Setelah diberi pembelajaran ini, siswa dapat mengungkapkan pendapatnya 

dalam bentuk tulisan secara benar. Selain itu, siswa juga menjadi lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Implikasi paedagogis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharap-

kan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan penggunaan me-

tode demonstrasi berbantuan multimedia power point dalam meningkatkan kete-

rampilan menulis siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang. Melalui gambar-

an tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru untuk meningkatkan  

keterampilan guru dalam mengajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran menulis pe-

tunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multimedia powerpoint pada siswa 

kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang dapat disimpulkan bahwa terjadi pening-

katan pada tiap variabel penelitian. Adapun penjabaran peningkatan tersebut ada-

lah sebagai berikut ini. 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui metode de-

monstrasi berbantuan multimedia power point mengalami peningkatan yaitu 

pada siklus pertama berkategori baik, meningkat pada siklus kedua dan ketiga 

menjadi sangat baik. Pada siklus terakhir, guru sudah terampil dalam memper-

siapkan kegiatan pembelajaran, melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menggunakan multimedia power point, melaksanakan pembe-

lajaran dengan metode demonstrasi, mengelola kelas, memberikan penguatan, 

membimbing kelompok, membimbing siswa menulis petunjuk, menutup kegi-

atan pembelajaran. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis petunjuk melalui metode de-

monstrasi berbantuan multimedia powerpoint mengalami peningkatan yaitu 

pada siklus pertama berkategori baik, meningkat pada siklus kedua dan ketiga 

menjadi sangat baik. Pada siklus terakhir, siswa siap mengikuti kegiatan pem-

belajaran, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, mengamati multimedia 
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power point, melakukan kegiatan percobaan bersama kelompok, menulis pe-

tunjuk langkah-langkah pendemonstrasian, berani mengungkapkan pendapat. 

3. Keterampilan menulis petunjuk melalui metode demonstrasi berbantuan multi-

media power point mengalami peningkatan yaitu pada siklus pertama dengan 

rata-rata kelas 70 dengan pesentase ketuntasan 67%,  siklus kedua dengan 

rata-rata kelas 78 dengan pesentase ketuntasan 79%, siklus ketiga dengan rata-

rata kelas 81 dengan pesentase ketuntasan 85%. Hal tersebut ditunjukkan de-

ngan penulisan petunjuk siswa sudah urut sesuai langkah-langkah pendemons-

trasian, penggunaan kata hubung sudah benar dan tidak ada pengulangan, pe-

nulisan petunjuk sesuai kerangka, serta penulisan sudah sesuai dengan ejaan 

dan tanda baca. 

 

5.2 Saran 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan diharapkan mampu mem-

beri pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan keterampilan menulis petun-

juk melalui metode demonstasi berbantuan multimedia power point. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, saran dari penulis adalah sebagi berikut ini.  

1. Keterampilan guru pada pembelajaran menulis petunjuk melalui metode de-

monstasi berbantuan multimedia power point dapat ditingkatkan dengan cara 

(1) menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, (2) menggunakan 

media pembelajaran yang menarik, (3) mengelola kelas dengan baik, (4) 

memberikan penguatan baik secara verbal maupun nonverbal. 
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2. Aktivitas siswa pada pembelajaran menulis petunjuk melalui metode demons-

trasi berbantuan multimedia power point dapat ditingkatkan dengan cara 

membiasakan siswa untuk (1) berani menyampaikan pendapat (2) bertang-

gungjawab terhadap tugas yang diberikan guru. 

3. Keterampilan menulis petunjuk melalui metode demonstasi berbantuan mul-

timedia power point dapat ditingkatkan dengan cara memberikan penjelasan 

dan latihan kepada siswa untuk menulis petunjuk dengan memperhatikan keu-

tuhan, kepaduan, pilihan kata, kesesuaian dengan kerangka, serta ejaan dan 

tanda baca.  
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPLAN GURU 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Metode Demonstrasi Berbantuan 

Multimedia PowerPoint 

Indikator Keterampilan Guru dalam 

Pembelajaran Menulis Petunjuk 

melalui Metode Demonstrasi 

berbantuan Multimedia PowerPoint 

1. Keterampilan 

bertanya 

2. Keterampilan 

memberi pe-

nguatan 

3. Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

4. Keterampilan 

menjelaskan 

5. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pela-

jaran 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi ke-

lompok kecil 

7. Keterampilan 

mengelola ke-

las 

8. Keterampilan 

mengajar ke-

lompok kecil 

dan perorang-

an 

 

1. Guru menyiapkan menyiap-kan 

multimedia powerpoint, LCD, 

laptop,serta alat dan bahan yang 

dibutuhkan saat mendemonstrasi-

kan petunjuk 

2. Guru melakukan apersepsi 

3. Guru menyamapaikan tema dan 

tujuan pembelajaran  

4. Guru menampilkan multimedia 

powerpoint  

5. Guru mendemonstrasikan suatu 

petunjuk  

6. Guru memberikan pertanyaan dan 

urutan langkah-langkah 

demonstrasi yang dilakukan guru  

7. Guru membentuk siswa menjadi 

beberapa kelompok 

8. Guru memberikan alat dan bahan 

kepada masing-masing kelompok 

untuk mencoba sesuai pende-

monstrasian guru 

9. Guru memberikan masukan dan 

kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya  

10. Guru bersama siswa menyimpul-

kan kegiatan pembelajaran 

11. Guru memantau pengerjaan soal 

evaluasi 

1. Mempersiapkan kegiatan pembe-

lajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Melakukan apersepsi (keterampilan 

bertanya; keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran) 

3. Menyampaikan tujuan pembelajar-

an (ketrampilan membuka pelajar-

an) 

4. Menggunakan multimedia 

powerpoint (keterampilan menggu-

nakan variasi) 

5. Melaksanakan pembelajaran de-

ngan metode demonstrasi (kete-

rampilan menjelaskan)  

6. Mengelola  kelas (keterampilan 

mengelola kelas) 

7. Memberikan  penguatan (keteram-

pilan memberi penguatan) 

8. Membimbing   kelompok  

(keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

9. Membimbing siswa  menulis 

petunjuk (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

10. Menutup kegiatan pembelajaran 

(keterampilan menutup pelejaran) 

 

Lampiran 3 

Pedoman Penetapan Indikator 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

 

Aktivitas Siswa 
Metode Simulasi dengan Media 

Audio visual 

Indikator Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran Menulis 

Petunjuk melalui 

Metode Demonstrasi 

berbantuan Multimedia 

PowerPoint 

1. Visual activities, misalnya mem-

baca, memerhatikan gambar de-

monstrasi, percobaan, pekerjaan 

orang lain. 

2. Oral activities, seperti menyata-

kan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawanca-

ra, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, contoh men-

dengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: 

menggambar, membuat grafik, 

peta, diagram. 

6. Motor activities, contoh melaku-

kan percobaan, membuat kons-

truksi, model mereparasi, berma-

in, berkebun, beternak. 

7. Mental activities, contoh me-

nanggapi, mengingat, memecah-

kan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emosional activites, seperti  me-

naruh minat, merasa bosan, gem-

bira, bersemangat, bergairah, be-

rani, tenang, gugup. 

1. Siswa mempersiapkan alat tulis 

dan buku 

2. Siswa melakukan apersepsi 

3. Siswa memperhatikan penjelas-

an guru melalui multimedia 

powerpoint 

4. Siswa memperhtaikan pende-

monstrasian guru 

5. Siswa melakukan tanyajawab 

dengan guru 

6. Siswa menirukan  pendemons-

trasian suatu petunjuk dari guru 

secara berkelompok 

7. Siswa dibentuk menjadi bebe-

rapa kelompok dan diberikan 

alat dan bahan untuk mencoba 

melakukan apa yang didemons-

trasikan guru 

8. Siswa mencoba bersama kelom-

pok 

9. Siswa mempresentasikan hasil 

percobaannya 

10. Siswa melakukan tanyajawab 

dengan guru 

11. Siswa dan guru menyimpulkan 

pelajaran 

12. Siswa mengerjakan soal evalu-

asi 

1. Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

(emotional activities) 

2. Aktif bertanya dan 

menjawab pertanya-

an (oral activities)  

3. Mengamati multi-

media power point  

(visual activities) 

4. Melakukan kegiatan 

mencoba (motor 

activities) 

5. Menulis petunjuk 

(writing activities) 

6. Keberanian tampil di 

depan kelas 

(emotional activities) 
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KISI KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA  

PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBANTUAN  

MULTIMEDIA POWER POINT 

 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Petunjuk melalui Metode Demonstrasi 

Berbantu-an Multimedia Power Point pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 06 

Semarang 

No Variabel Indikator Sumber 

Alat / 

instrumen 

pengumpulan 

data 

1.  Keterampil-

an guru 

1. Mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran 

2. Melakukan apersepsi  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

4. Menggunakan multimedia powerpoint  

5. Melaksanakan pembelajaran dengan 

metode demonstrasi 

6. Mengelola  kelas  

7. Memberikan  penguatan  

8. Membimbing  kelompok   

9. Membimbing siswa menulis petunjuk 

10. Menutup kegiatan pembelajaran  

Guru 

Foto 

Video 

 

- lembar 

observasi 

 

 

 

2. Aktivitas 

siswa 1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran  

2. Aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan  

3. Mengamati multimedia power point 

4. Melakukan percobaan  

5. Menulis petunjuk  

6. Keberanian tampil di depan kelas 

Siswa 

Foto 

Video 

 

- lembar 

observasi 

 

Lampiran 4 

Kisi Kisi Instrumen Penelitian 
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No Variabel Indikator Sumber 

Alat / 

instrumen 

pengumpulan 

data 

3. Keterampil-

an menulis 

petunjuk 

1. Keutuhan  

2. Kepaduan  

3. Pilihan kata 

4. Kesesuaian dengan kerangka 

5. Tanda baca 

siswa 

 

- lembar 

penilaian 

produk 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI  METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT 

Nama Observer:  

Nama SD  : SDN Purwoyso 06 Semarang 

Hari/ tanggal  : 

Berilah tanda cek (√) pada salah satu kolom tingkat kemampuan sesuai dengan 

deskriptor dari indikator pengamatan! 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran     

2. Melakukan apersepsi       

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran       

4. Menggunakan multimedia power point      

5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode 

demonstrasi 

    

6. Mengelola  kelas       

7. Memberikan  penguatan     

8. Membimbing  kelompok      

9. Membimbing siswa dalam menulis petunjuk     

10. Menutup kegiatan pelajaran      

Jumlah Skor  

Jumlah skor= …  Kategori= ... 

Kriteria penilaian : 

Skor Kategori 

33,1 ≤ skor ≤ 40,0 Sangat baik 

25,1 ≤ skor ≤ 33,0 Baik 

17,1 ≤ skor ≤ 25,0 Cukup 

10,0 ≤ skor ≤ 17,0 Kurang 

          

Semarang,        2014 

         Observer 

 

Lampiran 5 

Instrumen Penelitian 
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DESKRIPTOR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT 

 

 

No Indikator 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

kegiatan pembe-

lajaran 

Tidak mem-

persiapkan 

perangkat 

pembelajar-

an 

Mempersiap-

kan 1 atau 2 

komponen 

pembelajaran 

Mempersiapkan 3 

komponen 

pembelajaran 

Mempersiapkan perang-

kat pembelajaran, media 

dan alat bahan yang 

digunakan untuk 

pendemonstrasian, 

mengecek kehadiran 

siswa, berdoa 

2. Melakukan 

apersepsi   

Tidak mela-

kukan aper-

sepsi 

Melakukan 

apersepsi 

dengan 

menyanyikan 

lagu bersama, 

mengajukan 

pertanyaan 

Melakukan 

apersepsi dengan 

menyanyikan 

lagu bersama, 

mengajukan 

pertanyaan, 

memotivasi siswa 

Melakukan apersepsi 

dengan menyanyikan 

lagu bersama, mengaju-

kan pertanyaan, memo-

tivasi siswa, menarik 

perhatian siswa 

3. Menyampaikan 

tujuan pembela-

jaran   

Tidak me-

nyampaikan 

tujuan pem-

belajaran 

Menyampaikan 

tujuan pembe-

lajaran secara 

lisan  

Menyampaikan 

tujuan pembela-

jaran secara lisan 

dan dtampilkan 

melalui multi-

media power 

point, mengingat-

kan masalah po-

kok yang akan di-

bahas 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menampil-

kan melalui multimedia 

power point, mengingat-

kan masalah pokok yang 

akan dibahas, menga-

jukan pertanyaan 

4. Menggunakan 

multimedia 

power point  

Isi multi-

media 

power point 

tidak sesuai 

dengan 

materi 

 

Isi multimedia 

power point 

sesuai dengan 

materi tetapi 

tidak jelas 

Isi multimedia 

power point sesu-

ai dengan materi, 

jelas dan mudah 

dipahami  

Isi multimedia power-

point sesuai dengan 

materi, jelas, mudah 

dipahami dan menarik 

perhatian siswa 
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No Indikator 1 2 3 4 

5. Melaksanakan 

pembelajaran 

dengan metode 

demonstrasi  

Melaksana-

kan metode 

demonstrasi 

tidak sesuai 

dengan tuju-

an 

Melaksanakan 

metode de-

monstrasi sesu-

ai langkah-

langkah 

Melaksanakan 

metode demons-

trasi sesuai lang-

kah-langkah dan 

memberikan pen-

jelasan yang mu-

dah dipahami. 

Melaksanakan metode 

demonstrasi sesuai 

langkah-langkah, 

memberikan penjelasan 

yang mudah dipahami, 

dan mengajukan perta-

nyaan 

6. Mengelola  kelas   Tidak 

mengelola 

kelas 

Mengelola 

kelas dengan 

melakukan  1 

atau 2 kompo-

nen 

Mengelola kelas 

dengan melaku-

kan  3 komponen 

Mengelola kelas dengan 

membagi perhatian ke 

semua siswa, memusat-

kan perhatian kelompok, 

memberikan petunjuk 

yang jelas, menegur 

7. Memberikan  

penguatan  

Tidak mem-

berikan pe-

nguatan  

Memberikan 

penguatan 

dengan 1 atau 2 

cara 

Memberikan 

penguatan 

dengan 3 cara 

Memberi penguatan 

berupa kata-kata, 

gerakan badan, sentuhan, 

pemberian simbol atau 

benda 

8. Membimbing  

kelompok  

Tidak mem-

bimbing sis-

wa dalam 

kelompok 

Membimbing 

kelompok de-

ngan melaksa-

nakan 1 atau 2 

komponen 

Membimbing ke-

lompok dengan 

melaksanakan 3 

komponen 

Membimbng kelompok 

dengan memusatkan 

perhatian, memperjelas 

kegiatan kelompok 

siswa, menyebarkan 

kesempatan bertanya, 

memberikan saran 

9 Membimbing 

siswa menulis 

petunjuk 

Tidak mem-

bimbing sis-

wa dalam 

menulis 

petunjuk 

Membimbing 

siswa dengan 

memberikan 

petunjuk yang 

jelas, menye-

barkan kesem-

patan untuk 

bertanya. 

Membimbing 

siswa dengan 

memberikan pe-

tunjuk yang jelas, 

menyebarkan ke-

sempatan untuk 

bertanya, mem-

berikan saran 

Membimbing siswa de-

ngan memberikan petun-

juk yang jelas, menye-

barkan kesempatan untuk 

bertanya, memberikan 

saran, memotivasi siswa 

10. Menutup 

kegiatan 

pelajaran  

Tidak 

menutup 

pelajaran 

Melaksanakan 

1 atau 2 kom-

ponen 

Melaksanakan 3 

komponen 

Menutup kegiatan pem-

belajaran dengan me-

nyimpulkan pelajaran, , 

memberikan evaluasi, 

melakukan refleksi dan 

tindak lanjut 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT 

 

Nama siswa : … 

Nama SD : SDN Purwoyso 06 Semarang 

Hari/ tanggal : … 

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

deskriptor pada indikator pengamatan ! 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran      

2. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan      

3. Mengamati multimedia power point     

4. Melakukan kegiatan mencoba      

5. Menulis petunjuk      

6. Keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat     

Jumlah Skor  

Jumlah skor = …  Kategori=… 

Kriteria penilaian : 

Skor Kategori 

20,1 ≤ skor ≤ 24,0 Sangat baik 

15,1 ≤ skor ≤ 20,0 Baik 

11,1 ≤ skor ≤ 15,0 Cukup 

6,0 ≤ skor ≤ 11,0 Kurang 

          

Semarang,        2014 

         Observer 
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DESKRIPTOR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT 

 

 

 

No Indikator 1 2 3 4 

1. Kesiapan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran  

Belum me-

nempati 

tempat du-

duk masing-

masing 

Melakukan 1 

atau 2 kompo-

nen 

Melakukan 3 kom-

ponen 

Duduk di tempat 

masing-masing, 

menyiapkan alat 

tulis, memperha-

tikan guru, berdoa 

2. Aktif 

bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan  

Tidak ber-

tanya atau 

menjawab 

pertanyaan  

Bertanya atau 

menjawab per-

tanyaan seba-

nyak 1-2x 

Bertanya atau 

menjawab per-

tanyaan sebanyak 

3-4x 

Bertanya atau 

menjawab perta-

nyaan lebih dari 

4x 

3. Mengamati 

multimedia 

power point 

Tidak meng-

amati multi-

media 

power point 

Melakukan 1 

komponen 

Melakukan 2 

komponen 

Mengamati multi-

media  power 

point, memberikan 

pendapat, menulis-

kan materi yang 

ditampilkan di 

buku tulis 

4. Melakukan 

kegiatan 

mencoba 

bersama 

kelompok 

Tidak ikut 

berartisipasi

melakukan 

kegiatan 

mencoba 

Bekerjasama, 

menyampaikan 

pendapat tetapi 

produk yang 

dihasilkan tidak 

kreatif 

Bekerjasama, 

menyampaikan 

pendapat dan 

menghasilkan 

produk yang kreatif 

Bekerjasama, 

menyampaikan 

pendapat dan 

menghasilkan 

produk kreatif dan 

rapi  

5. Menulis 

petunjuk  

Tidak 

menulis 

petunjuk 

Menuliskan 

petunjuk namun 

perlu diperintah 

secara perorang-

an, perlu 

dimotivasi 

dandibimbing 

Menuliskan petun-

juk saat diperintah 

guru, mengumpul-

kan tepat waktu 

tetapi perlu dibim-

bing 

Menuliskan pe-

tunjuk langkah-

langkah pende-

monstrasian saat 

diperintah guru, 

mengerjakan sen-

diri dan mengum-

pulkan tepat waktu 

6. Keberanian 

siswa dalam 

menyampai-

kan pendapat 

secara klasi-

kal 

Tidak berani 

menyampai

kan 

pendapat 

Penyampaian 

pendapat secara 

percaya diri 

tetapi kurang 

dimengerti 

Menyampaikan 

pendapat sebanyak 

1 atau 2 kali 

dengan percaya diri 

dan mudah 

dimengerti  

Menyampaikan 

pendapat lebih 

dari 2 kali dengan 

percaya diri, 

mudah dimengerti  
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LEMBAR PENILAIAN  

KETERAMPILAN MENULIS PETUNJUK  

 

Nama Siswa : … 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas  : IV 

Hari/ tanggal : … 

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

deskriptor pada indikator penilaian ! 

No Indikator 
Tingkat pengamatan 

1 2 3 

1. Keutuhan    

2. Kepaduan    

3. Pilihan kata    

4. Kesesuaian dengan kerangka    

5. Ejaan dan tanda baca    

Jumlah skor = …   Nilai = … 
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DESKRIPTOR PENILAIAN PRODUK 

KETERAMPILAN MENULIS PETUNJUK  

 

 

No Indikator 1 2 3 

1. Keutuhan Petunjuk ditulis ti-

dak lengkap 

Petunjuk ditulis ku-

rang urut antara satu 

dengan lainnya  

Petunjuk ditulis 

secara urut  

2. Kepaduan Tidak dihubungkan 

dengan kata sam-

bung 

Ada beberapa kata 

sambung yang tidak 

sesuai dan terkadang 

ada pengulangan 

Antarkalimat dihu-

bungkan dengan 

kata sambung yang 

sesuai 

3. Pilihan kata >  8 kata yang tidak 

tepat  

Terdapat 4-7  kata 

yang tidak tepat  

Terdapat 1-3 katan 

kata yang tidak 

tepat  

4. Kesesuaian 

dengan 

kerangka 

Tidak sesuai dengan 

kerangka 

Ada beberapa poin 

kerangka yang tidak 

sesuai dengan pe-

ngembangan para-

graf 

Penjabaran ka-

rangan sesuai de-

ngan kerangka 

5. Ejaan dan 

tanda baca 

Terdapat > 5 kesa-

lahan tanda baca 

Terdapat 3-5 kesa-

lahan tanda baca 

Terdapat 1-2 kesa-

lahan tanda baca 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT 

TENTANG PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT  

Siklus …  

 

Nama Guru : … 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 

Kelas  : IV 

Hari/ tanggal : … 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pembelajaran menulis petunjuk 

dengan menerapkan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab: 

 

 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu metode demostrasi berbantuan multimedia power-

point cocok diterapkan pada pembelajaran menulis petunjuk? 

Jawab: 

 

 

3. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab: 

 

 

4. Apakah kelebihan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab: 

 

 

5. Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab: 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT  

Siklus …  

 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas  : IV 

Subjek  : Siswa, guru, dan proses pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran saat diterapkannya metode demonstrasi 

berban-tuan multimedia power point pada pembelajaran menulis 

petunjuk! 

Catatan : 
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JARINGAN TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
am

p
iran

 6
 

P
eran

g
k
at P

em
b
elajaran

 

S
ik

lu
s P

ertam
a 

BAHASA INDONESIA 

Indikator : 

1. Menjelaskan pengertian petunjuk 

2. Menyebutkan langkah-langkah 

menyusun karangan 

3. Menyusun karangan tentang 

petunjuk membuat baling-baling 

sederhana 

 

TEMA : 

PEKERJAAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Indikator : 

1. Membuat baling-baling sederhana 

 

1
7
5
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Mata Pelajaran  : IPA, Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Tema   : Pekerjaan 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

pokok 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

waktu 
Sumber belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam 

8. Memahami berbagai 

bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8. Mengungkapkan piki-

ran, perasaan, dan in-

formasi secara tertulis 

Ilmu Pengetahuan Alam 

8.3 Membuat suatu 

karya atau model 

untuk me-nunjukkan 

perubahan energi 

gerak akibat pe-

ngaruh udara 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8.1  Menyusun karangan 

tentang berbagai 

Membuat 

model 

perubahan 

gerak, 

menulis 

petunjuk,  

Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Membuat baling-baling 

sederhana 

Bahasa Indonesia 

1. Menjelaskan pengertian 

petunjuk 

2. Menyebutkan langkah-

langkah menyusun ka-

rangan 

3. Menyusun karangan ten-

tang petunjuk membuat 

Perbuatan, 

Lisan, 

Tertulis, 

Unjuk 

Kerja 

1 kali 

pertemu-

an 

1. LCD dan laptop 

2. Multimedia  power 

point 

3. Alat dan bahan un-

tuk membuat baling-

baling sederhana 

4. BSE Bahasa 

Indonesia kelas IV 

5. BSE IPA kelas IV 

 

 

1
7
6
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Semarang, 24 Maret 2014 

Mengetahui, 

      Guru Kelas IV       Peneliti 

 

 

 

Dwi Sri Hartini, M.Pd       Edita Rosana 

NIP 196408222006042004       NIM 1401410398 

dalam bentuk karang-

an, pengumuman, dan 

pantun anak 

 

topik sederhana 

dengan 

memperhatikan 

ejaan (huruf besar, 

tanda titik, tanda 

koma, dll) 

 

baling-baling sederhana 

 

1
7
7
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

NAMA SEKOLAH : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

TEMA    : Pekerjaan 

KELAS /SEMESTER  : IV/ 2 

ALOKASI WAKTU : 1 kali pertemuan 

I. Standar Kompetensi: 

Ilmu Pengetahuan Alam 

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

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

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak 

II. Kompetensi Dasar: 

Ilmu Pengetahuan Alam 

8.3 Membuat suatu karya atau model untuk menunjukkan perubahan energi 

gerak akibat pengaruh udara 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8.1  Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

III. Indikator 

Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Membuat baling-baling sederhana 

Bahasa Indonesia 

1. Menjelaskan pengertian petunjuk 

2. Menyebutkan langkah-langkah menyusun karangan 

3. Menyusun karangan tentang petunjuk membuat baling-baling sederhana 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi dari guru, siswa mampu membuat baling-baling dengan 

benar. 
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2. Melalui multimedia power point, siswa mampu menjelaskan pengertian 

petun-juk dengan benar. 

3. Melalui multimedia power point, siswa mampu menyebutkan langkah-

langkah menyusun karangan dengan benar. 

4. Melalui demonstrasi guru berbantuan multimedia power point, siswa mampu 

menyusun karangan tentang petunjuk membuat baling-baling sederhana 

dengan benar. 

V. Materi Pokok 

Tema : Pekerjaan 

VI. Strategi Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode       : Demonstrasi, Eksperimen, Ceramah, Diskusi, Tanya-jawab 

variasi, Penugasan. 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran. 

2. Penataan tempat duduk siswa. 

3. Salam dan presensi. 

4. Guru memberikan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan menyiapkan media pembelajaran berupa video, multimedia 

power point, LCD, dan laptop. 

2. Guru menayangkan multimedia power point berupa macam-macam pekerjaan 

dan bertanya kepada siswa nama pekerjaan tersebut (eksplorasi, mengamati). 

3. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menanya). 

4. Guru menayangkan gambar helikopter dan bertanya kepada siswa nama orang 

yang mengendarai suatu pesawat dengan meminta siswa mengacungkan 

tangan-nya saat guru memberika beberapa alternatif jawaban (eksplorasi, 

mengamati, menanya, menalar). 

5. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menanya). 
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6. Melalui gambar helikorper yang telah diperlihatkan, guru menjelaskan 

langkah-langkah membuat baling-baling sederhana melalui multimedia power 

point (eksplorasi, mengamati). 

7. Guru mendemonstrasikan pembuatan baling-baling sederhana sesuai langkah-

langkah tersebut (eksplorasi, mengamati). 

8. Siswa melihat demonstrasi guru berbantuan multimedia power point tentang 

pembuatan baling-baling sederhana (eksplorasi, mengamati). 

9. Guru bertanya tentang energi gerak yang dihasilkan (eksplorasi, menanya, 

menalar). 

10. Tiap kelompok memperoleh lembar kerja siswa serta alat dan bahan yang di-

gunakan untuk membuat baling-baling sederhana (elaborasi, mencoba). 

11. Semua siswa bekerja bersama-sama untuk membuat sesuai dengan hal yang 

didemonstrasikan guru (elaborasi, mencoba). 

12. Guru memantau kegiatan siswa dan berperan sebagai fasilitator. 

13. Guru memanggil salah satu kelompok untuk maju menunjukkan hasil kerja 

dan produk yang telah dibuat beserta langkah-langkah pembuatannya (ela-

borasi, membentuk jejaring). 

14. Guru menunjuk kelompok yang lain untuk memberi tanggapan. Berdasarkan 

tanggapan tersebut, guru meminta kelompok selanjutnya untuk memperbaiki 

hal-hal yang kurang dari kelompok pertama tadi (elaborasi, membentuk 

jejaring). 

15. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok terbaik (konfirmasi). 

16. Guru menayangkan materi menulis petunjuk melalui multimedia power point 

(eksplorasi, mengamati, menalar). 

17. Guru bertanya cara membuat suatu karangan dan menayangkan penggunaan 

huruf besar, titik, dan koma (eksplorasi, menanya, menalar). 

18. Siswa memperhatikan guru. 

19. Guru menayangkan suatu karangan melalui multimedia power point dan 

bersama dengan siswa membaca karangan tersebut (eksplorasi, melihat). 

20. Guru bertanya tentang gagasan pokok tiap paragraf dan siswa menjawab per-

tanyaan guru (eksplorasi, menanya). 
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Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa diberikan lembar kerja individu untuk menuliskan petunjuk pembuatan 

baling-baling sederhana dalam bentuk karangan (elaborasi, menalar). 

3. Guru bertindak sebagai fasilitator. 

4. Guru memanggil beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil karangannya 

(membentuk jejaring). 

5. Siswa diberikan soal dan mengerjakan secara individu. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran. 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

1. LCD dan laptop 

2. Slide power point 

3. Alat dan bahan untuk membuat baling-baling sederhana 

4. BSE Bahasa Indonesia kelas IV 

5. BSE IPA kelas IV 

IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal  : pertanyaan apersepsi 

b. Tes Proses : kegiatan siswa selama KBM dan unjuk kerja 

c. Tes akhir    : tes tertulis 

2. Jenis Tes  

a. Tes lisan :  

1) Apersepsi dan tanya jawab  

2) Penampilan siswa  mempresentasikan dan mananggapi pertanyaan 

guru 

b. Tes Tertulis : soal evaluasi. 

3. Bentuk Tes 

a. Tertulis : Uraian 

4. Alat Tes 

a. Soal   : terlampir 
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b. Jawaban  : terlampir 

c. Kriteria penilaian  : terlampir  

 

Semarang,  24 Maret 2014 
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MATERI AJAR 

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Membuat baling-baling 

Alat dan Bahan: 

– kertas karton atau kardus 

– gunting kertas 

– lem kertas 

– lidi sepanjang 30 cm 

Langkah Kerja: 

1. Potong kertas karton dengan ukuran 15 cm x 15 cm. 

2. Buat garis diagonalnya dengan cara melipat kertas dari dua sudut yang 

berbeda. 

3. Cari titik tengahnya yang merupakan perpotongan kedua diagonal tersebut dan 

tandai dengan pensil. 

4. Buat gambar persegi kecil ditengah-tengah bangun tersebut dengan jarak kira-

kira 2/3 diameter kertas. 

5. Gunting ujung kertas mengikuti garis diagonal hingga batas persegi kecil. 

6. Tarik ujung kertas yang telah digunting secara berselang-seling. 

7. Tempelkan dengan lem ujung kertas tadi ke tengah-tengah bangun. 

8. Tusuk bagian tengah dengan ujung lidi yang runcing dan buatlah porosnya! 

9. Bawalah baling-baling tersebut sambil berlari! 

10. Jika baling-baling tersebut belum bisa berputar, ulangi lagi membuatnya 

sampai berhasil! 

 

Bahasa Indonesia 

1. Karangan 

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian (susun-

an).  Karangan terdiri atas beberapa paragraf yang berkaitan. Bentuk karangan be-

bas, dapat berupa pengalaman pribadi atau kejadian di sekitarmu. Suatu karangan 

dapat ditulis dengan tema atau topik yang berbeda. Penulisan karangan harus 



184 

 

 
 

memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang digunakan biasanya 

huruf besar, tanda titik, dan tanda koma.  

2. Menulis Karangan 

Karangan terdiri atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdiri atas 

kalimat-kalimat yang diurutkan satu persatu sehingga menjadi sebuah paragraf 

yang utuh. Dalam menulis karangan, kamu harus memperhatikan tema yang 

dipilih. Kamu dapat menulis karangan tentang berbagai topik sederhana, misalnya 

menulis karangan tentang pengalaman pribadi. Kamu lebih mudah menulisnya 

karena kejadian tersebut pernah kamu alami. Topik itu dapat kamu kembangkan 

sesuai keinginanmu, tapi tidak boleh menyimpang dari tema. Selain itu, kamu 

juga harus memperhatikan urutan cerita. Urutan itu harus runtut dan padu. 

3. Menggunakan Huruf Kapital, Tanda Titik, dan Tanda Koma 

a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 

1) Kata pada awal kalimat 

Contoh: Kereta api telah tiba 

2) Unsur-unsur nama orang 

Contoh: Galih Bu Santi 

b. Tanda Titik (.) dipakai untuk: 

1) Akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan 

Contoh : Galih seorang anak laki-laki yang jujur. 

2) Memisahkan angka jam dan menit 

Contoh : pukul 06.45 (pukul 6 lewat 45) 

c. Tanda Koma (,) dipakai untuk: 

1) Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 

Contoh : Untuk membayar becak, Bu Santi mengambil uang 

2) Penulisan rupiah yang dinyatakan dengan angka 

Contoh : Rp 10.000,00 
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MULTIMEDIA POWERPOINT 
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KISI-KISI SOAL FORMATIF 

 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Alokasi Waktu : 1 kali pertemuan 

Tema : Pekerjaan 

No Indikator  
Materi 

Pokok 

Tingkat 

Soal 

Jumlah/   

No. Soal 
Ket 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Membuat baling-baling sederhana 

Bahasa Indonesia 

1. Menjelaskan pengertian petunjuk 

2. Menyebutkan langkah-langkah 

menyusun karangan 

3. Menyusun karangan tentang pe-

tunjuk membuat baling-baling se-

derhana 

Baling-

baling 

 

Karangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 

 

 

C2 

C1 

 

C6 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Tes 

unjuk 

kerja 

Tes 

tertulis 

 

 

Tes 

unjuk 

kerja 

 

 

SOAL EVALUASI 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Kelas/ semester : IV/ 2 

1. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? 

2. Apa yang dimaksud dengan karangan? 

3. Sebutkan 3 jenis petunjuk ! 

4. Sebutkan langkah-langkah menyusun karangan ! 

5. Buatlah petunjuk membuat baling baling sederhana dalam bentuk karangan 

sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan tadi ! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Kelas/ semester : IV/ 2 

1. Petunjuk adalah arahan dan bimbingan dalam melakukan, menggunakan, dan 

membuat sesuatu. 

2. Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian (susunan). 

Karangan terdiri atas beberapa paragraf yang berkaitan. Petunjuk melakukan 

sesuatu, menggunakan sesuatu, dan membuat sesuatu. 

3. Petunjuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan menggunakan sesuatu 

4. Langkah-langkah menyusun karangan 

a. Menentukan tema 

b. Membuat kerangka urutan petunjuk yang akan dilakukan. 

c. Membuat petunjuk secara lengkap. 

d. Melengkapi setiap tahapan dengan keterangan dan rambu-rambu yang 

jelas. Dapat berupa gambar, denah, bagan, atau grafik. 

e. Mengoreksi hasil kerja, meliputi ejaan atau cara penulisan yang salah, atau 

bah-kan ada bagian-bagian yang belum dicantumkan. 

5. Penilaian unjuk kerja 

 

PENSKORAN 

1. 2 NILAI = 
                           

                       
     

2. 2 

3. 3  

4. 3 

5. Lembar penilaian unjuk kerja 

 



 

  

JARINGAN TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHASA INDONESIA 

Indikator : 

1. Menjawab pertanyaan berda-

sarkan isi karangan 

2. Melengkapi kalimat yang rum-

pang 

3. Mengurutkan kalimat menjadi 

sebuah karangan utuh tentang 

petunjuk cara berkirim surat 

 

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

Indikator : 

1. Menyebutkan macam-macam 

teknologi komunikasi masa lalu 

2. Menyebutkan macam-macam 

teknologi komunikasi masa kini 

3. Menjelaskan cara menggunakan 

secara sederhana teknologi 

komunikasi masa lalu dan masa 

kini 

 

TEMA : 

TEKNOLOGI 

KOMUNIKASI 

L
am

p
iran

 7
 

P
eran

g
k
at P

em
b
elajaran

 

S
ik

lu
s K

ed
u
a 

1
8
8
 



 

  

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia, IPS 

Kelas/Semester : IV/2 

Tema   : Teknologi Komunikasi 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar 

Materi 

pokok 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

waktu 
Sumber belajar 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasa-

an, dan informa-

si secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, pe-

ngumuman, dan 

pantun anak 

 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8.1  Menyusun ka-

rangan tentang 

berbagai topik 

sederhana de-

ngan memper-

hatikan ejaan 

(huruf besar, 

tanda titik, tanda 

koma, dll) 

Menulis 

petunjuk, 

teknologi 

komunika

si 

Bahasa Indonesia 

1. Menjawab pertanyaan berdasar-

kan isi karangan 

2. Melengkapi kalimat yang rum-

pang 

3. Mengurutkan kalimat menjadi 

sebuah karangan utuh tentang 

petunjuk cara berkirim surat 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Menyebutkan macam-macam 

Perbuatan, 

Lisan, 

Tertulis, 

Unjuk 

Kerja 

1 kali 

pertemu-

an 

1. LCD dan 

laptop, 

Multimedia 

powerpoint 

2. Alat dan bahan 

untuk 

bertelepon dan 

berkirim surat 

3. BSE Bahasa 

Indonesia 

kelas IV 

1
8

9
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Ilmu Pengetahuan 

Sosial 

2. Mengenal sum-

ber daya alam, 

kegiatan ekono-

mi, dan kemaju-

an teknologi di 

lingkungan ka-

bupaten atau 

kota dan provin-

si 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 

2.3 Mengenal per-

kembangan tek-

nologi produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakan-

nya 

 

teknologi komunikasi masa lalu 

2. Menyebutkan macam-macam 

teknologi komunikasi masa kini 

3. Menjelaskan cara menggunakan 

secara sederhana teknologi 

komunikasi masa lalu dan masa 

kini 

 

4. BSE IPS kelas 

IV 

 

 

1
9
0
 



 

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

NAMA SEKOLAH : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

TEMA    : Teknologi komunikasi 

KELAS /SEMESTER  : IV/ 2 

ALOKASI WAKTU : 1 kali pertemuan 

I. Standar Kompetensi: 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

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

karangan, pengumuman, dan pantun anak 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di ling-

kungan kabupaten atau kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8.1  Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

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

Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

III. Indikator 

Bahasa Indonesia 

1. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi karangan 

2. Melengkapi kalimat yang rumpang 

3. Mengurutkan kalimat menjadi sebuah karangan utuh tentang petunjuk cara 

berki-rim surat 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi masa lalu 

2. Menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi masa kini 

3. Menjelaskan cara menggunakan secara sederhana teknologi komunikasi masa 

lalu dan masa kini 



 

  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan membaca karangan, siswa menjawab pertanyaan 

berdasarkan isi karangan dengan benar. 

2. Melalui penjelasan dan demonstrasi guru, siswa mampu melengkapi kalimat 

yang rumpang dengan benar. 

3. Melalui demonstrasi guru dan multimedia power point, siswa mampu kalimat 

menjadi sebuah karangan utuh tentang petunjuk cara berkirim surat dengan 

benar 

4. Melalui multimedia power point yang berupa gambar, siswa mampu menye-

butkan macam-macam teknologi komunikasi masa lalu dengan benar 

5. Melalui multimedia power point yang berupa gambar, siswa mampu menye-

butkan macam-macam teknologi komunikasi masa kini dengan benar 

6. Melalui demonstrasi guru, siswa mampu menjelaskan cara menggunakan 

secara sederhana teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini 

V. Materi Pokok 

Tema: teknologi komunikasi 

VI. Strategi Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Demonstrasi, Ceramah, Diskusi, Tanya-jawab variasi, Penugasan. 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran. 

2. Penataan tempat duduk siswa. 

3. Salam dan presensi. 

4. Guru memberikan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan menyiapkan media pembelajaran berupa multimedia power 

point, LCD, laptop. 

2. Guru menampilkan multimedia power point yang berisi tentang materi teknologi 

komunikasi (eksplorasi, mengamati). 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang teknologi komunikasi yang diketahui  



 

  

siswa (eksplorasi, menanya). 

4. Guru bertanya kepada siswa cara menggunakan telepon (eksplorasi, menanya). 

5. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah bertelepon (eksplorasi, mengamati) 

6. Beberapa siswa mendemonstrasikan cara bertelepon (elaborasi, mencoba). 

7. Guru memberikan reward. 

8. Guru bertanya kepada siswa cara berkirim surat (eksplorasi, menanya). 

9. Guru mendemonstrasikan cara berkirim surat (eksplorasi, mengamati). 

10. Guru menjelaskan pembelajaran yang akan dilakukan. 

11. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok beranggotakan 2-3 orang 

12. Tiap kelompok diberikan alat dan bahan untuk pendemonstrasian dan tiap kelom-

pok bekerjasama berkirim surat (elaborasi, mencoba, membentuk jejaring). 

13. Guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa 

14. Guru memilih beberapa surat yang telah dibuat dan memberikan komentar ten-

tang surat yang telah dibuat (konfirmasi, menanya). 

15. Tiap kelompok diberi LKS untuk dikerjakan (elaborasi, membentuk jejaring) 

16. Guru memantau kegiatan diskusi kelompok. 

17. Guru dan siswa membahas hasil diskusi (konfirmasi, memben-tuk jejaring). 

18. Siswa diminta kembali ke bangku masing-masing. 

19. Guru bertanya kepada siswa tentang penggunaan tanda baca dan kata sambung 

(eksplorasi, menanya). 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

2. Guru menjelaskan cara menuliskan petunjuk dan mengingatkan pengguna-

an tanda baca, kata sambung, dan penyingkatan kata. 

3. Siswa diminta menuliskan karangan tentang cara berkirim surat  

4. Guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa. 

5. Guru mengakhiri pembelajaran. 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

1. LCD dan laptop 

2. Multimedia power point 

3. Alat dan bahan untuk bertelepon dan berkirim surat 

4. BSE Bahasa Indonesia kelas IV 



 

  

5. BSE IPS kelas IV 

IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : pertanyaan tentang teknologi dan karangan 

b. Tes Proses  : kegiatan siswa selama KBM dan unjuk kerja 

c. Tes akhir    : tes tertulis 

2. Jenis Tes  

a. Tes lisan :  

1) Apersepsi dan tanya jawab  

2) Penampilan siswa  mempresentasikan dan mananggapi pertanyaan guru 

b. Tes Tertulis : soal evaluasi. 

3. Bentuk Tes 

b. Tertulis : Uraian 

4. Alat Tes 

a. Soal  : terlampir 

b. Jawaban  : terlampir 

c. Kriteria penilaian  : terlampir  
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MATERI AJAR 

Bahasa Indonesia 

1. Langkah-langkah Menulis atau Menyusun Karangan 

Sebelum mengarang, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut : 

a. Menentukan tema 

b. Menentukan judul 

c. Membuat kerangka karangan 

d. Menyusun atau mengembangkan kerangka karangan 

Dengan mengikuti langkah-langkah mengarang tersebut, kamu dapat menyusun 

karangan dengan mudah. 

2. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengarang 

Dalam mengarang, kamu harus menggunakan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma) dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam mengarang pun harus padu. 

Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya dan 

paragraf satu dengan paragraph berikutnya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Teknologi Komunikasi Zaman Dulu 

a. Kentongan 

Kentongan ialah sebuah alat komu-nikasi yang digunakan orang zaman dulu. Alat 

ini digunakan dengan cara dipukul dengan menggunakan sebuah alat yang terbuat 

dari kayu/ bambu. Kentongan ada yang terbuat dari bambu dan ada juga yang terbuat 

dari batang kayu yang diberi lobang atau rongga di dalamnya. Kentongan berfungsi 

sebagai sarana komunikasi di antara penduduk desa.  

b. Telik sandi 

Telik sandi atau mata-mata adalah orang yang dipilih untuk mengintip atau  

menyusup masuk ke dalam pertahanan musuh. Tugas utamanya adalah mencari tahu 

kekuatan dan kelemahan musuh. Informasi dari telik sandi ini penting untuk 

mengalah-kan musuh. 

c. Kurir 

Kurir adalah orang yang ditunjuk untuk membawa pesan khusus. Pesan khusus  

itu bisa dalam bentuk surat atau lisan. Isinya biasanya adalah pesan rahasia 

antarkerajaan. Kurir harus melakukan penyamaran. Bila tertangkap musuh, nyawa 



 

  

kurir dipertaruhkan. Kurir adalah orang pilihan yang telah teruji keberanian dan 

kesetiaannya. 

d. Tali Pohon 

Cara ini digunakan pada zaman penjajahan. Seutas tali yang panjang 

dibentangkan dari satu pohon ke pohon yang lain. Tali itu menjadi alat komunikasi 

dari suatu tempat pengintaian ke perkampungan. Di ujung tali diberi kaleng atau alat-

alat yang bila ditarik akan mengeluarkan bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian ini 

merupakan tanda bahaya. Bila musuh datang, pemantau menarik tali keras-keras 

sehingga penduduk desa dapat cepat bersembunyi ke tempat yang aman. 

2. Teknologi komunikasi saat ini 

a. Surat 

Dengan selembar surat kita dapat menceritakan banyak hal. Kita dapat 

menceritakan pengalaman kita waktu berlibur di Bali. Kita dapat menceritakan 

kegembiraan kita waktu kita mendapat hadiah dari ayah. Dengan berkirim surat kita 

menjalin persahabatan dengan teman-teman dari berbagai negara di dunia. Teman-

teman yang berkirim surat itu kita namakan sahabat pena. Cara berkirim surat yaitu 

1) Pertama-tama orang menulis surat dulu. Apa isi surat? Isi surat bisa bermacam-

macam. Setelah ditulis, surat dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop. Amplop 

diberi alamat kepada siapa surat itu ditulis. Selain itu alamat pengirim surat juga 

dituliskan. 

2) Setelah itu surat dibawa ke kantor pos untuk dikirimkan. Kalau belum ada 

perangkonya, surat harus diberi perangko dulu. Perangko dapat dibeli di kantor 

pos. 

3) Setelah itu, surat dikirim ke tempat tujuan. Ada yang dikirim dengan pesawat, 

kapal, dan angkutan darat. 

4) Setelah sampai di kota tujuan, surat diantar oleh pak pos ke alamat tujuan surat. 

Ada bermacam-macam surat. Jika dilihat dari bentuk, isi, dan bahasanya, surat dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. 

a) Surat pribadi 

Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut 

kepentingan pribadi. Misalnya antara orang tua dan anaknya yang sedang 

merantau. 

b) Surat dinas atau surat resmi 



 

  

Surat dinas dibuat oleh kantor pemerintahan dari tingkat terendah sampai 

pemerintahan pusat. 

c) Surat niaga 

Surat niaga dibuat oleh para pelaku perdagangan. Isi surat adalah soal jual beli 

barang-barang. 

b. Telegram 

Telegram disebut juga surat kawat. Telegram ialah berita yang dikirim 

melalui telegraf. Kode-kode atau isyarat yang digunakan untuk mengirim pesan 

melalui telegraf disebut morse. Kamu dapat mengirim telegram di kantor telegram. 

Berita yang kamu tulis pada telegram itu, hendaknya singkat namun jelas. Sebab jika 

berita yang kamu tulis terlalu banyak, maka uang yang dikeluarkan untuk mengirim 

telegram juga banyak. 

c. Telepon 

Telepon merupakan alat komunikasi yang sering digunakan. Sistem 

pembicaraan melalui telepon ada yang disebut lokal dan ada juga interlokal. Lokal 

yaitu hubungan telepon di dalam kota atau daerah yang berdekatan. Interlokal adalah 

sambungan telepon dari kota yang satu ke kota yang lain. Semakin jauh jarak 

sambungan telepon semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, kita 

harus hemat dalam menggunakan telepon. Bicaralah seperlunya saja supaya biaya 

telepon tidak terlalu mahal. 

d. HT (Handy Talkie) 

HT termasuk alat komunikasi menyerupai telepon genggam. Biasa digunakan polisi, 

tentara, satpam, pendaki gunung, dan tim SAR. 

e. Pager 

Pager (radio panggil) adalah alat komunikasi satu arah. Jika ada pesan yang masuk, 

pager  

akan berbunyi dan pesannya tertulis pada layar pager. 

f. Radio 

g. Televisi 

h. Media Cetak 

i. Internet 

Peralatan yang dipakai untuk berkomunikasi melalui internet adalah komputer. 

Melalui internet itu kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Kita 



 

  

juga dapat membaca berita, mengirim atau menerima gambar, mengirim atau 

menerima surat melalui e-mail, dan lain-lain. 
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Lembar Kerja Siswa 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ semester : IV/ 2 

 

Kerjakan soal-soal berikut ini bersama dengan teman sebangkumu! 

No 

Nama 

Teknologi 

Komunikasi 

Jenis Teknologi 

Cara menggunakan Dahulu Sekarang 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Televisi 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

- 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

V 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

Dengan menggunakan remote control 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

KISI-KISI SOAL FORMATIF 

 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Alokasi Waktu : 1 kali pertemuan 

Tema :  

No Indikator  
Materi 

Pokok 

Tingkat 

Soal 

Jumlah 

soal 
Ket 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Bahasa Indonesia 

1. Menjawab pertanyaan berdasar-

kan isi karangan 

2. Melengkapi kalimat yang rum-

pang 

3. Mengurutkan kalimat menjadi 

sebuah karangan utuh tentang 

petunjuk cara berkirim surat 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Menyebutkan macam-macam 

teknologi komunikasi masa lalu 

2. Menyebutkan macam-macam 

teknologi komunikasi masa kini 

3. Menjelaskan cara menggunakan 

secara sederhana teknologi 

komunikasi masa lalu dan masa 

kini 

 

Karangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi 

komunika

si 

 

C2 

 

C6 

 

 

C6 

 

 

 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertu-

lis dan tes 

unjukkerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertu-

lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SOAL EVALUASI 

Tema   : Teknologi Informasi 

Kelas/ semester : IV/ 2 

 

Surat kabar adalah surat yang berisi 

berbagai kabar. Surat kabar mudah 

didapatkan. Surat kabar biasa dijual di  agen-

agen surat kabar, bus, dan pinggir-pinggir 

jalan raya. Harga surat kabar sangat murah. 

Meskipun murah, surat kabar memuat 

banyak informasi. 

Kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan melalui surat kabar. 

Dengan membaca surat kabar, pengetahuan kita juga akan bertambah. 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Apa judul karangan di atas? 

2. Apa yang dimaksud dengan surat kabar? 

3. Sebutkan 2 manfaat surat kabar! 

4. Tuliskan langkah-langkah menelepon seseorang! 

5. Apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? 

6. Sebutkan 2 teknologi komunikasi masa lalu ! 

7. Sebutkan 5 teknologi komunikasi sekarang ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

JAWABAN SOAL EVALUASI 

Tema   : Teknologi informasi 

Kelas/ semester : IV/ 2 

1. Surat kabar 

2. Surat kabar adalah surat yang berisi berbagai kabar 

3. Kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan melalui surat kabar. 

Dengan membaca surat kabar, pengetahuan kita juga akan bertambah. 

4. Cara mengawali telepon  

1) Angkat pegangan telepon  

2) Tekan nomor yang akan dihubungi  

3) Ucapkan salam  

4) Perkenalkan diri  

5) Menyampaikan tujuan  

Cara mengakhiri telepon  

1) Ucapkan terimakasih  

2) Ucapkan salam  

3) Tutup pegangan telepon  

5. Teknologi komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menerima atau 

menyampaikan informasi atau pesan 

6. Kentongan, telik sandi, kurir 

7. Televisi, Radio, HT, Surat, Telegram, Telepon, Surat Kabar, E-mail, Internet, 

dll 

 

PENSKORAN 

1. 1    

2. 1 

3. 2 

4. 5 

5. 2 

6. 3 

7. 5 

NILAI = 
                  

                    
x 100 
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JARINGAN TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHASA INDONESIA 

Indikator : 

1. Menjawab pertanyaan berdasarkan 

isi karangan 

2. Melengkapi kalimat yang rumpang 

3. Mengurutkan kalimat menjadi 

sebuah karangan utuh tentang 

petunjuk membuat parasut 

sederhana 

 

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

Indikator : 

1. Menyebutkan macam-macam 

teknologi transportasi masa lalu 

dan sekarang 

2. Menyebutkan macam-macam 

teknologi transportasi darat, laut, 

dan udara 

3. Menyebutkan manfaat dari 

teknologi transportasi 

 

TEMA : TEKNOLOGI 

TRANSPORTASI 

L
am

p
iran

 8
 

P
eran

g
k
at P

em
b
elajaran

 

S
ik

lu
s K

etig
a 

2
0
3
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia, IPS 

Kelas/Semester : IV/2 

Tema   : Teknologi transportasi 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

pokok 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

waktu 
Sumber belajar 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan informasi se-

cara tertulis da-lam 

bentuk ka-rangan, 

pengu-muman, dan 

pan-tun anak 

 

Ilmu Pengetahuan 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8.1  Menyusun ka-

rangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

ejaan (huruf besar, 

tanda titik, tanda 

koma, dll) 

 

Menulis 

petunjuk, 

teknologi 

transportasi 

Bahasa Indonesia 

1. Menjawab pertanyaan 

berdasarkan isi karangan 

2. Melengkapi kalimat yang 

rumpang 

3. Mengurutkan kalimat 

menjadi sebuah karangan 

utuh tentang petunjuk 

membuat parasut sederhana 

 

 

Perbuatan, 

Lisan, 

Tertulis, 

Unjuk Kerja 

1 kali 

pertemu-

an 

1. LCD dan laptop, 

Multimedia 

powerpoint 

2. Alat dan bahan 

untuk membuat 

parasut 

sederhana 

3. BSE Bahasa 

Indonesia kelas 

IV 

4. BSE IPS kelas 

2
0
4
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Semarang, 5 April 2014 

Mengetahui, 

      Guru Kelas IV        Peneliti 

 

 

 

Dwi Sri Hartini, M.Pd        Edita Rosana 

NIP 196408222006042004        NIM1401410398

Sosial 

2. Mengenal sumber 

daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten atau kota 

dan provinsi 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Menyebutkan macam-

macam teknologi 

transportasi masa lalu dan 

masa kini 

2. Menyebutkan macam-

macam teknologi 

transportasi darat, laut, dan 

udara 

3. Menyebutkan manfaat dari 

teknologi transportasi  

IV 

 

2
0
5
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

NAMA SEKOLAH : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

TEMA    : Teknologi komunikasi 

KELAS /SEMESTER  : IV/ 2 

ALOKASI WAKTU : 1 kali pertemuan 

 

I. Standar Kompetensi: 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

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

karangan, pengumuman, dan pantun anak 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia 

Menulis 

8.1  Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

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

Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

III. Indikator 

Bahasa Indonesia 

1. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi karangan 

2. Melengkapi kalimat yang rumpang 

3. Mengurutkan kalimat menjadi sebuah karangan utuh tentang petunjuk membuat 

parasut sederhana 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Menjelaskan pengertian teknologi transportasi 

2. Menyebutkan macam-macam teknologi transportasi darat, laut dan udara 

3. Menyebutkan manfaat dari teknologi transportasi  
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IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan membaca karangan, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan 

isi karangan dengan benar. 

2. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu melengkapi kalimat rumpang 

dengan benar. 

3. Melalui demonstrasi dan multimedia power point, siswa mampu mengurutkan 

kalimat menjadi karangan utuh tentang cara membuat parasut sederhana dengan 

benar 

4. Melalui multimedia power point, siswa mampu menjelaskan pengertian tekno-

logi transportasi dengan benar 

5. Melalui multimedia power point yang berupa gambar, siswa mampu menye-

butkan macam-macam teknologi transportasi darat. laut, dan udara dengan benar 

6. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan manfaat dari tekno-

logi transportasi dengan benar 

V. Materi Pokok 

Tema: teknologi transportasi 

VI. Strategi Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Demonstrasi, Ceramah, Diskusi, Tanya-jawab variasi, Penugasan. 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran. 

2. Penataan tempat duduk siswa . 

3. Salam, doa dan presensi. 

4. Guru memberikan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tema, tujuan pembelajaran, dan melakukan tanya-

jawab. 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan menyiapkan media pembelajaran berupa video, multimedia power 

point, LCD, laptop. 

2. Guru menampilkan multimedia power point yang berisi tentang materi teknologi  

3. transportasi (eksplorasi, mengamati). 
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4. Guru bertanya kepada siswa tentang teknologi transportasi yang diketahui siswa  

5. (eksplorasi, menanya). 

6. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (elaborasi). 

7. Guru menjelaskan pembelajaran yang akan dilakukan. 

8. Tiap kelompok diberikan kertas untuk digunakan dalam menjawab perta-

nyaan (elaborasi, menalar, membentuk jejaring). 

9. Guru menayangkan pertanyaan melalui multimedia power point dan meminta 

siswa menjawab pertanyaan tersebut di kertas yang telah disediakan. 

10. Tiap kelompok diminta mengangkat kertas tersebut untuk menunjukkan jawaban. 

11. Guru bersama siswa membahas tiap soal dan dilanjutkan ke soal berikutnya (konfir-

masi, menalar). 

12. Siswa dikondisikan untuk duduk di tempat duduk semula. 

13. Guru bertanya tentang manfaat parasut (eksplorasi, menanya). 

14. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menalar). 

15. Guru mendemonstrasikan cara membuat parasut sederhana (eksplorasi, meng-

amati). 

16. Siswa memperhatikan pendemonstrasian guru (eksplorasi, mengamati). 

17. Guru memberikan pertanyaan tentang langkah-langkah demonstrasi yang dilakukan 

guru (eksplorasi, menanya). 

18. Siswa menjawab pertanyaan guru (eksplorasi, menalar). 

19. Siswa diminta menirukan secara bersama-sama apa yang sudah didemonstrasikan 

guru secara berkelompok (elaborasi, mencoba). 

20. Guru memantau kegiatan siswa. 

21. Beberapa kelompok memperlihatkan hasil karya (elaborasi, membentuk jejaring). 

22. Guru bertanya kepada siswa tentang langkah-langkah membuat parasut sederhana  

23. (eksplorasi, menanya). 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

2. Guru menjelaskan cara menuliskan petunjuk dan mengingatkan pengguna- 

3. an tanda baca, kata sambung, dan penyingkatan kata. 

4. Siswa diminta menuliskan petunjuk membuat parasut sederhana di lembar unjuk 

kerja individu (elaborasi, menalar). 
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5. Guru memantau kegiatan siswa dan membimbing pengerjaan siswa. 

6. Guru mengakhiri pembelajaran. 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

1. LCD dan laptop 

2. Multimedia powerpoint 

3. Alat dan bahan untuk membuat parasut sederhana 

4. BSE Bahasa Indonesia kelas IV 

5. BSE IPS kelas IV 

IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : pertanyaan tentang teknologi transportasi dan karangan 

b. Tes Proses  : kegiatan siswa selama KBM dan unjuk kerja 

c. Tes akhir    : tes tertulis 

2. Jenis Tes  

a. Tes lisan :  

1) Apersepsi dan tanya jawab  

2) Penampilan siswa  mempresentasikan dan mananggapi pertanyaan guru 

b. Tes Tertulis : soal evaluasi. 

3. Bentuk Tes 

Tertulis : Uraian 

4. Alat Tes 

a. Soal  : terlampir 

b. Jawaban  : terlampir 

c. Kriteria penilaian  : terlampir  

Semarang,  5 April 014 

Mengetahui, 

      Guru Kelas IV  Peneliti 

 

 

 

Dwi Sri Hartini, M.Pd  Edita Rosana 

NIP 196408222006042004  NIM 1401410398 
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MATERI AJAR 

 

Bahasa Indonesia 

1. Langkah-langkah Menulis atau Menyusun Karangan 

Sebelum mengarang, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut : 

a. Menentukan tema 

b. Menentukan judul 

c. Membuat kerangka karangan 

d. Menyusun atau mengembangkan kerangka karangan 

Dengan mengikuti langkah-langkah mengarang tersebut, kamu dapat menyusun 

karangan dengan mudah. 

2. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengarang 

Di samping memperhatikan langkah-langkah tersebut, kamu juga harus memperhatikan 

ejaan. Dalam mengarang, kamu harus menggunakan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma) dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam mengarang pun harus padu. 

Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya dan 

paragraf satu dengan paragraph berikutnya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sarana pengangkutan sangat penting bagi hidup manusia. Sarana pengangkutan 

disebut juga alat transportasi. Alat atau sarana transportasi yang digunakan dewasa ini 

terdiri dari transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Ketiga kelompok 

transportasi ini akan dibahas di bawah ini. 

1. Transportasi Darat 

Sarana angkutan melalui jalan darat disebut transportasi darat. Angkutan darat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bermesin dan tidak bermesin. Angkutan tidak 

bermesin bersifat tradisional. Berlangsung sejak dahulu. Misalnya, sepeda, becak, 

delman, gerobak, dan sebagainya. Transportasi yang tidak menggunakan mesin 

umumnya menggunakan hewan. Hewan-hewan itu biasanya hewan besar, seperti kuda, 

sapi, unta dan sebagainya 

2. Transportasi Air 

Yang dimaksud alat transportasi air adalah alat transportasi yang digunakan di 

sungai, danau, dan laut. Jenis angkutan air dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu  



211 
 

  

alat transportasi air bermesin dan alat transportasi air tidak bermesin. Menurut fungsinya, 

ada bermacam-macam jenis kapal.  

1. Kapal barang : Jenis kapal khusus untuk mengangkut barang-barang.  

2. Kapal penumpang :Kapal yang khusus mengangkut orang.  

3. Kapal tanker : kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut minyak, gas, 

pelumas, solar, bensin. 

4. Kapal perang : kapal yang khusus digunakan oleh angkatan laut untuk berperang.. 

5. Kapal tunda: adalah kapal yang digunakan untuk memandu kapal-kapal besar waktu 

masuk ke pelabuhan atau keluar pelabuhan. 

6. Kapal ikan: kapal yang digunakan para nelayan khusus untuk menangkap ikan. 

7. Kapal riset: kapal yang digunakan oleh para ahli atau peneliti untuk meneliti 

kehidupan laut. 

3. Transportasi Udara 

Ada macam-macam alat transportasi udara. Selain pesawat udara, ada balon 

udara, dan helikopter. Balon udara ini dapat terbang karena diberi udara panas. Udara 

panas itu berasal dari hidrogen yang dibakar. Kalau pemanas dinyalakan, balon akan 

naik. Kalau udara di dalam balon menjadi dingin, balon akan turun. Sekarang gas 

hidrogen tidak dipakai lagi untuk menerbangkan balon karena mudah terbakar. Sebagai 

gantinya, orang sekarang memakai gas helium yang tidak mudah terbakar. 

Alat transportasi udara yang lain adalah kapal udara. Kapal udara sebenarnya 

adalah balon udara yang berbentuk mentimun. Kapal udara digerakkan mesin. Supaya 

kapal udara ini dapat melayang, balon udaranya diisi gas helium. Di bagian bawah balon 

udara ada ruangan untuk penumpang. Ruang untuk penumpang itu namanya gondola. 

Gondola memuat kurang lebih 20 orang penumpang. Mesin untuk 

menggerakkan kapal udara ini dipasang pada gondola. Mesin-mesin itu berfungsi untuk 

menggerakkan kapal udara ke depan, naik, turun, atau berputar. Ada pilot yang 

mengendalikan kapal udara ini. udara.  

Cara membuat parasut sederhana 

Parasut digunakan orang untuk terjun dari ketinggian, misalnya dari pesawat 

terbang atau dari bukit.  

a. Alat dan Bahan 

Lembaran plastik berbentuk bundar, tali, beban dari plastik atau kayu. 
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b. Cara Membuat 

1) Buat lingkaran dari plastik dengan diameter ± 15 cm. 

2) Beri lubang untuk tali pada pinggiran plastik. 

3) Potonglah 8 utas tali dengan panjang ± 40 cm. 

4) Simpulkan tali pada setiap lubang. 

5) Ikatkan tali pada beban. 

 

MULTIMEDIA POWERPOINT 
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KISI-KISI SOAL FORMATIF 

 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Alokasi Waktu : 1 kali pertemuan 

Tema :  

No Indikator  
Materi 

Pokok 

Tingkat 

Soal 

Jumlah 

soal 
Ket 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Bahasa Indonesia 

1. Menjawab pertanyaan 

berdasarkan isi karangan 

2. Melengkapi kalimat yang 

rumpang 

3. Mengurutkan kalimat menjadi 

sebuah karangan utuh tentang 

petunjuk membuat parasut 

sederhana 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Menyebutkan macam-macam 

teknologi transportasi masa lalu 

dan masa kini 

2. Menyebutkan macam-macam 

teknologi transportasi darat, laut, 

dan udara 

3. Menyebutkan manfaat dari 

teknologi transportasi  

 

Karangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi 

transportas

i 

 

C2 

 

 

C6 

 

 

C6 

 

 

 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertu-

lis dan tes 

unjukkerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertu-

lis 
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SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ semester : IV/ 2 

Bacalah karangan di bawah ini! 

Ada macam-macam alat transportasi udara. Kita bisa 

naik pesawat terbang. Sejak pesawat ditemukan, orang dapat 

dengan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita 

hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dari Jakarta ke 

Yogyakarta. Selain pesawat udara, ada balon udara, dan 

helikopter.  

Balon udara pertama kali dibuat pada tahun 1783. 

Nama pembuatnya adalah Montgolfier. Balon udara ini dapat 

terbang karena diberi udara panas. Udara panas itu berasal  dari hidrogen yang 

dibakar. Kalau pemanas dinyalakan, balon akan naik. Kalau udara di dalam balon 

menjadi dingin, balon akan turun. Sekarang gas hidrogen tidak dipakai lagi untuk 

menerbangkan balon karena mudah terbakar. Sebagai gantinya, orang sekarang 

memakai gas helium yang tidak mudah terbakar. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Apa judul karangan di atas? 

2. Apa tema karangan di atas? 

3. Bagaimana cara balon udara terbang? 

4. Mengapa gas hidrogen tidak dipakai lagi dalam menerbangkan balon udara? 

5. Apakah yang dimaksud dengan transportasi? 

6. Berikan 3 contoh transportasi udara ! 

7. Berikan 3 contoh transportasi darat ! 

8. Jelaskan perbedaan sarana transportasi pada masa lalu dan masa kini! 
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JAWABAN SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ semester : IV/ 2 

1. Balon udara 

2. Teknologi transportasi udara 

3. Balon udara ini dapat terbang karena diberi udara panas. Udara panas itu berasal  

dari hidrogen yang dibakar. Kalau pemanas dinyalakan, balon akan naik. Kalau 

udara di dalam balon menjadi dingin, balon akan turun. 

4. Karena gas tersebut mudah terbakar 

5. Transportasi adalah sarana pengangkutan yang dapat memudahkan kegiatan 

manusia 

6. Mobil, becak, delman, dokar, kereta api, truk, motor, sepeda, dll 

7. Balon udara, pesawat, roket 

8. Mempermudah jika ingin pergi dengan jarak yang jauh, mempermudah 

mengangkut barang untuk dikirim ke daerah tertentu 

PENSKORAN 

 

1. 1  5. 3 

2. 1  6. 5 

3. 3  7. 3 

4.1  8. 3 

  

NILAI = 
                  

                    
x 100 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT 

Nama Observer: Dwi Sri Hartini, M.Pd 

Nama SD   : SDN Purwoyso 06 Semarang 

Hari/ tanggal   : Senin, 24 Maret 2014 

Berilah tanda cek (√) pada salah satu kolom tingkat kemampuan sesuai dengan 

deskriptor dari indikator pengamatan! 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran    √ 

2. Melakukan apersepsi     √  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran     √  

4. Menggunakan multimedia power point     √ 

5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi   √  

6. Mengelola  kelas    √   

7. Memberikan  penguatan   √  

8. Membimbing  kelompok    √  

9. Membimbing siswa dalam menulis petunjuk   √  

10. Menutup kegiatan pembelajaran   √   

Jumlah Skor 30 

Jumlah skor = 30  Kategori= Baik 

Kriteria penilaian : 

Skor Kategori 

33,1 ≤ skor ≤ 40,0 Sangat baik 

25,1 ≤ skor ≤ 33,0 Baik 

17,1 ≤ skor ≤ 25,0 Cukup 

10,0 ≤ skor ≤ 17,0 Kurang 

       Semarang, 24 Maret 2014 

        Observer 

 

Lampiran 9 

Hasil Penelitian Siklus Pertama 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran  

Menulis Petunjuk Melalui Metode Demonstrasi  

Berbantuan Multimedia Power Point  

Siklus Pertama 

No Nama 

Skor pada Indikator ke Jml 

skor Ket 1 2 3 4 5 6 

1 ALA 3 2 3 2 3 1 14 Baik 

2 AW 2 2 2 2 2 2 12 Cukup 

3 ACPR 4 2 3 1 3 1 14 Baik 

4 AF 4 3 3 3 4 1 18 Sangat baik 

5 APA  - -  -  -  -  -  -  -  

6 ADC 2 2 2 2 2 1 11 Cukup 

7 DRFAH 3 2 3 3 3 3 17 Baik 

8 FBG  4 2 4 4 4 3 21 Sangat baik 

9 GSA 3 2 2 2 2 1 12 Cukup 

10 GJS  3 3 4 4 4 4 22 Sangat baik 

11 HAR 4 4 2 1 2 1 14 Baik 

12 HIS 4 3 2 2 3 1 15 Baik 

13 JAY 2 2 2 1 2 2 11 Cukup 

14 JTP 3 3 2 2 3 1 14 Baik 

15 KADP 4 2 4 4 3 1 18 Baik 

16 LH 2 2 2 1 1 1 9 Cukup 

17 MM 3 2 2 1 2 1 11 Baik 

18 MFA 3 2 3 4 3 2 17 Baik 

19 MMU 2 2 3 4 4 4 19 Sangat baik 

20 MNA 3 2 3 3 3 2 16 Baik 

21 MSFW 2 2 2 1 2 2 11 Cukup 

22 NA 4 2 3 2 3 1 15 Baik 

23 PFRL  - -  -  -  -  -  -  -  

24 RJG 3 2 4 4 4 4 21 Sangat baik 

25 RM  - -  -  -  -  -  -  -  

26 RPHA 3 3 4 4 4 4 22 Sangat baik 

27 RFAP 2 3 3 3 3 1 15 Baik 

28 SRP  3 3 4 4 4 2 20 Sangat baik 

29 SMAL 4 2 3 2 4 1 16 Baik 

30 VDR 2 3 2 1 2 4 14 Cukup 

31 RDO 3 3 3 3 4 1 17 Baik 

32 TY  - -  -  -  -  -  -  -  

33 ASA 2 3 2 1 2 1 11  Cukup  

34 S  - -  -  -  -  -  -  -  

35 GSS  - -  -  -  -  -  -  -  

36 F 2 3 2 2 2 1 12 Cukup 
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Daftar Nilai Menulis Petunjuk Melalui Metode Demonstrasi  

Berbantuan Multimedia Power Point  

Siklus Pertama 

No Nama 

Skor pada 

Indikator ke 
Jml 

skor 
Nilai Ket 

1 2 3 4 5 

1 ALA 3 1 3 3 3 13 87 Tuntas 

2 AW 3 1 1 2 1 8 53 Tidak tuntas 

3 ACPR 3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

4 AF 3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

5 APA - - - - - - - - 

6 ADC 1 1 2 2 1 7 47 Tidak tuntas 

7 DRFAH 3 1 3 3 1 11 73 Tuntas 

8 FBG  3 3 3 3 1 13 87 Tuntas 

9 GSA 3 1 2 3 1 10 67 Tuntas 

10 GJS  3 3 3 3 2 14 93 Tuntas 

11 HAR 3 2 3 3 2 13 87 Tuntas 

12 HIS 1 1 1 3 1 7 47 Tidak tuntas 

13 JAY 2 2 2 2 1 9 60 Tidak tuntas 

14 JTP 3 1 2 2 2 10 67 Tuntas 

15 KADP 3 2 3 3 2 13 87 Tuntas 

16 LH 1 1 1 1 1 5 33 Tidak tuntas 

17 MM 3 1 2 2 1 9 60 Tidak tuntas 

18 MFA 3 1 3 2 1 10 67 Tuntas 

19 MMU 3 1 2 3 2 11 73 Tuntas 

20 MNA 3 1 1 1 1 7 47 Tidak tuntas 

21 MSFW 3 1 2 3 1 10 67 Tuntas 

22 NA 1 1 2 2 1 7 47 Tidak tuntas 

23 PFRL - - - - - - - - 

24 RJG 3 1 3 2 3 12 80 Tuntas 

25 RM - - - - - - - - 

26 RPHA 3 1 3 3 3 13 87 Tuntas 

27 RFAP 3 1 3 2 1 10 67 Tuntas 

28 SRP  3 3 3 3 1 13 87 Tuntas 

29 SMAL 3 2 2 3 3 13 87 Tuntas 

30 VDR 3 1 1 1 1 7 47 Tidak tuntas 

31 RDO 3 1 3 3 2 12 80 Tuntas 

32 TY - - - - - - - - 

33 ASA 3 1 2 2 1 9 60 Tidak tuntas 

34 S - - - - - - - - 

35 GSS - - - - - - - - 

36 F 3 1 2 3 1 10 67 Tuntas 
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CATATAN LAPANGAN 

PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT  

Siklus Pertama 

 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas  : IV 

Subjek  : Siswa, guru, dan proses pembelajaran 

Hari,tanggal : Senin, 24 Maret 2014 

Catatan : 

1. Guru mempersiapkan LCD, laptop, power point, alat dan bahan 

pendemonstrasian 

2. Siswa diminta masuk kelas masuk kelas 

3. Guru mengucapkan salam dan melakukan presensi 

4. Guru dan siswa melakukan aperspsi dengan menyanyikan lagu abang tukang 

bakso berbantuan power point 

5. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran 

6. Guru menampilkan power point dan bertanya isi power point dan semua siswa 

menjawab pertanyaan guru dengan mengacungkan tangan. 

7. Guru membahas jawaban bersama siswa 

8. Guru mendemonstrasikan cara membuat baling-baling sederhana berbantuan 

multimedia power point  

9. Siswa memperhatikan pendemonstrasian guru, ada juga yang tidak 

memperhatikan 

10. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi alat bahan untuk 

melakukan percobaan sesuai pendemonstrasian 

11. Siswa melakukan percobaan dan guru sebagai fasilitator. 

12. Guru meminta beberapa kelompok mempresentasikan hasil percobaan. 

Kelompok perlu dibujuk supaya maju ke depan kelas. 

13. Guru menjelaskan cara menulis petunjuk dan penggunaan tanda baca 



220 
 

  

14. Guru menayangkan contoh karangan tentang  proses pembuatan teh dan 

bertanya tentang karangan tersebut. Ada yang menjawab dan ada juga yang 

tidak. 

15. Siswa diminta menuliskan petunjuk pembuatan baling-baling sederhana 

16. Guru menjelaskan cara mengerjakan dan bersifat sebagai fasilitator kemudian 

membagikan kertas folio untuk mengerjakan.  

17. Siswa diberi soal evaluasi dan diminta mengerjakan soal evaluasi tersebut. 

Guru sebagai fasilitator. 

 

 

Semarang, 24 Maret 2014 

Observer 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT 

TENTANG PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT  

Siklus Pertama  

 

Nama Guru : Dwi Sri Hartini, M.Pd 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 

Kelas  : IV 

Hari/ tanggal : Senin, 24 Maret 2014 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pembelajaran menulis petunjuk 

dengan menerapkan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab: pembelajaran sudah baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai     

 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu metode demostrasi berbantuan multimedia power 

point cocok diterapkan pada pembelajaran menulis petunjuk? 

Jawab:cocok, karena dengan multimedia yang dipadukan dengan demonstrasi  

menarik perhatian siswa         

 

3. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab:belum menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan pengkondisian 

kelas kurang          

 

4. Apakah kelebihan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab:menggunakan multimetode       

 

5. Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab:menggunakan power point yang menarik dan menampilkan video 

sehingga anak dapat mengerti inti pembelajaran      
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBANTUAN  

MULTIMEDIA POWER POINT 

Nama Observer : Septi Dwijayanti 

Nama SD    : SDN Purwoyso 06 Semarang 

Hari/ tanggal    : Rabu, 2 April 2014 

Berilah tanda cek (√) pada salah satu kolom tingkat kemampuan sesuai dengan 

deskriptor dari indikator pengamatan! 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran    √ 

2. Melakukan apersepsi      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran     √  

4. Menggunakan multimedia powerpoint     √ 

5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi    √ 

6. Mengelola  kelas     √  

7. Memberikan  penguatan    √ 

8. Membimbing  kelompok    √  

9. Membimbing siswa dalam menulis petunjuk    √ 

10. Menutup kegiatan pembelajaran   √   

Jumlah Skor 35 

Jumlah skor = 35  Kategori= Sangat baik 

Kriteria penilaian : 

Skor Kategori 

33,1 ≤ skor ≤ 40,0 Sangat baik 

25,1 ≤ skor ≤ 33,0 Baik 

17,1 ≤ skor ≤ 25,0 Cukup 

10,0 ≤ skor ≤ 17,0 Kurang 

       Semarang, 2 April  2014 

        Observer 

 

Lampiran 10 

Hasil Penelitian Siklus Kedua 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran  

Menulis Petunjuk Melalui Metode Demonstrasi  

Berbantuan Multimedia Power Point  

Siklus Kedua 

No Nama 
Skor pada Indikator ke 

Jml skor Ket 
1 2 3 4 5 6 

1 ALA 4 3 4 4 3 2 20 Sangat baik 

2 AW 2 2 3 3 2 3 15 Baik 

3 ACPR 4 4 3 4 4 2 21 Sangat baik 

4 AF 4 4 4 4 4 2 22 Sangat baik 

5 APA 4 3 3 4 3 2 19 Sangat baik 

6 ADC 3 2 3 4 2 3 17 Baik 

7 DRFAH 2 3 4 3 2 4 18 Baik 

8 FBG 4 3 4 4 4 3 22 Sangat baik 

9 GSA 3 3 3 4 2 2 17 Baik 

10 GJS 4 4 4 3 4 4 23 Sangat baik 

11 HAR 4 3 3 3 3 2 18 Baik 

12 HIS 2 2 3 2 3 3 15 Baik 

13 JAY 3 2 4 3 2 3 17 Baik 

14 JTP 2 2 3 2 3 3 15 Baik 

15 KADP 4 4 4 4 4 2 22 Sangat baik 

16 LH 2 1 2 2 2 2 11 Cukup 

17 MM 4 3 2 3 3 2 17 Baik 

18 MFA 3 3 4 3 4 3 20 Sangat baik 

19 MMU 2 3 3 3 1 4 16 Baik 

20 MNA 2 3 4 4 3 4 20 Sangat baik 

21 MSFW  - -  -  -  -  -  - -  

22 NA 4 3 4 2 3 2 18 Baik 

23 PFRL 3 3 4 3 1 3 17 Baik 

24 RJG 3 3 4 4 1 4 19 Sangat baik 

25 RM 3 3 4 4 1 2 17 Baik 

26 RPHA 4 3 4 4 4 2 21 Sangat baik 

27 RFAP 3 3 3 3 3 4 19 Sangat baik 

28 SRP 4 4 4 4 3 2 21 Sangat baik 

29 SMAL 4 3 4 4 3 2 20 Sangat baik 

30 VDR 2 1 2 2 2 4 13 Cukup 

31 RDO 3 3 4 3 3 2 18 Baik 

32 TY 2 1 2 3 1 3 12 Cukup 

33 ASA  -  -  -  -  -  -  -  - 

34 S 4 3 4 4 3 2 20 Sangat baik 

35 GSS 3 3 2 4 3 3 18 Baik 

36 F 3 2 4 4 2 3 18 Baik 
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Daftar Nilai Menulis Petunjuk Melalui Metode Demonstrasi  

Berbantuan Multimedia Power Point  

Siklus Kedua 

No Nama 

Skor pada 

Indikator ke 
Jml 

skor 
Nilai Ket 

1 2 3 4 5 

1 ALA 3 2 3 3 2 13 87 Tuntas 

2 AW 2 2 1 3 1 9 60 Tidak tuntas 

3 ACPR 3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

4 AF 3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

5 APA 3 3 2 2 1 11 73 Tuntas 

6 ADC 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

7 DRFAH 3 1 2 3 1 10 67 Tuntas 

8 FBG  3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

9 GSA 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

10 GJS  2 2 2 3 2 11 73 Tuntas 

11 HAR 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

12 HIS 1 1 2 2 1 7 47 Tidak tuntas 

13 JAY 3 3 3 3 1 13 87 Tuntas 

14 JTP 2 2 2 3 1 10 67 Tuntas 

15 KADP 3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

16 LH 1 1 1 1 1 5 33 Tidak tuntas 

17 MM 3 2 3 1 3 12 80 Tuntas 

18 MFA 3 3 2 2 1 11 73 Tuntas 

19 MMU 3 3 2 3 3 14 93 Tuntas 

20 MNA 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

21 MSFW - - - - - - - - 

22 NA 3 2 2 3 2 12 80 Tuntas 

23 PFRL 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

24 RJG 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

25 RM 1 1 2 3 1 8 53 Tidak tuntas 

26 RPHA 3 2 3 3 2 13 87 Tuntas 

27 RFAP 2 2 1 3 1 9 60 Tidak tuntas 

28 SRP  3 2 3 3 3 14 93 Tuntas 

29 SMAL 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

30 VDR 1 1 2 3 1 8 53 Tidak tuntas 

31 RDO 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

32 TY 2 1 2 2 1 8 53 Tidak tuntas 

33 ASA - - - - - - - - 

34 S 3 3 3 3 2 14 93 Tuntas 

35 GSS 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

36 F 2 2 3 3 2 12 80 Tuntas 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI BERBANTUAN  

MULTIMEDIA POWER POINT  

Siklus Kedua 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas  : IV 

Subjek  : Siswa, guru, dan proses pembelajaran 

Hari,tanggal : Rabu, 2 April 2014 

Catatan : 

1. Guru mempersiapkan LCD, laptop, power point, alat dan bahan 

pendemonstrasian 

2. Siswa diminta masuk kelas masuk kelas 

3. Guru mengucapkan salam dan melakukan presensi siswa 

4. Guru dan siswa melakukan aperspsi dengan menyanyikan lagu aku tukang pos 

5. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran 

6. Guru menampilkan power point yang berisikan gambar alat komunikasi dan 

berta-nya pilihan isi powerpoint dan semua siswa menjawab pertanyaan guru 

dengan mengacungkan tangan 

7. Guru menunjuk siswa yang ramai untuk menjawab pertanyaan guru 

8. Guru bertanya cara menggunakan telepon dan mendemonstrasikan penggunaan 

telepon 

9. Ada siswa yang memperhatikan ada juga yang ramai 

10. Guru meminta beberapa siswa mendemonstrasikan cara bertelepon di depan 

kelas 

11. Dua siswa mendemonstrasikan cara bertelepon di depan kelas 

12. Guru memberikan reward 

13. Guru menampilkan cara berkirim surat melalui multimedia power point dan 

mendemonstrasikannya 

14. Siswa memperhatikan pendemonstrasian guru, ada juga yang tidak 

memperhatikan 
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15. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi alat bahan untuk 

melakukan percobaan sesuai pendemonstrasian 

16. Siswa melakukan percobaan dan guru berkeliling memantau dan membantu 

siswa. Ada kelompok yang memerlukan bantuan. 

17. Guru memilih beberapa surat yang sudah dikumpulkan di kotak pos dan 

mengomentari surat yang telah dibuat 

18. Tiap kelompok diberikan LKS untuk dikerjakan 

19. Guru dan siswa membahas pengerjaan LKS 

20. Siswa diminta menuliskan petunjuk cara berkirim surat 

21. Guru menjelaskan cara mengerjakan dan bersifat sebagai fasilitator kemudian 

membagikan kertas folio untuk mengerjakan.  

22. Setelah selesai mengerjakan petunjuk, guru memberikan soal evaluai tematik 

untuk dikerjakan. 

 

 

Semarang, 2 April 2014 

Observer 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT 

TENTANG PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT  

Siklus Kedua 

 

Nama  : Septi Dwijayanti 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 

Kelas  : IV 

Hari/ tanggal : Rabu, 2 April 2014 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pembelajaran menulis petunjuk 

dengan menerapkan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab: pembelajaran menyenangkan, guru mendemonstrasikan dan siswa 

melakukan kegiatan percobaan           

 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu metode demostrasi berbantuan multimedia power 

point cocok diterapkan pada pembelajaran menulis petunjuk? 

Jawab:cocok, karena dalam menulis petunjuk perlu melakukan terlebih dahulu 

setelah itu menuliskan petunjuknya       

 

3. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab:belum menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan pengkondisian 

kelas kurang          

 

4. Apakah kelebihan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab:siswa menjadi aktif dalam mencoba, menyenangkan, tidak 

membosankan, dan mendapatkan ilmu yang dapat diterapkan di masyarakat  

 

5. Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab:ada           
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT 

 

Nama Observer : Sri Asmi 

Nama SD    : SDN Purwoyso 06 Semarang 

Hari/ tanggal    : Sabtu, 5 April 2014 

Berilah tanda cek (√) pada salah satu kolom tingkat kemampuan sesuai dengan 

deskriptor dari indikator pengamatan! 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran    √ 

2. Melakukan apersepsi      √ 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran      √ 

4. Menggunakan multimedia powerpoint     √ 

5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi    √ 

6. Mengelola  kelas     √  

7. Memberikan  penguatan   √  

8. Membimbing  kelompok     √ 

9. Membimbing siswa dalam menulis petunjuk    √ 

10. Menutup kegiatan pembelajaran     √ 

Jumlah Skor 38 

Jumlah skor = 38 Kategori= Sangat baik 

Kriteria penilaian : 

Skor Kategori 

33,1 ≤ skor ≤ 40,0 Sangat baik 

25,1 ≤ skor ≤ 33,0 Baik 

17,1 ≤ skor ≤ 25,0 Cukup 

10,0 ≤ skor ≤ 17,0 Kurang 

       Semarang, 5 April 2014 

        Observer 

Lampiran 11 

Hasil Penelitian Siklus Ketiga 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran  

Menulis Petunjuk Melalui Metode Demonstrasi  

Berbantuan Multimedia Power Point  

Siklus Ketiga 

No Nama 
Skor pada Indikator ke 

Jml skor Ket 
1 2 3 4 5 6 

1 ALA 4 3 4 4 3 2 20 Sangat baik 

2 AW 2 2 3 3 1 2 13 Baik 

3 ACPR 4 3 4 4 3 3 21 Sangat baik 

4 AF 4 4 4 4 4 3 23 Sangat baik 

5 APA 4 3 4 4 3 2 20 Sangat baik 

6 ADC 2 3 3 4 3 3 18 Baik 

7 DRFAH 2 2 4 2 3 4 17 Baik 

8 FBG 4 4 4 4 4 2 22 Sangat baik 

9 GSA 3 3 4 4 3 4 21 Sangat baik 

10 GJS 4 3 4 4 4 4 23 Sangat baik 

11 HAR 4 3 4 2 3 2 18 Baik 

12 HIS 2 2 3 3 1 4 15 Baik 

13 JAY 2 3 3 4 1 4 17 Baik 

14 JTP 3 4 2 3 3 4 19 Sangat baik 

15 KADP 4 4 4 2 4 2 20 Sangat baik 

16 LH 2 2 2 2 2 3 13 Cukup 

17 MM 4 3 4 2 3 2 18 Baik 

18 MFA 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

19 MMU 2 3 2 2 3 4 16 Baik 

20 MNA 3 3 4 3 3 4 20 Sangat baik 

21 MSFW - - - - - - - - 

22 NA 4 2 4 3 4 2 19 Sangat baik 

23 PFRL 3 3 4 4 3 4 21 Sangat baik 

24 RJG 4 3 4 4 4 4 23 Sangat baik 

25 RM 3 3 4 3 2 3 18 Baik 

26 RPHA 4 3 4 4 4 2 21 Sangat baik 

27 RFAP 3 3 2 3 2 3 16 Baik 

28 SRP 4 4 4 4 4 4 24 Sangat baik 

29 SMAL 4 4 4 2 3 3 20 Sangat baik 

30 VDR 2 3 3 2 1 4 15 Baik 

31 RDO 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

32 TY 3 2 2 2 1 2 12 Cukup 

33 ASA - - - - - - - - 

34 S 4 3 4 4 4 3 22 Sangat baik 

35 GSS 3 4 4 3 4 3 21 Sangat baik 

36 F 2 4 3 3 3 3 18 Baik 
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Daftar Nilai Menulis Petunjuk Melalui Metode Demonstrasi  

Berbantuan Multimedia Power Point  

Siklus Ketiga 

No Nama 

Skor pada 

Indikator ke 
Jml 

skor 
Nilai Ket 

1 2 3 4 5 

1 ALA 3 3 2 3 2 13 87 Tuntas 

2 AW 3 1 3 3 2 12 80 Tuntas 

3 ACPR 3 3 2 3 3 14 93 Tuntas 

4 AF 3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

5 APA 3 1 3 3 2 12 80 Tuntas 

6 ADC 1 2 1 1 2 7 47 Tidak tuntas 

7 DRFAH 2 3 3 3 3 14 93 Tuntas 

8 FBG  3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

9 GSA 3 3 3 3 1 13 87 Tuntas 

10 GJS  3 3 3 3 2 14 93 Tuntas 

11 HAR 3 3 3 3 2 14 93 Tuntas 

12 HIS 1 1 2 2 1 7 47 Tidak tuntas 

13 JAY 2 1 2 3 2 10 67 Tuntas 

14 JTP 3 2 2 3 1 11 73 Tuntas 

15 KADP 3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

16 LH 1 1 2 2 1 7 47 Tidak tuntas 

17 MM 3 1 3 3 2 12 80 Tuntas 

18 MFA 3 2 2 3 2 12 80 Tuntas 

19 MMU 3 3 2 2 2 12 80 Tuntas 

20 MNA 3 3 3 3 1 13 87 Tuntas 

21 MSFW - - - - - - - - 

22 NA 3 3 3 3 2 14 93 Tuntas 

23 PFRL 3 2 3 3 2 13 87 Tuntas 

24 RJG 3 2 3 3 1 12 80 Tuntas 

25 RM 3 1 2 3 1 10 67 Tuntas 

26 RPHA 3 2 3 3 2 13 87 Tuntas 

27 RFAP 1 1 2 2 1 7 47 Tidak tuntas 

28 SRP  3 3 3 3 3 15 100 Tuntas 

29 SMAL 3 3 2 3 2 13 87 Tuntas 

30 VDR 1 1 2 1 2 7 47 Tidak tuntas 

31 RDO 3 3 3 3 1 13 87 Tuntas 

32 TY 3 3 2 3 1 12 80 Tuntas 

33 ASA - - - - - - - - 

34 S 3 3 3 3 2 14 93 Tuntas 

35 GSS 3 3 3 3 1 13 87 Tuntas 

36 F 3 3 3 3 1 13 87 Tuntas 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT  

Siklus Ketiga 

 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas  : IV 

Subjek  : Siswa, guru, dan proses pembelajaran 

Hari,tanggal : Sabtu 5 April 2014 

Catatan : 

1. Guru mempersiapkan LCD, laptop, power point, alat dan bahan 

pendemonstrasian 

2. Siswa diminta masuk kelas masuk kelas 

3. Guru mengucapkan salam dan melakukan presensi siswa 

4. Guru dan siswa melakukan aperspsi dengan menyanyikan lagu aku tukang pos 

5. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran 

6. Guru menampilkan power point yang berisikan gambar alat transportasi dan 

bertanya pilihan isi power point dan semua siswa menjawab pertanyaan guru 

dengan mengacungkan tangan 

7. Guru menunjuk siswa yang ramai untuk menjawab pertanyaan guru 

8. Guru menjelasan pembelajaran yang akan dilakukan 

9. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan tiapkelompok diberikan 

kertas jawaban 

10. Guru memberikan soal melalui slide powerpoint dan tiap kelompok diminta 

enuliskan jawaban pada kertas yang telah disediakan 

11. Guru dan siswa membahas jawaban  

12. Guru bertanya bentuk dan penggunaan parasut dan siswa menjawab 

pertanyaan guru 

13. Guru menampilkan cara membuat parasut sederhana melalui multimedia 

power point dan mendemonstrasikannya 
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14. Siswa memperhatikan pendemonstrasian guru, ada juga yang tidak 

memperhatikan 

15. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi alat bahan untuk 

melakukan  

percobaan sesuai pendemonstrasian 

16. Siswa melakukan percobaan dan guru berkeliling memantau dan membantu 

siswa. Ada kelompok yang memerlukan bantuan. 

17. Guru meminta beberapa kelompok untuk menampilkan hasil percobaannya 

18. Siswa diminta menuliskan petunjuk pembuatan parasut sederhana 

19. Guru menjelaskan cara mengerjakan dan bersifat sebagai fasilitator kemudian 

membagikan kertas folio untuk mengerjakan. Ada siswa yang memerlukan 

bantuan dalam mengerjakan, ada yang tidak mau mengerjakan dan perlu 

dibujuk. 

20. Setelah selesai mengerjakan petunjuk, guru memberikan soal evaluai tematik 

untuk dikerjakan. 

 

 

Semarang, 5 April 2014 

Observer 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT 

TENTANG PEMBELAJARAN MENULIS PETUNJUK  

MELALUI METODE DEMONSTRASI  

BERBANTUAN MULTIMEDIA POWER POINT  

Siklus Ketiga 

Nama  : Laras Astutiningsih 

Nama SD : SDN Purwoyoso 06 

Kelas  : IV 

Hari/ tanggal : Sabtu, 5 April 2014 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pembelajaran menulis petunjuk 

dengan menerapkan metode demonstrasi berbantuan multimedia power point 

yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab: pembelajaran menyenangkan, guru tidak hanya monoton mengguna-

kan metode ceramah, siswa juga menjadi aktif    

 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu metode demostrasi berbantuan multimedia power 

point cocok diterapkan pada pembelajaran menulis petunjuk? 

Jawab:cocok, karena dengan pendemonstrasian yang dibantu tayangan 

multimedia power point membuat siswa menjadi paham dan dapat menuliskan 

petunjuk sesuai apa yang dilihat dan dicoba     

 

3. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab: pengkondisian perlu ditingkatkan       

 

4. Apakah kelebihan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab:    siswa menjadi termotivasi untuk belajar, siswa menjadi kreatif untuk 

membuat sesuatu, mudah dalam menuangkan idenya dalam bentuk tulisan ber-

dasarkan pengalaman yang dilakukan sendiri      

 

5. Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab:ada           



234 
 

  

 

 

SIKLUS PERTAMA 

 

 
(1) Guru Melaksanakan Pembelajaran dengan Menerapkan Metode Demonstrasi 

 
(2) Guru Menggunakan Multimedia Power Point saat Pembelajaran 

 

(3) Siswa Melakukan Kegiatan Percobaan 

Lampiran 12 

Dokumentasi Foto 
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SIKLUS KEDUA 

 

(1) Guru Melaksanakan Pembelajaran dengan Menerapkan Metode Demonstrasi 

  
(2) Guru Menggunakan Multimedia Power Point saat Pembelajaran 

 

(3) Siswa Melakukan Kegiatan Percobaan 
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SIKLUS KETIGA 

 
(1) Guru Melaksanakan Pembelajaran dengan Menerapkan Metode Demonstrasi 

 
(2) Guru Menggunakan Multimedia Power Point saat Pembelajaran 

 
(3) Siswa Melakukan Kegiatan Percobaan 
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SIKLUS PERTAMA 

 

 

 

 

 

Lampiran 13 

Hasil Produk Menulis Petunjuk 
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SIKLUS KEDUA 
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SIKLUS KETIGA 

 

 

 

 

 

 

 


